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ÖZET 

Tahtakaya, B. (2011). Nedeni bilinmeyen mental retardasyonda subtelomerik 

mikrodelesyon varlığının Fluoresans In Situ Hibridizasyon yöntemi ile araĢtırılması. 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

Ġstanbul.  

Mental Retardasyon (MR)’un bilinen nedenleri olarak %3-34 oranında yapısal/sayısal 

kromozom anomalileri, %8 tek gen hastalıkları, %7 çevresel faktörler, %22 

multifaktöriyel kalıtım sorumlu tutulmakta olup, nedeni bilinmeyen MR’un oranı ise 

%54 kadardır. MR etiyolojisine yönelik çalıĢmalar, kromozomların subtelomerik 

bölgelerinde iĢlevsel aktif genlerin bulunması, farklı kromozomlarda yüksek oranda dizi 

benzerliği ile sık çaprazlamaya uğraması ve rekombinasyonların sık gözlenmesi 

nedeniyle özellikle bu bölgelere yoğunlaĢmıĢtır. Bu bölgelerdeki yeniden 

düzenlenmeler bant kalıplarının özgün olmaması, 3-5 Mb’ın altında olmaları nedeniyle 

klasik bantlama yöntemleriyle tespit edilemezler. Bunun için subtelomerik bölgelere 

özgün problar FISH tekniği kullanılarak yapılan çalıĢmalarda; ağır MR’da %7,4 hafif 

MR’da %0,5 oranında subtelomerik delesyon gözlenmekte olup, sıklık genel olarak %1-

25 arasında değiĢen geniĢ bir yelpaze göstermektedir. Bu çalıĢmanın amacı nedeni 

bilinmeyen MR’a eĢlik eden intrauterin geliĢme geriliği, postnatal büyüme geriliği, 

nöromotor geliĢme geriliği, minor ve/veya majör anomali varlığında olguların 

subtelomerik değiĢimler açısından FISH yöntemi ile araĢtırılmasıdır. Bu amaçla GTG 

bant tekniği ile normal kromozom yapısına sahip, tek gen hastalığı tanısı almamıĢ, Frajil 

X sendromu dıĢlanmıĢ 20 olguda subtelomerik FISH uygulaması yapılmıĢ, hastaların 

hiçbirinde subtelomerik değiĢim saptanmamıĢtır. Sonuç olarak 20 hastalık çalıĢma 

grubumuzda subtelomerik delesyon bulamamamız, ülkemizde yapılan ve hasta sayısı 

130 ve 30 olan iki çalıĢmada bulunan %2,3 ve %3.3 delesyon oranlarına benzemektedir. 

Hasta sayısı arttırıldığında delesyon bulma ihtimalimiz artabilir ancak bu kadar düĢük 

oran için çok pahalı olan bu yöntemin bu hasta grubunda uygulanıp uygulanmaması 

konusunda iyi düĢünüp karar verilmelidir.    

Anahtar Kelimeler: Mental Retardasyon, Subtelomer, FISH, Kromozom Anomalisi, 

Telomer. 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 10726 
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ABSTRACT 

Tahtakaya, B. (2011). The investigation of  presence of subtelomeric microdeletion in 

unknown mental retardation using by fluorescence in situ hybridization technique. 

Ġstanbul University, Institute of Health Science, Departments of Genetics. Master’s 

Thesis. Istanbul. 

The known causes of mental retardation (MR) ratio of %3-34 structural/ numerical 

chromosomal abnormalities, single gene disorders 8%, 7% of environmental factors, 

22% being held responsible for multifactorial inheritance and the mental retardation of 

unknown cause is rate of 54%. MR studies on the etiology, functional regions of active 

genes in the chromosomes subtelomer, the presence of a high number of different 

chromosomes, with the frequent crossing of similarity, and suffered frequent 

observation of recombination in these regions because of the concentrated. 

Rearrangements in these regions is not unique band patterns, 3-5 MB in size because 

they are under the classical banding methods can not be determined.By applying the 

FISH technique using probes specific for this region subtelomer studies; severe MR 

0.5% to 7.4% in mild MR subtelomeric deletion was observed, the frequency shows a 

broad spectrum ranging from 1-25% in general.The aim of the study MR accompanying 

idiopathic intrauterine growth retardation, postnatal growth retardation, neuromotor 

developmental delay, minor anomalies to investigate the presence of cases with 

subtelomeric FISH analysis in terms of changes. For this purpose, the normal 

chromosome structure with GTG band technique, without diagnosis of single gene 

disease and fragile X syndrome, subtelomeric FISH application of 20 cases were 

excluded, none of the patients did subtelomeric exchange. As a result, 20 patients in our 

study group couldn’t find subtelomeric deletions, made in our country and the number 

of patients in two studies, 130 and from 30 to 2.3% and 3.3% rates, similar to the 

deletion. Finding would be that deletion may increase the number of patients is 

increased but the rate is so low that this method is very expensive to implement the risk 

in this patient group should be decided on the best thinking. 

Key Words: Mental retardation, Subtelomere, FISH, Chromosomal abnormalities, 

Telomere 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 10726 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Mental retardasyon (MR); 18 yaĢından önce ortaya çıkan, çevreye uyum ve 

davranıĢlardaki bozulma ile birlikte, genel zihinsel fonksiyonların ortalamanın anlamlı 

derecede altında olması Ģeklinde tanımlanabilir (1). Tek baĢına (izole) veya genetik 

hastalık ve sendromlara eĢlik edebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre 

toplumdaki sıklığı %1-3 kadar olup, geliĢimsel gerilikler ile bu oran %5-10’a 

çıkabilmektedir (2).  

Amerikan Mental Retardasyon Derneği (The American Association on Mental 

Retardation) MR ile iliĢkili olabilecek bozuklukları prenatal, perinatal ve postnatal 

nedenler olmak üzere 3 temel gruba ayırmıĢtır (3,4). Bilinen tüm genetik teknikler 

kullanıldığında, yaklaĢık %45 olguda MR nedeni açıklanabilmektedir; olguların 

2/3’ünde prenatal, 1/6’sında ise perinatal ve postnatal nedenler söz konusudur. Prenatal 

nedenler kromozomal hastalıklar, tek gen hastalıkları, kranial malformasyonlar ve 

teratojenler olarak gruplanabilir (5). 

Mental retardasyonun bilinen en önemli nedeni kromozom anomalileridir. 

Sitogenetik çalıĢmalarda 550 band üzerinde analiz edilen kromozomlarda  mental 

retardasyona yol açan oran %3-34 olarak değiĢmekte ve ortalama %10 civarında kabul 

edilmektedir (6,7,8). Kromozomal yeniden düzenlenmeler 3-5 Mb’dan büyük 

mikroskobik düzeyde görülebilen; trizomiler, delesyonlar, duplikasyonlar, dengesiz 

translokasyonlar vb. değiĢimlerdir.   

Son zamanlarda yapılan çalıĢmalarda idiyopatik mental retarde olguların 

yaklaĢık %5-10’undan özellikle subtelomerik bölge delesyonlarının sorumlu olduğu 

ortaya konulmuĢtur (6,9,10). Subtelomerik delesyonlara; ailevi zeka geriliği, intrauterin 

geliĢme geriliği, 2’si yüzde olmak Ģartıyla 3’ten fazla minör anomali ve dismorfik 

bulgular varlığında daha sık rastlanmaktadır (6).   

AraĢtırmaların özellikle subtelomerik bölgelere yoğunlaĢmasının en büyük 

nedenleri; bu bölgelerin iĢlevsel olarak aktif bazı genleri içermesi, farklı 

kromozomlarda homoloji gösteren yüksek orandaki dizi benzerlikleri ile kromozomlar 

arası rekombinasyonların sık olarak gözlenmesidir. 
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Subtelomerik mikrodelesyonlar 3 Mb’dan daha küçük değiĢimlerdir ve klasik 

sitogenetik bantlama yöntemleri ile bant kalıplarının özgün olmaması dolayısıyla 

gözlenemezler. Ayrıca, G negatif boyanan bölgelerdir ki bu da; bu bölgeye ait 

anomalilerin kolayca gözden kaçmasına neden olur. Bu bölgelerdeki olası 

submikroskobik değiĢimleri araĢtırmak için FISH yöntemi ile kromozomların 

subtelomer bölgelerine özgün problar kullanılmaktadır (11,12). 

Bu çalıĢmanın amacı mental retardasyon ön tanısı yanında intrauterin geliĢme 

geriliği ve/veya postnatal büyüme geriliği, nöromotor geliĢme geriliği ve/veya 

minör/majör anomaliler nedeniyle incelemeye alınan, klinik olarak tek gen hastalığı 

tanısı almamıĢ ve klasik sitogenetik analizlerde 500-550 bant düzeyinde normal 

kromozom yapısı saptanan olguların subtelomerik yeniden düzenlenmeler açısından 

FISH yöntemi ile araĢtırılmasıdır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Mental Retardasyon 

Mental retardasyon, temel adaptif ve sosyal becerilerde bozukluk ile karakterize 

azalmıĢ algılama kapasitesi olarak ifade edilmektedir. 3 yaĢın üzerinde IQ (intellektüel 

quotient), 3 yaĢın altında ise DQ (developmental quotient) geliĢim testi ile 

değerlendirilir. 

 IQ %70-75’in altında olmasının yanısıra iletiĢim, kendine yetebilme, ev 

yaĢantısı, sosyal iliĢkiler, sağlık, kendini koruma, karar verebilme, okuma, yazma, basit 

matematik iĢlemleri ve iĢ hayatı gibi günlük yaĢamda kullanılan becerilerden en az iki 

ya da daha fazlasında yetersizlik ve bu durumun 18 yaĢından önce baĢlaması mental 

retardasyonun tanı kriterlerini oluĢturur (13).  

2.1.1. Sınıflandırılması 

Zeka katsayısı, çocuğun içinde yaĢadığı toplum için standartlaĢtırılmıĢ testlerle 

değerlendirilerek aynı yaĢtaki çocuklarla karĢılaĢtırılmasıdır ve (ZK=IQ=ZB) formülü 

ile belirlenir. Hiçbir çocuk en az üç ay ara ile yapılan iki ayrı IQ testinden 70’in altında 

puan almadıkça mental retarde olarak isimlendirilmemelidir. Genellikle üç yaĢ öncesi 

çocuğun zeka katsayısından bahsedilemez. Çünkü yaĢamın ilk iki yılı içinde bu testlerde 

kötü performans gösteren bir çocuk, uygun Ģartlarda dört yaĢına kadar bu geriliği 

kapatabilmektedir (1).  

DQ (developmental quotient); Ġlk yaĢlarda nöromotor-zeka-ruh geliĢme 

düzeyinin değerlendirilmesinde, basit araçlar (ses çıkaran oyuncak, küp, düğme, ĢiĢe, 

kağıt, kalem, top, vb) kullanılmaktadır. 3 yaĢın altında çocuğun geliĢme durumunun çok 

yönlü ve ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesi için kullanılan geliĢim testlerinin sonucu 

DQ (developmental quotient) ile gösterilir. 

Mental retardasyon (MR) IQ değerlerine göre; hafif (IQ ;50-70) ve ağır (IQ<50) 

olarak iki büyük grupta sınıflanır, ağır MR kendi içinde orta, ağır ve çok ağır (derin) 

olarak ayrılabilir. Olguların çoğunluğu (%89) hafif MR grubunda yer alır (Tablo 2-1) 

(14). Sınıflandırmaya göre zeka geriliği bulunan olgularda fonksiyonel durum Tablo 2-

2’de gösterilmiĢtir (4).  
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Mental retardasyonlu olguların %89’u hafif, %7’si orta, %3’ü ağır, %1’i ise çok 

ağır MR grubuna girer (14). Bu dağılım yaĢa, sosyo-ekonomik faktörlere ve kültürel 

yapıya göre değiĢkenlik gösterir. 

 

 Tablo 2-1: Mental retardasyon tipleri (14) 

      Hafif MR                  IQ: 52-69              zeka yaĢı 9-12 

      Orta MR                         36-51               zeka yaĢı 6-9  

      Ağır MR                         20-35               zeka yaĢı 3-6           Ağır MR  

     Çok ağır MR(derin)        20-altı               zeka yaĢı<3    

 

 

Tablo 2-2: Mental retardasyonda fonksiyonel durum (4) 

SEVĠYE 
AKADEMĠK 

POTANSĠYEL 

GÜNLÜK 

AKTĠVĠTE 

HAREKET 

YETENEĞĠ 

ÇALIġMA 

YETENEĞĠ 

HAFĠF 52-

69 

Ġlkokul 3-4 

seviyesinde okuma 

yazma öğrenir 

Pek çok alanlarda 

kısmen bağımsız, 

Bazı aktiviteler 

yardım gerektirir 

Eğitim ile ulaĢım 

aracından 

yararlanabilir 

Özel eğitim 

ile beceri 

kazanarak iĢ 

tutarlar 

ORTA 36-

51 

1.sınıfı okuyabilir Kendi bakımını 

yapacak kadar 

eğitim, 

tuvalet,giyinme 

Özel eğitim ile 

ulaĢım aracından 

yararlanabilir 

Destek ile 

çok özel basit 

iĢlerde 

faydalı 

olurlar 

AĞIR 20-

35 

Okuma yazma 

öğrenemez 

Tuvalet eğitimi, 

yardımla giyinme 

Yardımla seyahat 

edebilir 

Çok basit 

iĢleri kontrol 

altında 

yaparlar 

ÇOK 

AĞIR<20 

  Tam bakım 

gerektirir 

Özel tertibat 

gerekir 

Ses çıkarırlar 

 

 

2.1.2.Sıklığı  

Mental retardasyonun görülme sıklığı; ABD’de tüm populasyonda % 2-3, 

Ġsveç’te okul çağındaki çocuklarda % 1’in altında, on-onyedi yaĢ arasındaki çocuklarda 

% 0,7 civarında verilmektedir (4). Genel olarak toplumun %1-3’ünde görülen zeka 

geriliğinde kesin tanı olguların 1/3’ünde konulabilmektedir (15,16).  
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Uyarı yoksunluğu, proteinden yetersiz beslenme ve öğrenme güçlüğüne neden 

olabilen yaĢam koĢulları nedeniyle sosyoekonomik düzeyi düĢük gruplarda hafif mental 

retardasyon oranı daha yüksek iken, ağır MR’da sosyal sınıf ayrımı yoktur. Hafif MR 

sıklığı sosyoekonomik koĢulların iyileĢmesi ile düĢerken ağır MR sıklığı yıllar içinde 

değiĢmemektedir. Bunun baĢlıca nedeni ileri derece zeka geriliğinin nedenlerinin daha 

çok organik olmasıdır. Tıbbi bakımın yüksek düzeylere çıkması ile de bu oranlar fazla 

değiĢmemekte, düĢük ağırlıklı prematür çocukların yaĢatılması, antibiyotiklerle ve 

aĢılamalarla enfeksiyonlardan ölüm oranlarının düĢürülmesi ile oran tüm toplumlar için 

aynı kalmaktadır (17,18). 

ÇalıĢmalar, ağır MR’un çok azında aile öyküsünün olduğunu, buna karĢılık 

ailesel olma olasılığının hafif MR’da daha yüksek olduğunu göstermektedir. Mental 

retardasyon baĢka hastalıklarla kıyaslanacak olursa serebral felçten 10, nöral tüp 

defektinden 28, körlükten 25 kat daha sık karĢılaĢılan bir durumdur (19). 

Zeka geriliği erkeklerde daha sık görülür (1,4/1); bunun nedeni X’e bağlı 

kalıtılan MR ile açıklanabilmektedir . Erkekler, merkezi sinir sisteminde hasar meydana 

getiren dıĢ etmenlere daha yatkın görülmekte ve bu nedenle zihinsel geliĢimleri 

etkilenmektedir. Erken doğum, yenidoğan ölümü ve ölü doğum gibi doğmalık 

anomaliler erkek çocuklarda daha sıktır. Erkek çocuklar engellenmelere kızlardan daha 

fazla saldırganlıkla cevap verirler. Bundan dolayı, okul çağında bu gibi sorunlu erkek 

çocuklarla karĢılaĢma olasılığı ve bunların ruhsal ve zihinsel değerlendirilmeleri için 

uzmanlara gönderilmeleri daha sıktır (17,20,21,22). 

Hafif mental retardasyon genellikle izole bir problem iken, ağır mental 

retardasyon sıklıkla birçok problemle birlikte olup bunlar olgunun yaĢamının daha 

kısıtlı ve prognozun daha kötü olmasına yol açarlar. Yani zeka geriliği Ģiddetinin 

artmasıyla birlikte, ZG ile iliĢkili bozukluklarında yaygınlık oranı artar. 

Zeka geriliğine sık olarak eĢlik eden anomaliler; 

a.Görme bozuklukları: Zeka geriliği olanların %10’unda mevcuttur ve geriliğin Ģiddeti 

arttıkça bu oran %15’lere kadar yükselmektedir (23). 

b.ĠĢitme kaybı: Zeka geriliğinde %10-20 oranında iĢitme sorunlarının olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca ağır zeka geriliği olanların %80’inde çok ağır zeka geriliği 

olanların %51’inde odiyometrik incelemelerin yapılamayabildiği belirtilmektedir (24). 
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c.KonuĢma ve dil sorunları: Zeka geriliği olanlarda çeĢitli derecelerdeki konuĢma 

bozuklukları %50 oranında olup gecikmiĢ veya bozuk konuĢma %44, kekemelik %5 

oranında görülmektedir. Bu oran iĢitme güçlüğü olanlardan 3-4 kat daha fazladır 

(23,25). 

d.Epilepsi: Zeka geriliği olanlarda epilepsinin epidemiyolojisi yaklaĢık %10-20 

oranında veriliyor olsada bununla ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bunun bir nedeni sözel 

iletiĢimi olmayan ağır ve ileri derecede zeka geriliği olanlarda epileptik nöbetleri 

epileptik olmayan davranıĢlardan ayırmadaki güçlük, bir diğer nedeni de kendini 

yaralama, dönemsel saldırganlık, sakarlık ve aĢırı tepkisel davranıĢların epileptik durum 

ile karıĢmasıdır. Bu güçlüğe karĢın, zeka geriliği olanlarda olmayanlara göre daha sık ve 

ileri derecede epileptik nöbetlerin olduğu da gösterilmiĢtir (26,27). 

e.Serebral Palsi: Serebral palsi ile zeka geriliği çoğunlukla birlikte görülür. Serebral 

palsili olgularda zeka geriliği oranı %37 ile %71 arasında değiĢkenlik gösterse de 

olguların yaklaĢık %45’ine zeka geriliği tanısı eĢlik etmektedir (24,28). 

2.1.3.Etiyolojisi: 

Genel olarak mental retardasyonun etiyolojisine bakılacak olursa; %9’u 

kromozomal anomaliler, %8’i tek gen hastalıkları, %7’si çevresel faktörler, %22’si 

multifaktöriyel kalıtım etkisi ve %54’ü ise bilinmeyen nedenler oluĢturmaktadır (ġekil 

2-1) (7). 

 

ġekil 2-1: Mental Retardasyonun Etiyolojisi (7) 
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Etiyolojinin aydınlatılması; tedavinin düzenlenmesine, prognozun ve tekrarlama 

risklerinin belirlenebilmesine olanak sağlar. 

 Zeka geriliği beyin geliĢimini olumsuz yönde etkileyen santral sinir 

sistemindeki hasar dönemlerine göre 3 temel gruba ayrılır (3). Bunlar prenatal nedenler, 

perinatal nedenler ve posnatal nedenlerdir. Yine zeka geriliğinin nedenleri zeka geriliği 

derecelerine göre de Tablo 2-3’deki gibi sınıflandırılabilir (7,8,29). 

1) Prenatal nedenler: 

Fertilizasyondan doğuma kadar geçen sürede tanımlanmıĢ nedenlerdir. 

a.Dengesiz sayısal ve yapısal kromozom anomalileri  

-Down sendromu, Edward sendromu, Patau Sendromu, Cri du chat sendromu, Williams 

Sendromu, Frajil X Sendromu 

b.Tek Gen Hastalıkları  

c. Kompleks Malformasyon sendromları 

d.MSS (Merkezi Sinir Sistemi)’i malformasyonları 

e.Teratojenler: Enfeksiyonlar (TORCH, enfeksiyöz hepatit, kabakulak, kızamıkçık, 

doğmalık sifiliz, influenza, mikoplazma), ilaçlar, radyasyon 

2) Perinatal nedenler: 

Doğumdan 1 hafta önce ve doğumdan 4 hafta sonraki dönemi içerir.  

a.Prematürelik 

b.Hipoksik iskemik ansefalopati 

c.Ġnfeksiyonlar (Bakteriyel menenjit ,sepsis, konjenital enfeksiyonlar) 

           3)        Posnatal nedenler:  

Doğumdan sonraki 4 hafta ile 18 yaĢa kadar olan sürede santral sinir sisteminde hasara 

neden olan risk faktörlerini içerir. 

a.Ġnfeksiyonlar (menenjit, ensefalit, post-enfeksiyöz ökoensefalit, aĢılama ile iliĢkili 

ensefalopati) 
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b.Ciddi kafa travmaları 

c.Ġntoksikasyonlar (KurĢun ensefalopatisi,kronik antikonvülsan intoksikasyonu) 

d. Yoksunluk 

             

Tablo 2-3: Mental retardasyonun nedenlerinin MR derecelerine göre sınıflandırılması 

(7,8,29) 

Hafif ZG (IQ:50-70) Ağır ZG (IQ<50) 

1. Prenatal (%23): 

a. Kromozomal ve diğer genetik 

faktörler (%5) 

b. Multipl konjenital anomaliler ve 

spesifik sendromlar (%10) 

c. Gebelikte alınan alkol (%8) 

1. Prenatal (%55): 

a. Kromozomal ve diğer genetik faktörler 

(%34) 

b. Multipl konjenital anomaliler ve spesifik 

sendromlar (%12) 

c. Gebelikte meydana gelen diğer etkenler 

(%8) 

2. Perinatal (%18) 

a. Hipoksi/asfiksi (%17) 

b.Santral sinir sistemi enfeksiyonları 

(%1) 

 2. Perinatal (%15) 

a. Hipoksi/asfiksi (%12) 

b. Santral sinir sistemi enfeksiyonları (%3) 

3. Postnatal (%4)                     3. Postnatal (%12) 

4. Nedeni bilinmeyen (%55) 4. Nedeni bilinmeyen (%18) 

 

2.1.3.1.Tek gen hastalıkları:  

Bir tek genin mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır. 

Mutasyon kromozom çiftlerinin sadece biri üzerindeki gende olabilir (homolog 

kromozomdaki allel normaldir) veya her iki kromozom üzerindeki gen mutasyona 

uğramıĢtır (30). Tek gen hastalıkları daimi olmasa bile, primer olarak pediatrik yaĢ 

grubu hastalıklarıdır, ancak %10’dan azı puberteden ve sadece %1’i üreme çağı 

bittikten sonra görülür. Tek gen hastalıkları %8 oranında mental retardasyon nedenidir.                            

Bunlar içerisinde en bilinenleri, metabolik hastalıklar ve nörodejeneratif 

hastalıklardan tuberoskleroz, fenilketonüri, sık görülen sendromlardan Smith Lemli 

Opitz sendromu olarak sayılabilir.   
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2.1.3.2.Çevresel nedenler:  

Mental retardasyon nedenlerinden bir diğeri de %7 oranında görülen çevresel 

etmenlerdir. Bunlar içerisinde prenatal dönemde alkole maruziyet, prenatal 

infeksiyonlar, radyasyon, düĢük sosyokültürel düzey, beslenme yetersizliği, ilgisizlik, 

ihmal, çocuk istismarı, ebeveynin kendisinin zeka düzeyinin düĢük olması ve yeterli 

uyaranı sağlayamaması vb. nedenler sayılabilmektedir (31).  

        Prenatal enfeksiyonlar bu etmenler içerisinde zeka geriliğinde çok önemli 

yere sahiptir. TORCH ifadesinin kullanıldığı prenatal enfeksiyonların nedenleri; 

Toksoplazmozis, Rubella, Cytomegalovirusu, Herpes Simplex virusu ayrıca Hepatit B, 

Leptospirozis, Epstein Barr virusu (EBV), HIV ve Human Parvovirus B19’dur. Bu 

enfeksiyonların ortak özelliği düĢük, ölü doğum, prematürite, intrauterin büyüme 

geriliği, konjenital malformasyonlar, geç sekeller doğumda veya hemen sonra görülen 

akut hastalık veya normal term bebek ile sonuçlanabilmeleridir. Malformasyonlar 

arasında; kardiyovasküler sistem anomalileri, sağırlık, katarak, korioretinit, mental 

retardasyon, mikrosefali, mikroftalmus, serebral veya intraabdominal kalsifikasyonlar 

bulunmaktadır. Gebede semptomatik enfeksiyon varlığında (kızamıkçık, suçiçeği, 

herpes virüs..), gebe asemptomatik olduğu halde serolojik tarama testlerinin pozitif 

olduğu durumlarda (sifiliz, toksoplazma, sitomegalovirüs) veya obstetrik izlem 

sırasında fetusda non-immün hidrops, hidrosefali, mikrosefali, intrakranial/ 

intraabdominal kalsifikasyon ve intrauterin geliĢmede kısıtlanma saptandığında fetusda 

enfeksiyondan Ģüphe edilmeli ve ileri araĢtırmalara geçilmelidir (32). 

2.1.3.3.Multifaktöriyel nedenler: 

Mental retarde olgularda %22 oranında görülmektedir (33). Sebebi bilinmeyen 

ailevi hafif mental retardasyonlu olgularda multifaktöriyel kalıtımın daha sık olduğu 

tahmin edilmektedir. 

2.1.3.4.Kromozom anomalileri: 

Ağır MR’da kromozom anomalilerinin görülme oranı %40 iken hafif MR’da 

%5-10 arasında değiĢmektedir (34).( bkz.syf 18) 
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2.2.MR’da Tanı Metodları Ġle Klinik Değerlendirme: 

Mental retardasyon nonsendromik olabilir yani öğrenme ve algılama bozukluğu 

tek bulgudur ya da sendromik olabilir yani baĢka klinik bulgular eĢlik edebilir. Mental 

retardasyon ne tek bir hastalık ne de tek bir sendromdan ibarettir, dolayısıyla mental 

retarde tüm olgulara özgü ortak bir klinik görünüm yoktur. Altta yatan nedene bağlı 

olarak klinik görünüm değiĢebilir (17,35). 

Zeka/GeliĢim geriliği olan bir çocuğun değerlendirilmesi;  pre/peri ve postnatal 

hikaye, minör anomaliler ve nörolojik muayeneye odaklanan ayrıntılı fizik muayene, 

davranıĢ fenotipi ve büyüme/geliĢme incelemelerini kapsamalıdır (7,36). 

Öncelikle ayrıntılı prenatal, perinatal ve postnatal öykü alınmalıdır. Hastaya ve 

akrabalarına ait eski tıbbı kayıtların incelenmesi özellikle nörodegeneratif bir hastalığın 

belirlenmesinde, perinatal komplikasyonların açığa çıkarılmasında önemlidir. Öğrenme 

güçlüğü, psikiatrik bozukluk, epilepsi, otizm ve mental gerilik yönünden üç kuĢağı 

soruĢturan bir aile ağacı çıkarılmalıdır. 

Fizik muayene baĢtan sona kadar dikkatle yapılmalı ve özellikle yüzle ilgili ve 

spesifik sendromlar için yol gösterici olabilecek dismorfik bulgulara dikkat edilmelidir. 

Olanaklı ise eski ve yeni fizik ölçümler (baĢ çevresi, posnatal büyüme parametreleri; 

boy, kilo..) alınmalı ve normal değerlerle karĢılaĢtırılmalıdır. Yine minor malformasyon 

varlığı da önemlidir, bir çalıĢmada zeka geriliği olan çocukların %42’sinde 3 ve daha 

fazla minor anomali saptanmıĢtır (7,36,37). 

Ġlk 2 ayda; dismorfik bulguların varlığı; sendromları, beslenme problemleri (kilo 

alamama, kusma, kabızlık); metabolik hastalığı, nöbet geçirme; nörolojik kökenli 

ZG/GG‘ni düĢündürmelidir. Süt çocuğu döneminde oturma ve emekleme gibi kaba 

motor fonksiyonlar ve sosyal geliĢimde gerilik, 3 yaĢından sonra dil geliĢiminde gerilik 

ve değiĢik davranıĢ fenotipi ZG/GG için  ipucu  olmalıdır (8,29). 

Ağır MR’un ilk göstergesi eğer dismorfik bulgu yoksa motor gerilik ve kas 

tonusu değiĢikliğidir. Hafif mental retardasyonda ise motor geliĢim ya hafif 

bozulmuĢtur ya da normaldir, çoğu zaman kendini konuĢma ve anlama gecikmesi ile 

gösterir.  
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DavranıĢ fenotipinin değerlendirilmesi bazı sendromların tanımlanmasına 

olanak verebilir. Sterotipik el hareketleri  Rett sendromu (38,39), hiperfaji  Prader Willi 

sendromu (40,41), gülme nöbetleri  Angelman sendromu (41,42), otistik davranıĢlar  

Fragil X sendromu, kendine sarılma, hiperaktivite /uyku bozukluğu Smith-Magenis 

sendromunu (43,44) akla getirir. 

Fizik muayenenin ardından zeka ve motor geliĢimi değerlendirmek için DQ/IQ 

ölçülmeli, iĢitme ve görme muayeneleri yapılmalıdır. Erken tanı, takip ve tedavi 

açısından çok önemlidir. DQ 80 altında ise takip edilmeli eğer düzelmiyorsa tetkik 

edilmelidir, DQ 60 altında ise vakit kaybetmeden detaylı biyokimyasal ve genetik 

tetkiklere baĢlanmalıdır. Ağır mental retardasyonda tanı 1.ci yaĢ içinde konabilirken , 

hafif MR’da okul dönemine kadar gecikebilir (29). Tanı konmasa bile hasta takip 

altında tutulmalıdır ki, seri muayeneler tanı oranını arttırmaktadır (13). 

2.3.Mental Retardasyonda Genetik Tanı  

Ailede nedeni açıklanamayan bir MR olgusunun bulunması, konjenital 

malformasyon ve dismorfik bulguların varlığı karyotip incelemesini gerektiren baĢlıca 

durumlardır (13,30,45,46). 

Mental retardasyon düĢünülen bir çocukta ayırıcı tanıda;  

(1,4,17,18,47,48,49,50,51). 

 GeliĢimin normal varyasyonu 

 Motor ve konuĢma fonksiyonlarını etkileyen serebral felç 

 ĠĢitme problemleri 

 Görmede bozulma 

 Dejeneratif sinir sistemi hastalıkları 

 Kaba yüz görünümü 

 Depresyon 

 Psikiatrik hastalıkları 

 Spesifik öğrenme güçlüğü 

 Mental retardasyonda dil ve kognitif beceriler benzer Ģekilde geri 

kalırken kaba motor beceriler daha az etkilenir  

 Serebral palsili vakalarda ise motor beceriler kognitif becerilere oranla 

çok daha fazla etkilenir olduğu vb. düĢünülmelidir. 
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MR'lu bir çocuğun incelenmesi sırasında çok sayıda test seçeneği varsa da bu 

testler her hasta için selektif, amaca yönelik olarak ve sıra ile yapılmalıdır;  

1. Kromozom analizi: Zeka geriliği olan tüm olgulara yüksek rezolusyonlu 

(bant sayısı >550) karyotip önerilmelidir. Ağır ZG’ ne eĢlik eden konjenital anomalileri 

(minor veya major) varsa kromozom anomalisi görülme olasılığı artar (52). Klasik 

sitogenetik bantlama tekniği kullanılarak her kromozom çiftine spesifik olan açıklı 

koyulu en az 400-500 bant elde edilir ve herhangi bir yapısal düzensizlik o kromozoma 

özgü bant özelliklerindeki sapmalar ile belirlenir. 

2. FRAJĠL X testi: Zeka geriliği  olan kiĢi erkekse moleküler olarak Frajil X 

testi yapılmalıdır. Frajil X premutasyon taĢıyıcısı kadınlarda klinik normalken 

erkeklerin %80’inde hafif zeka geriliği vardır. Full mutasyonlu kadınların 1/3’ünde 

hafif mental gerilik, erkeklerin hepsinde orta veya ağır derecede zeka geriliği vardır. 

Frajil-X sendromu kadınlarda 1/7000 erkeklerde 1/4000 sıklıktadır ve erkek çocuklarda 

ZG nin en önemli nedeni olup Down sendromuna yakın sıklıkta görülür (olguların    

%1-2’si) (53).  

Premutasyonlu normal zekada bir erkeğin (transmitter) tüm kızları premutasyon 

taĢıyıcısı olacaktır. Premutasyon ve full mutasyon taĢıyan annelerin  Frajil X 

sendromundan etkilenmiĢ kız ve erkek çocuk riski yüksektir (% 50) ve Frajil-X li 

erkeklerin anneleri zorunlu taĢıyıcıdır (54). 

3. Metabolik testler: Klinik bulgular ve aile öyküsünün yönlendirmesine göre  

kan ve idrar aminoasitleri, organik asit analizi, kan kolestrol düzeylerine bakabilmek 

için metabolik testler uygulanmalıdır (29). 

 -Havale, nörolojik gerilikle giden büyüme geriliği, idrarda ya da ciltte 

alıĢılmadık bir koku, mikrosefali, asidoz gibi durumlarda ise serum amino asid ya da 

organik asid incelemesi akla gelmelidir.  

 -Katarakt, hepatomegali, konvülziyon durumunda idrarda indirgen madde 

bakılması 

-Epizodik olarak kusma ve metabolik asidoz durumlarında plazma amonyak 

seviyesinin ölçümü 

-Siroz, Kayser-Fleischer halkası varlığında serum bakır ve serüloplazmin düzey 

tayini 
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-Otonom sistemine ait bulguların varlığında idrarda vanil mandelik asid 

-Kendine zarar verme, koreatetoz, gut varlığında serum ürik asid düzeyi 

-Metabolik asidoz, ataksi, gittikçe ilerleyen halsizlik durumunda kan laktat ve 

piruvat düzeyleri ve mitokondriyal araĢtırmalar 

-Mikrosefali, mikroftalmi, hepatosplenomegali, ciltte döküntü, kafa içi 

kalsifikasyonların varlığında viral seroloji 

-Kemik bozuklukları, kaba yüz görünümü, organomegali, boy kısalığı 

durumlarında ise idrarda mukopolisakkarit düzeyi ilk baĢta akla gelen ve gerektiğinde 

araĢtırılması gereken testlerdir (35,55). 

          4. Görüntüleme (US, BBT ve MRI ve diğer): 

Hemen hemen mental retardasyonlu olgularının tamamına yakınında manyetik 

resonans görüntüleme ve bilgisayarlı beyin tomografisi istenmelidir (35,55). 

Bilgisayarlı beyin görüntülemesi (BBT) konjenital enfeksiyon veya tuberoz 

sklerozda görüldüğü gibi intrakranial kalsifikasyonların gösterilmesinde ve 

kalsifikasyonla giden hastalıkların tanınmasında yardımcı olur.   

Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) yumuĢak doku patolojilerinin 

gösterilmesinde, miyelinizasyon geliĢiminin takibinde ve demiyelinizasyonla giden 

hastalıkların saptanmasında önemlidir. 

Magnetik rezonans spektroskopi (MRS) ile adenosin trifosfat (ATP) ve beynin 

diğer yüksek enerjili fosfat içeren hücresel yapılarının, intrasellüler pH, laktat yapımı ve 

glikolitik yolun izlenmesi mümkündür. Bazı metabolik, dejeneratif hastalıkların 

tanısında ve seyrinin izlenmesinde kullanılır. 

5. Spesifik tanıya yönelik testler : 

Ġdiyopatik MR’da spesifik tanıya yönelik yapılabilen çalıĢmalar FISH , MLPA 

ve a-CGH yöntemleridir. 

Sebebi bilinmeyen ZG olan kiĢilerde subtelomerik proplarla yapılan FISH 

çalıĢmalarında %5 oranında delesyon saptanmıĢ olup ağır MR’da %7.4 , izole hafif 

MR’da %0.5 sıklıkta görülmektedir (35).  
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Bu bölgelerdeki delesyonlara ailevi MR, dismorfizm (ikisi yüzde >3 minor 

anomali) ve intrauterin geliĢme geriliği varlığında daha sık rastlanmaktadır (6). MLPA 

yöntemi de uygulama kolaylığı, tekrarlanabilir olması, düĢük maliyeti gibi avantajları 

nedeniyle kullanılabilen bir tekniktir. 

Son yıllarda  sebebi açıklanmayan ZG/GG olan çocuklarda etiyolojiye yönelik  

çalıĢmalar, array Comparative genomic hybridisation (array-CGH) yöntemi ile 

kromozomal kriptik dengesiz yeniden düzenlenmeler  saptanması üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır (7). 

FISH dıĢında DNA, enzim testleri, biyopsiler (Periferik sinir, deri, konjuktiva, 

lenfosit, kas, kemik iliği ve beyin biyopsileri) ve iskelet grafileri vb. gerekli testler 

yapılmalıdır (8,13). 

2.4.Tedavi, Korunma ve Yardım Ġlkeleri  

2.4.1.Tedavi 

1.Önleme: 

-Birincil önleme; Zeka geriliğine yol açan nedenlerin gerilik ortaya çıkmadan 

önlenmesi olup bunun için en etkin yöntem toplumun bilgilendirilmesidir. Böylece çok 

ucuz ve kolay tetkiklerle mental geriliğe yol açabilecek hipotiroidi, fenilketonüri, 

konvulsif hastalıklar, Down sendromu gibi nedenler kontrol edilebilir. 

 

-Ġkincil önleme; Hipotiroidi, fenilketonüri, konvulsif hastalıklar, down sendromu 

gibi hastalıkların erken tanısı ve/ve ya tedavileri mental retardasyonun ortaya çıkmasını 

en aza indirmektedir.  

2.Özel eğitim:  

Mental retardasyonlu çocuğun tedavisinde baĢarı, çocuğun mental kapasitesine 

göre çeĢitli açılardan desteklenmesidir. 

 Bu eğitim, sosyal aktiviteler, davranıĢ problemleri ile birlikte bulunan 

problemlerin çözümü ve desteklenmesi Ģeklinde sıralanabilir. Ayrıca genetik danıĢma 

ve destekleyici psikoterapi de bunlara eklenmelidir. Böylece çocuğun yaĢamının 

kolaylaĢtırılması ve kapasitesi oranında eğitim alması sağlanmıĢ olur. 
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3.Ruh Sağlığı YaklaĢımları 

4.Fiziksel Rehabilitasyon 

5.Ġlaç Tedavisi: Zeka geriliğini düzeltecek bir ilaç yoktur. 

6.Aile danıĢmanlığı;  

Akraba evliliklerinin engellenmesi, mental retarde kiĢilere evlilik izninin 

verilmemesi, metabolik hastalıkların erken tanınması ve tedavisi (Hipotiroidi, 

Fenilketonüri) . 

2.4.2.Korunma ve Yardım Ġlkeleri  

Prenatal dönem : Akraba evliliklerinin önlenmesi, annenin iyi beslenmesi; 

teratojenler, ilaç, sigara ve alkolden uzak kalması, TORCH serolojisi, gerekirse 

aĢılanma, taĢıyıcıların önceden tanısı, prenatal tanı ile Down sendromu, tek gen 

hastalıklarının tanıları konmalıdır. 

Perinatal dönem: Ġyi Ģartlarda doğum, prematüreliğin azaltılması, kan 

uyuĢmazlığına karĢı önlemler alınmalıdır. 

Postnatal dönem: Tarama  testleri (Hipotroidi, fenilketonüri), iyi bakım veren 

yenidoğan üniteleri, aĢılanma yapılmalıdır. 

Erken tanı: Kesin tedavisi olan hastalıklar için (Hipotroidi, fenilketonüri)  çok 

önemli olduğu kadar tüm MR’luların topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan destek 

tedavilerinin erken baĢlaması için bir o kadar önemlidir. 

Genetik danıĢma: Sebebi bilinmeyen ciddi MR’un genetik danıĢmasında ampirik 

riskler verilir; Ġdiopatik ağır mental retarde çocuğa sahip bir ailenin diğer çocuklarında 

da bu olayın tekrar etme olasılığı % 3-9 arasında değiĢmektedir (1,4,49). Eğer proband 

erkek ise tekrarlama riski erkek kardeĢinde %8-9, kız kardeĢinde %3, proband kız ise 

erkek ve kız kardeĢinde %5 oranında tekrarlama riski vardır. Hafif non-spesifik MR’un 

kardeĢlerinde tekrarlama riski anne ve babanın da IQ’ları dikkate alınarak %20 olarak 

verilir (34,56,57). 

Neonatal menenjite bağlı mental retardasyonlu ailelerde artmıĢ tekrar riski 

yokken, fetal alkol sendromuna bağlı bir mental retarde çocuğu olan annenin alkol 

almaya devam ettiği takdirde bir diğer çocuğunda bu olayın tekrarlama riski % 30-50 

arasında değiĢmektedir.  
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Yine Down sendrom (D.S.)’lu çocuğa sahip ailelerde bir sonraki çocukta 

tekrarlama riskleri D.S. oluĢumu serbest trizomi 21’den kaynaklanıyorsa % 1’den daha 

azdır. Dengeli translokasyon taĢıyıcı bir ebeveynin 1/3 oranında Down sendromlu çocuk 

riski vardır. Eğer anne ya da babadaki bir dengeli translokasyon sebebiyle çocukta 

dengesiz translokasyon ile D.S. oluĢumu varsa bir sonraki çocukta tekrarlama riski  % 

10’dan daha fazla olacaktır (1,4,49).  
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2.5.Kromozomlar, Telomerik ve Subtelomerik Bölgeler: 

2.5.1.Kromozomlar 

Yunanca chromos (renk), soma (vücut); DNA'nın histon proteinleri etrafına 

sarılmasıyla, yoğunlaĢarak oluĢturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimdir. 

1857’de Virchow tarafından hücrede, 1877’de Flemming tarafından mitoz bölünmede 

gözlenmiĢtir. Kromozomlar çift sarmal DNA ve proteinlerden oluĢur. Bu proteinlerden 

bir kısmı histon proteini denilen bazik proteinlerdir ve H1, H2A, H2B, H3 ve H4 olarak 

5 gruba ayrılır. Diğer proteinler ise asidik olan nonhiston proteinlerdir. Histon 

proteinlerinde H2A, H2B, H3 ve H4 ikiĢerli gruplar halinde bir araya gelerek 

nukleosomu oluĢtururlar. H1 histon proteini de bu proteinler arasında bağlayıcı iĢ görür 

(30). Her kromozomda sentromer denilen bir büzülme bölgesi vardır ki hücre bölünmesi 

sırasında kromatidlerin birbirinden ayrılmasından sorumludur. Sentromer kromozomu p 

(petit) kısa kol ve q uzun kol olmak üzere iki ayrı kola böler. Her kolun ucu telomer 

olarak adlandırılır ve kromozomların uçlarının kapalı olarak kalmasını ve stabilitesini 

sağlar. Bilinen bir insan hücresinde kromozomlar en iyi metafaz ve prometafaz 

evrelerinde analiz edilebilir. Bu evrelerde mikroskop altında kromozomlar sentromerde 

birleĢmiĢ iki kromatidden oluĢan çift sarmallı DNA molekülüdür. 

1956 yılına kadar 48 olarak bilinen insan kromozomlarının sayısının 46:2n 

olduğu Tjio ve Levan’ın fetal akciğer hücre kültüründen yaptıkları kromozom analizleri 

ile belirlenmiĢtir. O yıllarda kromozomların çok az detayı görülebilmesine rağmen, 

boylarına ve sentromer yerlerine göre kromozomlar yedi grupta (A-G) toplanmıĢtır. 

1959’da Lejeune ve ark. Down sendromunda trizomi 21 kromozom yapılarını (insanda 

kromozom anomalilerinin bulunması) göstermiĢ 1960’larda da trizomi 13 ve 18 yapıları 

gösterilmiĢtir. 1970 yılında Caspersson ve ark.nın kromozomu bantlarıyla tanıması ve 

homolog kromozom çiftlerinin karĢılaĢtırılması gerçekleĢtirilmiĢtir (58,59). 

Kromozomlar teorik olarak bölünme özelliğini yitirmemiĢ ve nukleus içeren tüm 

hücrelerden elde edilebilir. Bu amaçla sıklıkla kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, 

trofoblastlar ve deri fibroblast dokuları kullanılır. Olgun eritsositler hücre kültürü için 

uygun değildir yine farklılaĢmıĢ nöronların mitoz yeteneği azaldığından hücre kültürü 

zorlaĢmıĢtır. Kemik iliği hücreleri veya trofoblast stotrofoblastları gibi spontan 

bölünebilen dokularda kromozom eldesi için direkt yöntem uygulanırken, amniosit, 

fibroblast gibi solid doku ve hücrelere kültür yöntemi uygulanır (60). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/DNA
http://tr.wikipedia.org/wiki/Histon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%B1t%C4%B1m
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2.5.1.1.Kromozom Anomalileri 

Tüm konsepsiyonların %30’unun kromozom anomalisi taĢıdığı 

düĢünülmektedir. Kromozom anomalilerinin yaĢamla bağdaĢmayanlarının büyük 

çoğunluğu spontan abortus ile sonlanmakta, 1. trimester spontan abortuslarda %50-60, 

ölü doğumlarda %4-6, canlı yeni doğanlarda 1:119/ 1:154 kromozom anomali oranı 

verilmektedir (30,61,62). MKA/MR çocuklarda yapılan geniĢ bir çalıĢmada 

kromozomal anomalilerin dağılımı ġekil 2-2’de görülmektedir (63). 

 

 

ġekil 2-2: Kromozom anomalilerinin dağılımı (63) 

 

              Bu anomaliler sitogenetik açıdan sınıflandırılacak olursa sayısal ve yapısal 

anomaliler olarak ikiye ayrılır.  

2.5.1.1.1.Sayısal Kromozom Anomalileri 

Sayısal kromozom anomalileri normal kromozom sayısından (sağlıklı bir 

insanda haploid kromozom setinde n:23, diploid kromozom setinde ise 2n:46 

kromozom bulunmaktadır) sapmalarla ortaya çıkan düzensizliklerdir ve öploidi ve 

anöploidi olarak gruplandırılırlar.  
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2.5.1.1.1.1.Öploidiler 

Kromozom sayısının haploid setin (n) tam katları olarak değiĢimidir (n, 

3n:triploidi, 4n:tetraploidi…). YaĢamla bağdaĢmayan öploidilerin 1. trimester spontan 

abortus kayıplarında saptanan kromozom anomalilerinin %20’sinden sorumlu olduğu 

bilinmektedir (64). 

2.5.1.1.1.2.Anöploidiler 

Diploid kromozom sayısının haploid setten az olan artıĢ ya da azalmaları 

‘’anöploidi’’ olarak tanımlanır (2n-1, 2n+1...). Anöploidilerde fazla olan kromozomlar 

için trizomi, tetrazomi, pentazomi ve eksik olan kromozomlar için ise monozomi, 

nullizomi terimleri kullanılmaktadır. Trizomi 21 (Down Sendromu; 1/700), trizomi 18 

(Edward Sendromu; 1/6000), trizomi 13 (Patau Sendromu; 1/13000), trizomi X;1/1000, 

Klinifelter Sendromu (47,XXY); 1/1000 ve 47,XYY;1/1000  en sık görülen anöploidi 

tipleridir. Anöploidiler klinik olarak gözlenebilen en yaygın kromozom anomalileridir 

ve otozomal anöploidiler her zaman fiziksel ve/veya mental geliĢim bozukluğu ile 

birliktedir. Mental retardasyonda en sık genetik neden kromozom anomalileri içinden 

%5-16’lık oranla Down sendromudur (22). 

2.5.1.1.2.Yapısal Kromozom Anomalileri 

Yapısal kromozom anomalileri kromozomlarda meydana gelen yapısal 

değiĢimlerin tümüne verilen bir tanımlamadır. Yapısal kromozom anomalilerinde en az 

bir kromozom kırığı sorumludur. Kromozom kırıldığı zaman iki tane dengesiz yapıĢkan 

uç ortaya çıkar. Genel olarak DNA tamir mekanizması ile bu iki uç hemen birleĢtirilir. 

Ancak bir kırıktan daha fazla kırık olması durumunda yanlıĢ uçlar birbiriyle 

bağlanabilir. Kromozomal kırık sıklığı iyonize radyasyon ya da mutajenik kimyasal 

maddelerin etkisi ile artabilir.  

Yapısal kromozom anomalileri materyal kaybı olup olmamasına göre ‘’dengeli’’  

ve ‘’dengesiz’’ olarak gruplandırılır.  

2.5.1.1.2.1.Dengeli Kromozom Anomalileri 

Fenotipik olarak normal olan bireylerde saptanan ve mikroskobik incelemede 

genetik materyalde herhangi bir değiĢiklik görülmeyen anomalilerdir ve bu grupta 

inversiyon, insersiyon, translokasyonlar yer alır.  
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2.5.1.1.2.2.Dengesiz Kromozom Anomalileri 

Genetik materyalde artma veya azalma hatta bazen hem artma hem azalma 

varlığıyla ifade edilir ve delesyon, duplikasyon, izokromozom, disentrik kromozom, 

halka (ring) kromozom, marker kromozomlar bu gruba girer. Fenotipi etkileyen 

dengesiz yapısal kromozom anomalilerinin sıklığı 1:400’dir (61,62,65) .Genomda yol 

açtığı dengesizliğin büyüklüğü ve önemine göre fenotipik etki değiĢmektedir. 

Spesifik malformasyon ve mental retadasyonla eĢlik eden 4p- (Wolf Hirschorn), 

(66) 5p- (cri du chat), 17p- (Miller Dieker), 16p- ( talasemi/MR sendrom), 13q- ve 

18p- sendromları mikroskobik olarak tanımlanabilen, FISH  yöntemi ile konfirme 

edilebilen sendromlardır. 22q- ( Di George ), 7q- ( Willams ) sendromları ise 3-5 

Mb’dan daha küçük mikrodelesyon sendromları olup  FISH yöntemi ile 

tanımlanabilirler (6,67). 

2.5.2.Telomer 

Yunanca son (uç) anlamına gelen telos kelimesinden gelerek ‘kromozomun 

ucundaki Ģey’ olarak ifade edilebilir (68). Telomer ökaryotik hücre kromozomlarının 

her iki ucunda bulunan, heterokromatin yapıda özel deoksiribonükleik asit dizisi olup 

kromozomun stabilitesinde, gen ekspresyonunda, kromozomal replikasyonda, tümör 

oluĢumunda, yaĢlanmada ve hücre bölünmesinde rolü olduğu bilinen yapılardır (69,70). 

Kromozomların uç kısımlarındaki özel yapıların varlığı ilk kez 1938 yılında 

Müller’in X-ray ıĢınına maruz bıraktığı Drossophilaların kromozomlarında terminal 

delesyonların ve inversiyonların olduğunu bulması ile tanımlandı (71,72). 1941’de 

McClintock mısır bitkisinde yaptığı deneylerle bu fikri doğruladı (71,72). AraĢtırmalar 

ilerledikçe kırık uçlu kromozomların daha kolay birleĢtiği ve normal kromozomların 

telomer yapılarının kararlı olduğu ne kırık uçlu kromozomların uçları ile ne de diğer 

telomerler ile birleĢmediği görülmüĢtür. Bu bilgilerden sonra kromozomların 

bütünlüğünü sağlayan özel terminal (uç) yapıların varlığı kabul edilmiĢtir (ġekil 2-3) 

(71,72). 
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ġekil 2-3: Ġnsan Telomer Yapısı (71,72) 

  

Telomerler replikasyon sırasında lineer kromozomal DNA molekülünün son 

kısmının tamamlanmasında rol oynar (73,74). Kromozomların uç kısımlarını 

rekombinasyon, yıkım, füzyon gibi anormal durumlara karĢı korur ve stabilitesini sağlar 

(75,76). Ayrıca kromozomların nukleus zarına tutunarak belirli bir pozisyonu 

korumasına olanak verir. (Mayozda birinci profazın leptoten evresi boyunca 

kromozomların telomerik bölgeleri hep birlikte bir küme halini alır. Bu evrede 

kromozomların uçları çekirdek membranına telomer aracığı ile tutunmuĢ durumdadır) 

(71,72,73,75,77). Telomer yapısı incelebilen organizmalarda bu yapının temelde aynı 

olduğu fakat farklı tekrarlar içerdiği tespit edilmiĢtir. Örneğin omurgalılarda TTAGGG, 

tek hücreli, silli bir organizma olan Tetrahymena’da ise GGGGTT’ dir (78,79). 

2.5.3.Subtelomerik Bölgeler: 

Kromozomların uçlarında bulunan telomer bölgesi subtelomerik ve esas 

telomerik bölge olarak ikiye ayrılabilir. Subtelomerik bölgenin boyu değiĢkendir ve 

DNA tekrarları heterojendir. Ġnsan kromozomlarında subtelomerik bölge 40-60 kb 

uzunluğunda olup TTGGGG, TGAGGG gibi farklı tekrarlardan oluĢur (80). Bu 

bölgenin 5’ ucundan 3’ ucuna doğru TTGGGG ve TGAGGG tekrarlarından oluĢan 30-

45 kb’lik uzun blok kısmı proksimal subtelomerik dizi olarak adlandırılır.  

sentromer 

Telomere bağlı tekrarlar (TAR) 

Kromozoma özgü kısım 

Telomerik proba özgü kısım 
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Bu blok az sayıda kromozomda ortak olarak bulunurken TTGGGG ve 

TTAGGG tekrarlarından oluĢan 10-15 kb’lik kısa bloğu birçok kromozomda ortak 

olarak bulunur ve distal subtelomerik dizi olarak adlandırılır (ġekil 2-4) (80). 

          Bazı subtelomerik bölgelerde iĢlevsel olarak çok önemli bazı genler de mevcuttur. 

Bunlardan biri 4p’de bulunan zinc finger genidir. (protein transkripsiyonunda görev 

alır) Kromozomların bu bölgeleri arasındaki yüksek orandaki dizi benzerliği bu 

bölgelerin sık olarak çaprazlaĢmaya uğradığını göstermektedir. Esas telomerik bölge ise 

5-15 kb olup (somatik hücrelerde 5 kb, germ hücrelerinde 10 kb) sadece TTAGGG 

tekrarlarından oluĢur. Drosophila melanogaster (sirke sineği)‘de politen kromozomların 

tüm telomer bölgerinde arka arkaya tekrar eden sekanslar 3 kb, mayada ise 6,7 kb 

olduğu belirlenmiĢtir (80,81). 

 

 

ġekil 2-4: Telomerik ve subtelomerik bölgeler (80) 
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2.6.Telomeraz Enzimi: 

Konvansiyonel DNA replikasyon mekanizması DNA sentezini baĢlatmak için 

RNA primelerini kullanır. Ancak buradaki sorun terminal RNA primelerinin ortadan 

kalkması sonucu en uçtaki dizilerin yeni DNA zincirinin 5’ ucunda olmayacak 

olmasıdır. Bu dizilerin yeni zincirde olmasını sağlayacak bir mekanizma olmadan hücre 

bölünmeleri sonucunda kromozomlar kısalacak ve bu kısalmanın sonucunda 

kromozomları koruyan yapı ortadan kalkarak genomun devamlılığı sağlanamayacaktır. 

Ökaryotların çoğun bunu önlemek için DNA’nın 3’ucunu uzatacak telomere spesifik 

DNA polimeraz enzimi kullanmaya adapte olmuĢlardır. Bu telomere spesifik DNA 

polimeraz enzimi telomeraz olarak adlandırılır (82). 

Telomeraz enzimi; telomerik DNA'nın bir zincirinden sentezlenen, 

ribonükleoprotein yapısında reverstranskriptaz'dır ve büyük bir enzim kompleksidir 

(ġekil 2-5). Yani hem RNA hem de protein bileĢeni olan kompleks bir yapıdır. RNA 

bileĢeni , hTR  (human telomerase RNA) ; DNA replikasyonu sırasında TTAGGG 

dizesinin sentezi için kalıp oluĢturan AAUCCC dizesini içerir. Protein bileĢeni hTRT ; 

(human telomerase reverse transcriptase enzimi) telomerik DNA sentezi sırasında 

fosfodiester bağlarını sentezler (83,84). 

 

 

ġekil 2-5: Telomeraz Enziminin Yapısı (169) 
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Telomeraz enziminin görevleri; 

1) TTAGGG tekrar dizilerini kromozomların sonlarına ekleyerek telomerlerin 

kısalmasını önler (ġekil 2-6). 

2) Hücrenin daha fazla bölünme geçirebilmesini sağlar. 

Telomeraz enzimi, germ line hücreleri (üreme hücreleri ; yumurta ya da sperm 

hücreleri), embriyonik kök hücreleri ,tek hücreli eukaryotlar , kanser hücrelerinde 

bulunur. Telomeraz enziminin aktivitesini somatik hücrelerde kaybetmiĢ olması 

evrimsel bir avantaj olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu mekanizma hücreleri kanser 

hücrelerine transforme olma ve aĢırı poliferizasyona bağlı bozukluklardan  

korumaktadır . 

Telomeraz enzimi ayrıca insan kök hücreleri, reprodüktif hücreler ve kanser 

hücrelerinde telomerlerin uzunluğunu sabitleĢtirmeye yardımcı olur. Bunu da kendi 

RNA’sını ters transkripsiyon için kalıp olarak kullanarak TTAGGG tekrarlarını 

telomere eklemek suretiyle yapar (85).  

 

ġekil 2-6: Telomeraz Enziminin Görevleri (170) 
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Somatik hücrelerde olmadığı için insan telomerleri her hücre bölünmesinde 

yaklaĢık 50-200 bp kısalmaktadır (86,87). Nedeni kromozomların 3’ uçlarında 

replikasyonun DNA sentezinin geç kalması ile gerçekleĢememesidir (88). 

Telomerlerdeki kısalma olayı; hücrenin biyolojik ve mitotik bir saati olarak 

düĢünülmektedir. Telomer dizilerinin fonksiyonu yetiĢkin hücrelerinde limitsiz bir 

hücre bölünmesine izin vermemektir . Telomer kısalmaları ilk kez 1961’de doku kültür 

çalıĢmaları sırasında Hayflick tarafından gözlenmiĢtir. Hayflick’in insan 

fibroblastlarıyla yaptığı çalıĢmalarda hücrelerin belirli bir bölünme sayısından sonra 

artık bölünemediğini fakat metabolik aktivitesini devam ettirdiğini gözlemlemiĢtir (89).  

Bu hipoteze göre somatik hücre telomerik dizileri tam olarak oluĢurlar ve telomeraz 

enzimi aktivitesini göstermez. Bunun sonucunda her hücre bölünmesinde telomer 

boyları biraz daha kısalır (90,91). Bu kısalma zamana bağlı değil, hücrenin bölünme 

sayısına ve kaybettiği baz çiftlerine bağlıdır. Hayflick Limiti ya da M1 (Mortalitity 

State 1) olarak adlandırılan bölgeye ulaĢıldığında hücreler geri dönüĢümsüz olarak 

senesense girerler (90). Bu durumda hücreler metabolik olarak aktiftirler fakat 

poliferiye olma özelliklerini kaybetmiĢlerdir. Ġkinci bir kontrol noktası da M2 

(Mortalitiy State 2) kriz noktasıdır. Bu basamakta birçok hücre kısalmıĢ ve 

fonksiyonlarını kaybetmiĢ telomerler tarafından oluĢturulan kromozomal anormallikler 

sonucunda apoptozise girerler. Fakat yine de canlı kalabilen hücreler vardır, bu hücreler 

telomeraz aktivitesini yeniden kazanmıĢ ölümsüz hücrelerdir (92,93).  

2.6.1.Telomeraz ve Telomerlerle ĠliĢkili Proteinler 

 

Telomerlerin kendine özgü olan T-loop düzeni, kendi üzerine kıvrılmalarıyla 

oluĢur. Guanin zengini sarkan (overhanging) tek iplik (G-kuyruğu) çift iplikli telomerin 

içine girer. Bu yapı da telomer ipliklerinden birinin yerine geçerek ikinci bir ilmek olan 

d-loop’u oluĢturur (ġekil 2-5). Bu t-loop ve d-loop yapıları, telomeri diğer 

kromozomlarla uç uca birleĢmelerden ve telomerleri kromozom kırıkları olarak 

algılayıp telomer tamirini baĢlatan hücre döngüsü kontrol noktalarından korur (89). 

 

 



26 

 

 

1997’de Lange ve ark’ları (94) in vitro insan hücresinde TTAGGG dizisine 

spesifik olarak bağlanan iki proteini tanımlamıĢlardır. Telomerik DNA’da bulunan 

proteinler ikili telomer bağlanma proteinleri olan TRF-1 ve TRF-2’ dir. Bu iki protein 

bütün insan hücre tiplerinde eksprese olmaktadır ve telomerik tekrarlarla baĢtan baĢa 

her hücre siklusunda iliĢkili olarak bulunmaktadır.  

Direkt olarak veya iliĢkili oldukları diğer proteinler ile etkileĢerek insan 

telomerinin uzunluk regülasyonunda, telomerlerin kendilerine özgü T-loop oluĢumunda 

etkili rol oynamaktadırlar (88,95). 

TRF-1, DNA bağlanma domainine sahip homodimerik bir proteindir ve 

intratelomerik kıvrımlarda önemli olup telomerin uzunluğunun negatif bir 

düzenleyicisidir. TRF-1; Tankiraz TIN-2 (etkileyici protein) ile etkileĢerek telomerazın 

inhibisyonu varlığında telomer uzamasını kontrol etmektedir. TRF1’in fazla üretilmesi 

telomerlerin kısalmasına, inhibisyonu ise telomerin uzamasına sebep olur (82,89). 

TRF-2, TRF-1’den amino terminal domaini ile ayırt edilir ve DNA onarımıyla 

ilgili proteinlerle etkileĢim halindedir. TRF-2 telomer uzunluğu boyunca bağlanır fakat 

T-loop yakınında fazla bulunur ve bu da T-loop oluĢumu ve stabilizasyonu için 

önemlidir. Ġnsan hücrelerinde TRF-2’nin fazla eksprese olması terminal 3’ tek zincirinin 

kaybolmasına yol açar böylece uç uca kromozom birleĢmelerinin sıklığında artıĢ söz 

konusu olur (82,89). 

Mutasyona uğramıĢ TRF-2 proteinlerinin ekspresyonu insan hücrelerinde geri 

dönüĢümü olmayan büyüme durması, yaĢlanma benzeri fenotip oluĢumuna neden olur 

ki bu da TRF-2 nin kromozomu uç birleĢmelerine karĢı koruması dıĢında hücre 

proliferatif potansiyallerini de etkilediğinin bir kanıtıdır (37,82). 
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ġekil 2-7: Ġnsan telomerinin kristalik yapısı (89) 

 

2.6.2.DNA  Replikasyon Sonu Problemi 

Lineer kromozomların replikasyonu özel bir probleme neden  olur. Replikasyon 

sonu problemi olarak adlandırılan bu problem her  replikasyon sonunda kromozom 

uçlarının yani telomerlerin biraz daha  kısalmasıyla kendini gösterir.  

Hem kesintisiz (5’-3’ ipliği) sentezlenen dizide hem de kesintili (3’-5’ ipliği) 

sentezlenen dizide polimerizasyonun baĢlaması için bir RNA primerine ihtiyaç vardır 

(76,96). 

Kesintisiz dizide bir tane primer yeterli olurken, kesintili dizide sentezlenen her 

DNA parçası için bir primere ihtiyaç vardır. Kesintili dizideki DNA + primer yapısının 

her birine Okazaki fragmenti denir. Kesintili sentez Okazaki fragmentlerinin DNA 

ligazla biraraya getirilmesi ile sonlanır. Kesintisiz sentezlenen dizede bir sorun 

olmaksızın replikasyon tamamlanırken kesintili sentezlenen dizede son okazaki 

fragmenti ile kromozomun sonu arasındaki bölgeyi  doldurabilecek bir DNA parçası 

yoktur. DNA bu bölgede stabil olmayan tek iplik Ģeklinde kalır. Hücre bölünmeleri ile 

de yeni iplik gittikçe kısalır. Bu durum iĢlevsel önemli dizilerin (genler) kaybına neden 

olur (ġekil 2-8) (76,77,97). 
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ġekil 2-8: DNA replikasyon ucu problemi (171) 

2.6.3. Telomerde Replikasyon Modeli 

Telomer bölgesindeki replikasyon kromozomal DNA’nın diğer bölgelerinden 

farklıdır. 3’den 5’ne ipliğin ucundaki sitozince zengin dizilerde kırıklar uzun tek ipliğin 

ortaya çıkmasına neden olur. 5’-3’ ipliğinin replikasyonu bu 12-16 bp’lik tek ipliği 

kapsamaz. Replikasyon tamamlandığında tek ipliğin geri kıvrılması ile çift iplikli DNA 

oluĢur ve aradaki boĢluk DNA sentezi ile kapatılır. Sonra telomere özel DNA 

replikasyonu gerçekleĢir. 5’-3’ ipliği yeni DNA’nın sentezinde kalıp olarak yer alan bir 

RNA içeren telomeraz enzimi aracılığı ile uzar. Telomeraz her replikasyonda 

telomerlerin kısalmasını önlemek için TTGGGG tekrar dizilerini kromozomun ucuna 

eklemektedir. 5’ den 3’ ucuna uzama olduktan sonra tek iplik bir saç tokası benzeri 

halka Ģeklinde kıvrılır ve karĢı karĢıya gelen guaninler arasında hidrojen bağı kurulur 

böylece serbest 3’OH (hidroksil) grubu elde edilir.  
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DNA polimeraz 1 bu boĢluğu doldurur ve saç tokası kırılarak DNA kaybı engellenerek 

sonuçta kısalmamıĢ iki kromozom ucu sağlanır (ġekil 2-9) (77,82,97,98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2-9: Telomer replikasyonu (171) 
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2.7.Subtelomerik Delesyonların Mental Retardasyonla ĠliĢkisi 

          Ġdiopatik mental retardasyonlu olguların telomerik düzensizlikler açısından 

incelenmesi ilk olarak 1992’de Ledbetter tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir (99). 

Subtelomerik delesyonlar intrauterin geliĢme geriliği, ailede MR öyküsü ve ailevi 

malformasyon öyküsü olan, dismorfik bulguları olan olgularda selektiftir (6). 

Yakın zamanda gösterilmiĢtir ki, subtelomerik yeniden düzenlenmeler mental 

retardasyonların %5-7’sinden sorumludur. Orta-ağır derecede mental retardasyonlu 284, 

hafif derecede mental retardasyonlu 182 hastanın tarandığı bir çalıĢmada, orta-ağır 

derecede retarde hastalarda %7.4, hafif retarde hastalarda %0.5 oranında subtelomerik 

yeniden düzenlenme saptanmıĢ ve bu olguların sayıca fazla olması nedeniyle %0.5’lik 

oran rakamsal olarak oldukça anlamlıdır (9,100). 

           Bütün gözlemler ve tespitler sonucu 1995 yılında Flint ve ark. tarafından yapılan 

bir ön çalıĢmada karyotip incelemeleri normal olan 99 idiyopatik mental retardasyonlu 

olguda subtelomerik, submikroskopik değiĢikliklerin idiopatik MR’un önemli bir nedeni 

olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda 3 olguda kriptik subtelomerik yer 

değiĢiklikliği tespit edilmiĢ, dolayısıyla Down sendromundan sonra mental 

retardasyonun en sık ikinci nedeni olarak ileri sürülmüĢtür (101). 

Yapılan bir baĢka çalıĢmada 2 anomali saptanmıĢtır (%6.6). Yine 1999’da 

Slavotinek ve ark. orta-ağır mental retarde ve dismorfik bulguları olan 27 olgudan 

2’sinde (%7.5) (102) ,1999’da  Anderlid ve ark. hafif-orta ve ağır MR’li 111 olgudan 

10’unda (%9) (52), 2002’de Rio ve ark. ise ağır mental retarde 150 olgudan 14’ünde 

(%10) (103), 2002’de Clarkson ve ark. hafif-orta-ağır idiopatik mental retardasyonu 

olan 50 olgudan 2’sinde (%4) (104), 2001’de Rossi ve ark. (105) orta ve ağır mental 

retarde 117 olgudan 12’sinde (%10.3) (105) subtelomerik bölge delesyonu 

saptamıĢlardır. (Tablo 2-4). 
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Tablo 2-4: Mental retarde olgularda yapılan araĢtırmalarda saptanan subtelomerik bölge 

anomalisi oranları ve çalıĢılan olgu sayısı (10,12,52,100,102-104,106-119,121-

124,126,127,159,160) 

 

AraĢtırmacı grubu Ülke YIL 

Delesyon 

oranları 

(%) 

Olgu  

Sayıları 
Olgu Grubu 

Viot ve ark. (106) ? 1998 23,5 17 MR 

Anderlid ve ark.(107) Ġsveç 1999 13,6 44 ORTA-AĞIR MR 

Lamb ve ark.(108) ? 1999 2,3 43 MR 

Knight ve ark.(100) Ġngiltere 1999 7,4/0,5 284/182 MR 

Slavotinek ve ark.(102) Ġngiltere 1999 7,5 27 ORTA-AĞIR MR 

Varsovana ve ark.(109) ? 2000 0,0 200 MR 

Buggenhout ve ark.(110) Belkiça 2001 0,0 13 MR 

Joyce ve ark.(111) Ġngiltere 2001 0,0 200 MR 

Sismani ve ark.(112) Ġngiltere 2001 1,4 70 MR 

Fan ve ark.(113) Kanada 2001 6,0 150 MR 

Rossi ve ark.(105) Ġtalya 2001 6,5 200 MR 

Riegel ve ark.(114) Isviçre 2001 5,11 254 MR 

Clarkson ve ark.(104) Kanada 2002 4,0 50 MR 

Anderlid ve ark.(52) Ġsveç 2002 9,0 111 MR 

Rio ve ark.(103) Fransa 2002 10,0 150 MR 

Karnabek ve ark.(115) Hollanda 2002 0,5 184 MR 

Baker ve ark.(116) Avustralya 2002 3,6 250 MR 

Helias-Rodzewich(12)  Polonya 2002 9,09 33 HAFĠF MR 

Jalal ve ark.(117) Amerika 2003 6,8 372 MR 

Li ve ark.(118) Çin 2004 7,4 27 ORTA-AĞIR MR 

Revenga ve ark.(10) Ġspanya 2004 6,7 30 MR 

Bocain ve ak.(121) Polonya 2004 10,7 84 MR 

Gopalrao ve ark.(119) Amerika 2005 11,1 18 MR 

Schoumans ve ark.(160) Ġsveç 2005 8,5 81 ORTA-AĞIR MR 

Sogaard ve ark.(127) Danimarka 2005 7 132 MR 

Ravnan ve ark. (159) Amerika 2006 2,5 11688 MR 

Cogulu ve ark.(126) Türkiye 2006 3,3 30 ORTA-AĞIR MR 

Belligni ve ark.(122) Ġtalya 2009 13,16 76 MR 

Mıhçı ve ark.(123) Türkiye 2009 8,5 107 MR 

Ütine ve ark.(124) Türkiye 2009 2 130 MR 

 Bütün MR tipleri birlikte değerlendirilmiĢtir 
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FISH dıĢında uygulanan bazı teknikler, olgu sayıları ve anomali oranlarıyla 

birlikte Tablo 2-5’te (127) verilmiĢtir. Rooms ve ark. (9) 2004 yılında dismorfik 

bulguların varlığı ve ailede MR öyküsüne göre seçtikleri 75 olguda MLPA adı verilen 

yöntemi kullanarak yaptıkları çalıĢmada 4 (%5,3) subtelomerik anomali tespit 

etmiĢlerdir. Yine Sismani ve ark.(112) 2001 yılında MAPH ve FISH yöntemini 

kullanarak seçtikleri hafif-orta ve ağır toplam 70 olgudan sadece birinde anomali (%1,4) 

tespit etmiĢlerdir.   

            1995’te Flint ve ark.’nın ön çalıĢmasıyla baĢlayan araĢtırmaların sonrasında 

subtelomerik bölge anomalilerine ait birçok çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmalarda genel 

olarak bu bölgeye ait anomali sıklığı %1 ile %25 arasında değiĢmiĢtir. Görüldüğü gibi 

anomali sıklığı geniĢ bir yelpaze göstermektedir (102,106,107). 

Tablo 2-5: Zeka geriliği olan olgularda farklı tekniklerle subtelomerik bölge 

 araĢtırmaları (127)  

Referans Ülke Yıl Olgu 

Sayısı 

Anomali 

Sayısı 

   % 

CGH      

Joly ve ark.(161) Fransa 2001 17 5     29,4 

Kirchhoff ve ark.(162) Danimarka 2001   144 4 2,8 

 

PRINS 

  

 

   

Bonifacio ve ark.(163) Ġtalya 2001 65 2 3 

 

GENOTĠPLEME 

 

 

 

 

   

Flint ve ark. (101) Ġngiltere 1995 99 3 3 

Slavotinek ve ark.(102) Ġngiltere 1999 27 2 7,5 

Colleaux ve ark.(164) Fransa 2001 24 2 8,3 

Boegione ve ark.(165) Ġtalya 2001 30 2 6,7 

Rooms ve ark. (9) Belçika 2004 75 3 5,8 

 

MLPA 

 

 

    

Rooms ve ark.(9) Belçika 2004 75 4 5,2 

Koolen ve ark.(166) Hollanda 2004   210    14 6,7 

Kirchhoff ve ark.(162) Danimarka 2007   258    15 5,8 

 

DĠZĠN (ARRAY) 

 

 

 

 

   

Menten ve ark.(167) Belçika 2006   140    11 8 

Shao ve ark.(168) Amerika 2008   1813    69 3,8 
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2.8.Tanısal Metodlar: 

2.8.1.Kromozomların Değerlendirilme Yöntemleri: 

1970’li yıllarda kromozom analiz yöntemlerinde ve bantlama tekniklerinde 

sağlanan yeni geliĢmelere paralel olarak minör düzensizliklerin ve yapısal birçok 

anomali varlığının ortaya konması, insanlığın genetiğe bakıĢ ve yaklaĢımını değiĢtirmiĢ 

ve ilgisini arttırmıĢtır. Kromozomların farklı fiziksel ve kimyasal yapıları dikkate 

alınarak, bu farklılıkların ortaya konulmasını sağlayan birçok boyama tekniği 

geliĢtirilmiĢtir. 

2.8.1.1.GTG Bantlama (Giemsa-Tripsin-Giemsa): 

G bantlama tekniği 1971 yılında uygulamaya baĢlanmıĢ ve günümüzde klinik 

sitogenetik laboratuarlarında geniĢ kullanım alanı bulmuĢ bir tekniktir. Yöntemde histon 

ve nonhiston proteinlerinin tripsin ile denatüre edilerek DNA’nın Adenin-Timin 

bazlarınca zengin olan ve S fazında geç replike olan birkaç aktif genin bulunduğu 

bölgelerine, giemsanın girmesi ile sağlanır. Bu koyu boyanan bölgelere heterokromatin 

adı verilir. Açık boyanan bölgeler ise Guanin-Sitozin bazlarınca zengin çok miktarda 

aktif olan yapısal genleri içeren ökromatin bölgelerdir. Bu teknikte her kromozom 

çiftine spesifik olan açıklı koyulu 400-550 bant görülebilmekte ve herhangi bir yapısal 

düzensizlik (5-10 mb’lık) o kromozoma özgü bant özelliklerindeki sapmalar ile 

belirlenebilmektedir (ġekil 2-10) (63,128). 

2.8.1.2.QFA Bantlama ( Quinakrin-Fluoresan-Atebrin): 

Florokrom boyalar olan quinakrin mustard (quinakrin) ve quinakrin 

dihidroklorid (atebrin) ile boyanıp fluoresan mikroskobunda incelenen metafaz 

plaklarında G bantlama tekniğindeki bantlarla uyumlu bölgeler gözlenir. G grubu 

kromzomları ile Y kromozomu ve 1, 9 ve 16 nolu kromozomların sentromerik bölgeleri 

ile akrosentrik kromozomların sentromer ve satellit bölgelerinin incelenmesinde ve Y 

kromozomu varyasyonlarının değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle 

heteromorfizmlerin tanımlanmasında kullanılır (63). 
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ġekil 2-10: Normal insan kromozomlarının G bant örneklerinin idiyogramı (30) 

 

2.8.1.3.CBG Bantlama (Centromere-Barium-Giemsa): 

Kromozomların sentromerlerini ve konsitituf heterokromatin olarak adlandırılan 

1q, 9q, ve 16q kromozomların sentromer bölgeleri ile Y kromozomunun uzun kolunun 

distal bölgesinin de koyu bir bant olarak görülebilmesini sağlar. Sentromer varlığının 

belirlenmesi, sentromer bölgelerindeki yeniden düzenlenmeleri ve Y kromozomunun 

identifikasyonunda ve polimorfizmlerin araĢtırılmasında kullanılır (63,128). 

2.8.1.4.RBG Bantlama (Reverse- Brdu-Giemsa): 

Yöntemde DNA’nın  Guanin-Sitozin’ce zengin bölgeleri boyandığı için G ve Q 

bantlama tekniğinin tersi boyama oluĢmaktadır. Yani G ve Q bantlamadaki koyu 

boyanan bölgeler R bantlamada açık, açık boyanan bölgeler ise koyu boyalı olarak 

gözlenir.  
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Flouresan R bantlamada ise R bantları sarı- yeĢil renkte gözlenir. R bantlama, G 

bantlama teknikleri ile varlığı zor tespit edilen kromozomların terminal bölge 

anomalilerinin (telomer bölgelerinde olan 2-3 Mb’den büyük düzensizlikler) 

saptanmasında kullanılır (63,128). 

2.8.1.5.T Bantlama (Telomer bantlama): 

Kromozomların her iki ucunda bulunan ve kromozom uçlarının kapalı kalmasını 

böylece stabilitesini sağlayarak kromozomların uç uca birleĢip disentrik ya da halka 

kromozom oluĢturmalarını engelleyen yapılar olan telomerlerin boyanmasına dayanan 

bir yöntemdir. Kromozomların bu telomer bölgeleri belirgin bant yapısına sahip 

olmadıkları için klasik bantlama teknikleri ile izlenemezler. T bantlama yönteminde  

sadece 2-3 Mb’dan daha büyük olan delesyon ya da translokasyon gibi kromozom 

anomalileri saptanabilir. 

2.8.1.6.NOR Boyama (Nucleolar Organiser Region): 

Amonyaklı gümüĢün ‘’ nucleolar organiser’’ bölgeleri (18S ve 28S’lik r RNA 

genleri içeren bölgeler) boyamasına dayanır. Bu bölgeler akrosentrik kromozomların 

kısa kol ve satellitlerinde bulunup koyu kahve ya da siyah tonda boyanır. Akrosentrik 

kromozomların boyanma seviyeleri kiĢiden kiĢiye farklılık gösterdiğinden kalıtsal 

özelliğe bağlı olarak ortaya çıkan polimorfizlerde ve bu bölgelerdeki düzensizlikleri 

tanımlamada kullanılır (63,128). 

2.8.1.7.Dapi/ Distamisin A Boyama: 

Ġnsan kromozomlarının 1, 9, 15, 16 nolu kromozomları ve Y kromozomunun 

uzun kolunu boyar. Bu yöntem perisentrik kırılma noktalarının belirlenmesinde 

kullanılır. Dapi aynı zamanda FISH tekniğinde hücre zemin boyamada kullanılmaktadır. 

2.8.1.8.SCE (Sister Chromatid Exchange-KardeĢ kromatid değiĢimi): 

KardeĢ kromatid değiĢimi mitozda ya da mayozda kardeĢ kromatidler arasında 

meydana gelen krossing over benzeri bir olaydır.  
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BrdU (5-Bromodeoksi uridine) DNA’daki Timin (T) analoğu olduğundan kültür 

ortamında T ile yer değiĢtirmekte ve boyandıktan sonra kromatidlerden biri açık 

boyanırken diğeri koyu boyanmaktadır. Kromatidler arası bir değiĢim söz konusu ise 

(çeĢitli mutajenlere maruz kalınması ya da bazı hastalıklar nedeniyle) açıklı koyulu 

kromatidler gözlenir. Bloom Sendromu, Ataxia Telenjektazi, Fanconi anemisi gibi kırık 

sendromlarının tanısında kullanılan bir yöntemdir. 

2.8.1.9.HRBT (High Resolutin Bantlama Tekniği): 

Kromozomlarda mikro düzeydeki delesyonların, insersiyonların ya da yapısal 

düzensizliklerin tanısı 300-400 bantlık G bantlama ile konamayabilir. Bu nedenle 

metotraksat (MTX), etidyum bromür, BrdU (5-Bromodeoksi uridine) ile lenfosit hücre 

kültürünü senkronize ederek kromozomların daha az kondanse oldukları mitozun erken 

evresinde (metafaz veya prometafaz) elde edilmesi temeline dayanan yüksek 

çözünürlüklü bantlama tekniği (HRBT) kullanılır.  

1976’da Yunis ve ark’ları (129) tarafından geliĢtirilen bu yöntemde amaç hücre 

siklusunun erken bir evresinde DNA sentezinin metatraksat (MTX) ile bloke edilip 

arttırılan hücre sayısını takiben, bloğun timidin ilavesi ile kaldırılarak tüm hücrelerin eĢ 

zamanlı DNA sentezine girmeleri ve belli inkübasyon süresini takiben, kısa süreli 

kolsemid uygulamasıyla prometafaz, erken metafaz aĢamalarında durdurulmasını 

sağlamaktır. Teknikle özellikle submikroskobik kromozom anomalisi beklenen 

durumlar ve mikrodelesyon/mikroduplikasyon sendromları (Di-george sendromu, 

PW/Angelman sendromu, Miller Dieker sendromu vb.) tanımlanabilir hale gelmiĢtir.  

 

2.8.2.FISH  (Flouresan In Situ Hibridizasyon) Tekniği: 

DNA veya RNA üzerindeki belirli nükleotid dizilerini tayin etmek amacıyla 

kullanılan nükleik asit melezleme yöntemleri tek iplikli nükleik asit molekülünün 

tamamlayıcı dizileri ile uygun koĢullar altında kendiliğinden eĢleĢerek çift iplikli melez 

molekül oluĢturmasını amaçlar. Yani kromozomların belli bölgelerine özgün 

DNA/RNA dizilerinin enzimatik yolla flouresan veren maddeler ile iĢaretlenerek hedef 

DNA/bölge ile hibrid oluĢturması ve bu hibrid sinyallerin uygun filtreler aracılığı ile 

mikroskopta görüntülenmesi FISH tekniğidir ve Southern blot tekniğinin analoğudur.  
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In Sıtu Hibridizasyon yöntemlerinde temel prensip çift iplikli DNA sarmalının 

iplikleri arasındaki komplementerliktir. Bu yöntem nükleik asitlerin kendi hücresel 

ortamlarında gösterilmesine olanak tanıyarak hedef nükleik asit dizisinin hücredeki 

yerinin belirlenmesini sağlar. 

In Sıtu Hibridizasyon yöntemi ilk olarak 1969’da Gall ve Pardue (130) ile 

onlardan bağımsız John ve ark.’ları (131) tarafından gerçekleĢtirildiğinde problar 

radyoaktif izotoplarla iĢaretlenerek, denatüre edilen preperatlar üzerindeki hedef hücre 

DNA’sı ile hibridize edilmiĢ ve otoradyografiyi takiben hibridizasyon bölgelerinin 

gümüĢ partiküllerle iĢaretlendiğini görmüĢler. Ancak kullanılan bu ¹² I ,³H ,³ S  gibi 

izotopların zararlı oluĢu, probun iĢaretlendikten sonra yarılanma ömrünün kısa oluĢu, 

otoradyografinin uzun sürmesi nedeniyle nükleik asitler flouresan ya da enzimatik 

yollarla nonizotopik olarak iĢaretlenmeye baĢlanmıĢtır (132). 

Probların radyoaktif ya da nonradyoaktif moleküller ile iĢaretlenmesini sağlayan 

nick translayon yöntemi Rigby ve ark. (133) tarafından geliĢtirilmiĢ ancak 1981’de 

Langer biotin kullanarak nick translayon yöntemi ile ilk radyoaktif olmayan 

iĢaretlemeyi gerçekleĢtirmiĢtir (134,135). Biotin dıĢında digoksigenin, sulfat ve 

floresein vb. moleküllerde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 In situ hibridizasyon tekniği 1991 yılında flouresanlanmıĢ nukleotid analoğunun 

kullanımıyla FISH  tekniği adını almıĢtır.  

FISH tekniği; kolay uygulanabilir olması, duyarlılığının ve güvenilirliğinin 

yüksek olması, diğer moleküler DNA hibridizasyon yöntemlerine göre yüksek 

rezolüsyon gücü, mozaisizm tanısında etkin olması gibi avantajları nedeniyle moleküler 

tekniklerdeki ilerlemelere paralel olarak geliĢmiĢ ve geniĢ uygulama alanı bulmuĢtur. 

Yine kromozomların çalıĢılmasında kullanılan pek çok teknik aktif olarak 

bölünebilen hücreleri gerektirirken (metafaz kromozomları) FISH aynı zamanda 

bölünmeyen interfaz nukleusu hücrelerine de uygulanabilirliği nedeniyle kullanım 

alanları Tablo 2-6’de gösterildiği gibi oldukça fazladır. 
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Tablo 2-6: FISH Tekniğinin Kullanım Alanları 

TANI AMAÇLI: ARAġTIRMA: 

Klasik sitogenetik Gen haritalaması 

Prenatal tanı  Tümör biyolojisi 

Ġnterfaz sitogenetiği (anöploidi tanısı) Hücre tanımlaması 

Mikrodelesyon sendrom tanısı Viroloji/mikrobiyoloji 

Dokuda enfeksiyon ajan tanısı Mayoz/mitoz analizleri 

Kanser sitogenetiği Somatih hücre hibrid analizleri 

Dokuda m RNA düzeyinde onkogenlerin 

değerlendirilmesi 

Gen ekspresyon analizleri 

 

Sitogenetikte FISH tekniği; Prenatal tanıda anöploidi taramasında, 

mikrodeleyon, duplikasyon gibi klinik tanı almıĢ sendromların tanısında, klasik 

sitogenetik analizler ile tanı konamayan de novo yapısal anomalilerin aydınlatılmasında, 

MKA/MR’lerde subtelomerik anomali araĢtırmada ve kırık noktalarının belirlenmesi 

vb. pek çok amaçla kullanılmaktadır. 

 

FISH tekniğinin baĢlıca basamakları: 

 Probun iĢaretlenmesi 

 Hibridizasyona girecek materyalin fiske edilerek preperatlara yayılması 

 Hedef DNA’nın (metafaz kromozomları ya da interfaz nukleusu) 

denatürasyonu 

 Prob ile hedef DNA’ nın hibridizasyonu 

 Hibridizasyon sonrası yıkamalar 

 Prob DNA ile hibrid DNA’dan oluĢan hibrid molekükün görüntülenmesi 
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2.8.2.1.Problar: 

Flouresan özelliği taĢıyan bir kimyasalın spesifik DNA dizilerini tanıyabildiği 

bir moleküle bağlanması ile oluĢan bu iĢaretli moleküle prob denir.  

Moleküler genetikteki ilerlemeler sonucunda rekombinant DNA teknolojisindeki 

geliĢmeler çok sayıda özgün DNA dizilerinin klonlanmasını sağlamıĢ ve bu sayede 

belirli bölgeye özgün tek iplikli DNA oligonükleotidleri (prob) elde edilmiĢtir. 

Bu problar spesifik DNA parçasının plazmid, bakteriofaj, kozmid veya YAC 

gibi bir vektör içine yerleĢtirilerek bakteri ya da maya gibi konakçı hücrelerde ya da 

PCR ile çoğaltılması ile elde edilmektedir (136,137). 

2.8.2.2.Probların ĠĢaretlenmesi: 

Radyoaktif problar otoradyografi ile nonradyoaktif problar ise direkt ve indirekt 

olmak üzere iki Ģekilde iĢaretlenmektedir (ġekil 2-11). 

Direkt iĢaretlemede; iĢaretli molekül direkt olarak probun yapısına sokulur ve 

yıkama sonrası direkt olarak görüntülenebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta prob ile 

aracı molekül arasındaki bağın ağır hibridizasyon ve yıkama aĢamalarına dayanabilmesi 

ve aracı molekülün hibridizasyon verimliliğini düĢürmemesi gerektiğidir. Bu yöntemde 

küçük DNA dizisinden oluĢan problar kullanıldığından sinyaller kısa ömürlü 

olmaktadır. Sıklıkla kullanılan aracı gruplar FITC-12-d UTP, AMCA-6-d UTP, 

Rhodamine-6-d UTP, Cy3-d-CTP, Texas-Red-12-d UTP’ dir (138,139). 

           Ġndirekt iĢaretlemede; ise iĢaretli molekül bir hapten aracılığı ile probun yapısına 

sokulur ve yıkamalar sırasında uygun antibody ile güçlendirilerek görüntü elde edilir.           

Diğer yönteme göre daha hassastır ve prob boyunca bağlanan hapten sayısı daha fazla 

olduğundan sinyaller çok daha kuvvetlidir (139,140). Sıklıkla biotin-avidin, biotin-

stretovidin, digoxigenin-11-d UTP ve dinitrofenil-11-d UTP kullanılır (106). 

Problar haptenler, florokromlar, enzimler ve ya koloidal altın ile iĢaretli 

olabilirler. Ancak günümüzde pratik olmaları ve ticari olarak bulunabilmeleri nedeniyle 

direkt ve florokromlarla iĢaretli problar kullanılmaktadır. 
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ġekil 2-11: Ġndirekt iĢaretleme ve Direk iĢaretleme (172) 

2.8.2.3.Prob ÇeĢitleri: 

Kromozom anomalilerini saptamada kullanılan problar hedef dizilerine göre çok 

çeĢitlidir. 

2.8.2.3.1.Lokusa Spesifik Problar (Tek Gen Probları): 

Ġnterfaz nukleusunda ya da metafaz kromozomlarında uygulanan, bir gen ya da 

genin içindeki belirli bir bölgeye ait özgün DNA dizilerinden oluĢan, 15-500 kb 

büyüklüğündeki bu problar) (141) spesifik DNA dizilerinin faj ya da YAC vektörüne 

klonlanması ve DNA’nın PCR ile çoğaltılması sonucu meydana gelir (142). Özellikle 

Di-George sendromu (ġekil 2-12) Miller-Dieker sendromu, PW/Angelman sendromları 

gibi mikrodelesyonların araĢtırılmasında ve kırık noktalarının ve gen lokalizasyonunun 

belirlenmesinde kullanılırlar. Tümör biyolojisinde de sıklıkla kullanılan lokus spesifik 

probların birçoğu ticari olarak satılır (142). 

 

 

Hedef  
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ġekil 2-12:  Lokus spesifik prob; 22q delesyonunun gösterildiği metafaz örneği (173) 

2.8.2.3.2.Tekrarlayan Dizi (satellit) Probları: 

Ġnsan DNA’sının %10-20’sini satellit DNA ve tekrarlayan diziler oluĢturur. 

Satellit DNA genelde genomun özel baz dizisine sahip, kısa, çok yinelenen (repetitive) 

ve protein sentezi yapmayan bölgelerdir (143,144). Kromozomların sentromerik ve 

perisentromerik bölgelerinde 10 5 – 10 6 bp uzunluğunda kısa tandem tekrarlar bulunur. 

Tekrarlayan dizi probları  satellit,  satellit ve klasik satellit probları olarak ayrılabilir 

(88). 

 satellit problar ;  satellitler kromozomların sentromerlerine özgün (145) 171 

bp’lik tandem tekrarlardan oluĢan monomer dizileridir.  satellit problar insan 

kromozomlarının yanında bulunan yüksek tekrarlı dizileri karĢılaĢtırmaya olanak sağlar. 

Bu tür problar anoploidileri tanımlamak ve küçük marker kromozomlarının kökenini 

teĢhis etmek için kullanır (ġekil 2-14) (146,147). 

 satellit problar ;  satellit DNA tüm akrosentrik kromozomların ve 9 nolu 

kromozomun perisentrik heterokromatin bölgelerinde lokalize olmuĢ 68 bp 

uzunluğunda monomerik tekrar dizileridir ve kiĢiden kiĢiye farklılık gösterirler (147). 
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Klasik satellit problar ; klasik satellit DNA’sı AATGG kısa dizilimi ile ilgili 

olup 1, 9, 16 nolu kromozomların perisentrik heterokromatin bölgeleri, akrosentrik 

kromozomların (13, 14, 15, 21, 22 ) satellit bölgeleri (148) ve Y kromozomunun uzun 

kolunda bulunur (148,149,150,151) . 

Telomerik problar ; yaklaĢık olarak 2-15 kb büyüklüğündeki 5’-TTAGGG-3’ 

tekrar dizilerinden oluĢan telomer dizilerine özgün problardır. Bu tekrar dizileri somatik 

hücrelerde 5 kb, germ hücrelerinde 10 kb uzunluğunda olabilmektedir (80). Hücre 

yaĢlanması (senescence), kromozomal yeniden düzenlenmeler, delesyonların 

araĢtırılmasında kullanılır. Her kromozoma özgü telomerik problar bulunmaktadır 

(ġekil 2-13) (55). 

 

ġekil 2-13: Telomerik prob ile yapılmıĢ bir çalıĢmanın metafaz görüntüsü (55) 
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 ġekil 2-14: Bir marker kromozomun alfa satellite prob ile kökeninin saptanması (174) 

 

2.8.2.3.3.Kromozomun Tümünü Boyayan (Painting) Problar: 

Bir kromozomun tümünü kapsayacak Ģekilde farklı bölgelere özgün DNA 

dizilerinden oluĢan prob karıĢımı, o kromozomun p terminalinden q terminaline kadar 

tamamının boyanmasını sağlar.  

‘’Whole chromosome” probları da denilen bu probların her biri tüm bir 

kromozom boyunca farklı dizilerle hibridizasyona girebilen küçük probların 

kolleksiyonudur. Bu Ģekildeki bir prob kitaplığı taranarak tüm bir kromozom spektral 

bir karyotip oluĢturmak üzere boyanabilir (142,152). Bu teknik kromozomal 

translokasyonların tanımlanmasına, marker ve derivatif kromozomların kökeninin 

belirlenmesine (ġekil 2-15) ring kromozomlarda ökromatik kromozom parçasının 

bulunup bulunmadığının araĢtırılmasına imkan sağlar (153). 
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ġekil 2-15: Bir marker kromozomun whole painting prob ile kökeninin saptanması (174) 

 

2.8.2.3.4.Arm Spesifik (Kola Özgü) Problar: 

Painting probların geliĢtirilmesi ile kromozomun her bir kolunu ayrı renklerde 

boyayabilen arm spesifik problar üretilmiĢtir. 

2.8.2.3.5.Bant Spesifik Problar: 

Yine painting probların geliĢtirilmesiyle kromozomun belli bir bandını ya da her 

bandını ayrı ayrı boyayabilen bant spesifik problar üretilmiĢtir. Bu problar ile 1-3 

Mb’lık baz çifti okunabilmektedir. 
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2.8.3.Subtelomerik Bölgelerin FISH ile Tanısı 

Homolog olmayan kromozomların telomerik bölgelerindeki yüksek derecedeki 

dizi benzerliği bu bölgelerin sık olarak çaprazlamaya uğradığını gösterir ki bu da mayoz 

sırasında ektopik rekombinasyonla subtelomerik delesyon ve/veya duplikasyonlara 

neden olmaktadır (11).  

           Yapılan çalıĢmalar sonucu kromozomların subtelomerik bölgeleri klinikte 

özellikle aĢağıdaki durumlarda araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır (101,154): 

1. Ġdiyopatik mental retardasyonda gizli kromozomal yer değiĢiklerinin (cryptic 

chromosomal rearrangements) tespitinde 

2. Spontan tekrarlayan düĢükler ve infertilitede 

3. Bilinen kromozomal anomalilerin tespitinde 

4. Hematolojik malignitelerde 

5. Preimplantasyon genetik tanıda 

6. Ġnterfaz araĢtırılmasında 

Kromozomların telomer bölgeleri belirgin bant yapısı göstermezler bu nedenle 

klasik sitogenetik bantlama teknikleri ile izlenemezler. Ancak Reverse (R Bantlama)  ve 

Telomere (T Bantlama) bu tanıda yardımcı teknikler olsada mikrodelesyonların bu 

tekniklerle tespiti mümkün olamamaktadır (6,101,155). 

Mikroskopla tanımlanabilen bazı subtelomerik delesyonlar 4p- (Wolf 

Hirschorn), 5p- (cri du chat), 17p- (Miller Dieker), 16p- ( talasemi/MR sendrom), 13q- 

ve 18p- sendromları olsa da genel olarak subtelomerik bölgelerdeki delesyonu 

araĢtırmada ticari olarak hazırlanmıĢ ve floresanla iĢaretli, telomere özgün dizi probları 

genomik DNA ya hibridize edilerek FISH tekniği kullanılarak tespit edilmektedir 

(5,52,155).  

Klinik olarak tanımlanabilen tipik fenotip özelliklere sahip bu mikrodelesyon 

sendromları o bölgeye özgün lokus spesifik problar kullanılarak ta tespit edilebilir 

(5,156,157). 
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           Telomerik tekrar dizilerinden  300 kb uzaklığa has problar dizayn edilen ilk 

multiprob FISH seti 1996’da hazırlanmıĢtır ve 2000 yılında geliĢtirilmiĢtir (45,55,158). 

           Multiprobe T sistemi; 24 bölmeye ayrılmıĢ prob slide’ında 1’den 22. kromozoma 

ve X/Y cinsiyet kromozomlarına kadar 13, 14, 15, 21 ve 22 no’lu akrosentrik 

kromozomların p kolları hariç tüm kromozomların p ve q kollarının subtelomerik 

bölgelerine özgün problar içerir. Problar doğrudan iĢaretlenmiĢlerdir ve p kolları yeĢil 

floresan izotiyosiyanat (FITC spektrumu), q kolları kırmızı (Texas-Red spektrumu) ile 

iĢaretlenir (ġekil 2-16) (11). 

 

 

ġekil 2-16: Multiprob T sistem prob slide 

 

Her bir bölmede tek bir homolog kromozomun subtelomerik bölgesine spesifik 

prob bulunduğundan o bölmede sinyal alınmaması subtelomerik delesyona, baĢka 

bölmede ekstra sinyal alınması ise subtelomerik parsiyel trizomiye iĢaret eder. 

Multiprob sistemi yaklaĢık 50l materyal gerekliliği, oldukça küçük yüzeylerde yeterli 

ve kaliteli metafaz varlığı vb zorlukları olsa da bir örneğin tüm kromozomlarının 

subtelomer bölgelerinin tek bir preperat üzerinde incelenmesine olanak sağlar. 
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ġekil 2-17: Multiprob T sistem prosedürü 

 

1.  Örnek slide’ının her bir bölmesine yaklaĢık 2 l materyal gelecek 

Ģekilde toplam 50 l periferik kan lenfosit örneği uygulanır. Mikroskopta metafaz 

yoğunluğu, kalitesi kontrol edildikten sonra hibridizasyon öncesi yıkamaları yapılır. 

2. Prob slide’ına hibridizasyon solüsyonu her bir bölmeye yaklaĢık 1’er l 

damlatılır. 

3. Örnek slide’ı ve prob slide’ı birleĢtirilir. 

4. Denatürasyon ve hibridizasyon iĢlemleri gerçekleĢtirilir.  

5. Bu aĢamalar tamamlandıktan sonra numune-prob slide’ı birbirinden 

ayrılır, örnek slide’ı hibridizasyon sonrası yıkamaları yapılır.  

Preparat flouresan mikroskopta okumalara uygun hale getirilip incelemeye 

alınır.  Floresan mikroskopta farklı dalga boyundaki ıĢıma yapan prob sinyalleri uygun 

filtreler aracılığı ile incelenir (ġekil 2-17, ġekil 2-18,ġekil 2-19).  

Kromozomların p kollarının yeĢil floresan ıĢıması FITC spekturumu filtre ile q 

kollarının kırmızı floresan ıĢıması Texas Red spekturumu filtre ile, tüm zemin, metafaz 

/interfaz alanları DAPI ile görüntülenir.   
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ġekil 2-18: Bir örneğin multiprob t sistem ile flouresan mikroskop görüntüleri 

 

 

ġekil 2-19: 9p- subtelomerik delesyon görüntüsü (126) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Hasta Grubu 

Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Ana Bilim Dalı, Genetik Bilim Dalı’nda son üç yıl içinde (2009-2011) Mental 

Retardasyon öntanısı yanında intrauterin geliĢme geriliği ve/veya postnatal büyüme 

geriliği, nöromotor geliĢme geriliği, major ve/veya minör anomaliler nedeniyle 

incelemeye alınan, klinik olarak bir tek gen hastalığı tanısı almamıĢ, klasik sitogenetik 

analizlerde normal kromozom yapısı saptanan 20 olgu çalıĢma kapsamına alınmıĢtır.  

           Öncelikle olgulardan ayrıntılı öykü alınmıĢ ve akrabalarına ait tıbbi kayıtlar 

geriye doğru sorgulanıp, ailede en az 3 kuĢak aile ağacı çıkarılmıĢtır. Ailede benzer 

vaka, öğrenme güçlüğü, zeka geriliği, psikiatrik bozukluk, otizm, epilepsi varlığı 

yönünden incelenmiĢtir. Olgular ayrıntılı fizik muayene ile baĢ çevresi, boy, kilo gibi 

büyüme parametreleri de alınarak postnatal büyüme geriliği açısından değerlendirilmiĢ 

bunun yanı sıra prenatal baĢlangıçlı büyüme geliĢme yetersizliği olup olmadığını tespit 

etmek için doğum haftası ve kilosu dikkate alınmıĢtır. Fizik muayenede belirgin 

dismorfik bulgular dıĢında görme ve iĢitme ölçümleri de yapılmıĢtır. Fizik muayenenin 

ardından zeka ve motor geliĢimi değerlendirmek için IQ/DQ ölçümleri yapılmıĢtır. Kan 

ve idrar aminoasitleri, organik asit analizi, kan kolestrol düzeylerine metabolik testlerle 

bakılmıĢtır. Hemen hemen MR olgularının tamamına MRI (manyetik resonans 

görüntüleme) ve/veya BBT (bilgisayarlı beyin görüntülemesi) yapılmıĢtır. Zeka geriliği 

olan erkek olgularda Fragil X moleküler olarak ekarte edilmiĢtir. Tüm olgulara 

kromozom analizi yapılmıĢtır. Tüm bu çalıĢmalar sonucunda bir etyolojik neden 

bulunamayan hastalarda subtelomerik FISH uygulamasına geçilmiĢtir.  

De Vries ve ark.ları (6)  bilinen bir subtelomerik delesyonu olan mental retarde 

29 olgunun bulgularını subtelomerik delesyonu olmayan 110 mental retarde olgunun 

bulgularıyla kıyaslayan bir araĢtırma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmanın sonucunda 5 maddeli 

bir skorlama listesi hazırlamıĢlar (Tablo 3-1). Subtelomerik delesyon saptanan 

olgularda; ailede benzer mental retardasyon öyküsü, düĢükler, özellikle de konjenital 

malformasyon varlığı 28 ailenin 3’ünde (%11), dismorfik bulgulardan asimetrik yüz 

%17 (5/29), hipertelorizm %31 (9/29), nasal anomaliler %48 (12/29), göz anomalileri 

%28 (8/29), tüm dismorfik bulguların eĢlik etmesi ile %83 (24/29) oranında, yüz 
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dıĢında dismorfik bulgulardan; saç, baĢ, kalp anomalileri, hipospadias, kriptorĢizm  

tümünün varlığında %59 (17/29) oranında görüldüğünü tespit etmiĢler. Yine doğumsal 

anomalilerden premature doğum %15 (4/26), düĢük veya yüksek kilo %52 (12/23), 

mikrosefali ve/veya makrosefali %41 (12/29) oranlarında gösterilmiĢtir. Bu skorlama 

listesinde elde edilen puana göre olgulardaki spesifite ve sensitivite değerlerini 

bildirmiĢlerdir (Tablo 3-2). 

AraĢtırmacıların hazırlamıĢ olduğu bu tablo idiopatik mental retardasyonu olan 

olguların bütün kromozomlarının subtelomerik bölgelerinin incelenebilmesi için bazı 

aday olgu seçme kriterleri ortaya koymaktadır. Böylece hangi olguların bu incelemeye 

yönlendirileceği konusuna açıklık getirmeyi amaçlamıĢlardır. Bunun en büyük nedeni 

yöntemin pahalıya mal olması ve çok büyük iĢ yükü getirmesidir. Orta-ağır  mental 

retardasyonu olan olgularda bu yöntemin uygulamasının karlı (cost-effect) olup 

olmadığı tartıĢmalı olsa da bir olguda kromozom anomali tespitinde bu anomalinin 

ailevi özellik gösterme ihtimalinin varlığı dikkate alınarak subtelomerik prob ile 

çalıĢmanın ekonomik açıdan yararlı olduğu ve sporadik olarak saptanan bir anomali ile 

diğer aile bireylerindeki MR’nin ortaya konabileceği düĢünülmektedir. 

 

Tablo 3-1: De Vries ve ark.’ları tarafından hazırlanmıĢ olan skorlama listesi (6) 

 

Bulgu               Puan 

Ailede mental retardasyon hikayesi      

                    Mendelyan kalıtımla uyumlu      1 

                    Mendelyan kalıtımla uyumsuz      2 

Prenatal baĢlangıçlı büyüme yetersizliği     2 

Postnatal baĢl,angıçlı büyüme yetersizliği    2 

                   Mikrosefali (1), boy kısalığı (1)      

                   Makrosefali (1), uzun boy (1)      

Ġkiden fazla yüze ait dismorfik bulgu**      2 

Yüz dıĢında dismorfik bulgu ve konjenital anomali     2 

El anomalisi (1), kalp anomalisi (1), hipospadias +/- inmemiĢ testis (1)   

*Her satır için en fazla 2 puan ** Özellikle hipertelorizm, burun ve kulak anomalileri 
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Tablo 3-2: Farklı skorlama listesindeki puanlara göre olgulardaki spesifite ve 

sensitivite değerleri (6) 

Cut off skorları           Sensitivite (95% CI)                 Spesifite (95% CI) 

≥3                             1.00 (0.87–1.00)                       0.27 (0.18–0.39) 

≥4                             0.89 (0.71–0.98)                       0.43 (0.32–055) 

≥5                             0.70 (0.50–0.86)                       0.69 (0.57–0.79) 

≥6                             0.56 (0.35–0.75)                       0.88 (0.79–0.95) 

≥7                             0.33 (0.17–0.54)                       0.94 (0.86–0.98) 

≥8                             0.19 (0.06–0.38)                       0.95 (0.87–0.99) 

≥9                             0.11 (0.02–0.29)                       0.99 (0.93–1.00) 

 

ÇalıĢmaya dahil edilen 20 olgu De Vries ve ark.(6) ları tarafından oluĢturulan 

skorlama listesine göre olgu kriterleri açısından değerlendirilerek incelemeye alınmıĢtır 

(Tablo 4-1, Tablo 4-2).   
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3.2.Kullanılan Aletler:  

Etüv (Heraeus) 

Laminal Air Flow 

Zaman ayarlı santrifüj (Heraeus) 

Mikrosantrifüj (Heraeus) 

Ġnverted mikroskop (Nikon) 

Vortex 

Hassas terazi 

Deep Freeze 

Heparinli tüp 

Mikropipet (Eppendorf) 

pH metre 

Su banyosu 

Enjektör 

Fluoresan mikroskop filtreleri 

IĢık-fluoresan mikroskop  

Cam kalemi 

3.3.Cam Malzemeler 

Lam 

Lamel 

ġale 

Beher 

Mezür 

Santrifüj tüpü 

Pastör pipeti 
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3.4.Kimyasal Maddeler 

Standart Periferik Kan Lenfosit Kültür Solüsyonları: 

 

Karyotyping-PB (hazır medyum)                           (100 ml)               -20C’de saklanır. 

Quantum PBL (hazır medyum)                            (100 ml)              -20C’de saklanır. 

Colsemid                                                           (10 mikrogram/ml)  +4C’de saklanır. 

Hipotonik Solüsyon :  (%0,56) KCL (Potasyum klorür) 

5,6 g KCL distile su ile 1000 ml’ye tamamlanır. 

Carnoy Fiksatifi :    3/1 v/v Metanol    / Asetik asit 

 

GTG Bantlama Solüsyonları: 

Giemsa  : 

5 ml Giemsa + 95 ml A+B Fosfat tamponu 

Fosfat Tampon Çözeltisi: 

A: 0,454 gr KH2PO4 

B: 1,246 gr Na2HPO4 

Tripsin Solüsyonu: 

0,04 gr Tripsin +%0,9’luk NaCl 

%0,9’lu NaCl Çözeltisi: 

9 gr NaCl (sodyum klorür) distile su ile 1000 ml’ ye tamamlanır.  

 

FISH Solüsyonları 

a)Yıkama Solüsyonları: 

20XSSC Stok Solüsyonu: 

 

NaCl: 175,3 gr. 

Nasitrat: 88,2 gr. 

HCl (hidrojen klorür):25 damla 

1000 ml distile su içinde çözülür. 
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2XSSC : 20XSSC’nin 1/10 dilüsyonudur. 

10 ml 20XSSC ve 90 ml distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

0,4XSSC: 20XSSC’nin 1/50 dilüsyonudur. 

2 ml 20XSSC ve 98 ml distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

 

b)Tween 20 ile hazırlanan solüsyonlar: 

 

2XSSC+Tween 20: 100ml 2XSSC ve 50l Tween 20 ile hazırlanır. 

 

 

b)Pepsin ile hazırlanan solüsyonlar: 

 

Stok pepsin hazırlama: 0,1gr pepsin distile su ile 1000’ml ye tamamlanır. 

  

Pepsin solüsyonu: 4ml 0,25N HCL,50l pepsin ve distile su ile 100ml’ye tamamlanır. 

 

 

c)Alkol Ġle HazırlananÇözeltiler: 

 

Oda ısısındaki %70,%85 ve %100’lük alkol serisi hazırlanır. 

 

%70’lik alkol için: 70 ml etil alkol ve 30 ml distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

%85’lik alkol için: 85 ml etil alkol ve 15 ml distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

%100’lük alkol için: 100 ml etil alkol ile hazırlanır. 
 

Prob: Çalısmada, CYTOCELL firmasına ait Chromoprobe Multiprobe-T System probu 

direk olarak kullanıldı. 

3.5.Yöntemler 

3.5.1.Periferik Kan Lenfosit Kültürü 

Kültürde vasat ortamı olarak  hücre büyümesi için gerekli tüm temel maddeleri 

içeren hazır medyum ortamı olarak Karyotyping Medium-PB ve Quantum PBL 

medyumları kullanıldı. Medyumlar 5’er ml’lik vidalı tüplere bölünüp her bir hasta için 2 

tüpe heparinize kan materyalinden 5-7 damla  ilave edildi. Tüplerin ağzı sıkıca kapatılıp 

hafifçe çalkalandıktan sonra  37˚C’lik etüvde 72 saat inkübe edildi.  Kan ekimi yapılan 

1. tüpe yüksek rezolüsyonlu bantlama yöntemi uygulandı ve  ekimden 48 saat sonra 3 

damla timidin ilave edilip tekrar etüve kaldırıldı. Ġnkübasyon sonrası 16-18. saatte tüpler  

1200 rpm de 10 dak. sanrifüj edilip supernatant uzaklaĢtırılıp 5cc RPMI 1640 ya da 

Buffer  ilave edilerek 1200 rpm de 10 dak santrifüjlenip supernatant atıldı. Timidini 

uzaklaĢtırmak için üzerine 5 cc kadar  taze besiyeri ilave edildi. 
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 YaklaĢık 3 saat 45 dak sonra hücreleri metafazda durdurmak amacıyla iğ 

ipliklerini bloke eden 2 damla colsemid  konup 15 dakika etüvde bekletildi. 

Kan ekimi yapılan 2. tüpe senkronizasyon yöntemi uygulandı ve ekiminin 48. 

saatinde 2 damla metatraksat (MTX) damlatılıp etüve kaldırılıp  ve takiben 66. saatte  2 

damla timidin damlatıldı. YaklaĢık olarak 5,5  saat sonra 2 damla colsemid konup 20 

dakika etüvde bekletildi. 

3.5.2.Kromozom Eldesi 

72 saatlik sürenin sonunda etüvden çıkarılan her iki tüpte 1200 rpmde 10 dak 

santrifüj edilip, supernatant atıldı ve hipotonik Ģok için %0,5 lik 10 ml KCL ile 

muamele edilip ve 30 dk etüvde bekletildi. Daha sonra yine santrifüj edilen hücreler 3:1 

oranında metanol:asetik asit karıĢımından oluĢan Carnoy fiksatifi ile fikse edildiler. 

Fiksatifle yıkama iĢlemi 3 kez tekrarlandı. Son yıkamayı takiben elde edilen hücreler 

lamlar üzerine yayıldı. 

Hangi tip inceleme yapılacaksa, o amaca yönelik boyama iĢlemi yapıldı. GTG 

bantlama yöntemi ile boyanan preperatlar ıĢık mikroskobunda incelenerek analiz edildi. 

Bu çalıĢmada her hastadan en az 20 metafaz plağı analiz edildi. 

3.5.3.GTG Bantlama 

Hazırlanan preperatlar 37C’lik etüvde bekletilerek yaĢlandırıldı. YaĢlandırma 

iĢleminden sonra su banyosunda 65C’ de 10 dak 2XSSC ile muamele edilip distile su 

ile yıkandı. Yıkanan preparatlar oda ısısında kuruduktan sonra tripsin çözeltisinde 10-20 

sn tutuldu ve distile sudan geçirildi. Ġdeal süre belirleninceye dek her olguya ait bir 

preparat kullanıldı. Daha sonra % 5’lik Giemsa boyası ile 5 dak. boyandı ve tekrar 

distile sudan geçirildi. Oda ısısında kurumaya bırakılan preparatlar ıĢık mikroskobunda 

kontrol edilerek kromozomların morfolojisi bozulmamıĢ, açıklı koyulu bantlar iyi ayırt 

edilebiliyorsa kalan diğer preperatlara da aynı iĢlemler uygulandı. Her olgu en az 20 

metafaz bant analizi ile değerlendirdi ve bunlardan en az 5 tanesinin görünür analiz 

sistemi (PSI) ile karyotipi yapıldı. 
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3.5.4.Probların Kullanımı 

3.5.4.1.Ön iĢlem 

-Periferik kan lenfosit kültürü ile elde edilen hücre pelleti, yirmidört bölmeli 

lamlar üzerine her bir bölmeye numune gelecek Ģekilde damlatıldı. 

-Preparatların kuruma iĢlemi bittikten sonra faz fontrast mikroskobunda kaliteli 

ve yeterli metafaz ve interfaz olup olmadığı kontrol edildi. 

-Oda ısısında bulunan %70,%85 ve %100’lük etil alkol serisinde 2’Ģer dakika 

dehidrate edilir ve kurumaya bırakıldı. 

-Preparat, direk iĢaretli kuru prob ve hibridizasyon solüsyonu 37C de (hot plate 

ve ya inkübatörde) ısınmaya bırakıldı. 

-Kuru probun her bir bölmesine 1l hibridizasyon solüsyonu damlatılıp, üzeri 

preparatla kapatıldı. 

-Prob-preparat ikilisi hibridizasyon kutusuyla 37C lik inkübatörde 10 dak. 

bekletildi. 

3.5.4.2.Denatürasyon: 

Prob ve hedef DNA 75C’de 2 dak.tutularak denatüre edildi. 

3.5.4.3.Hibridizasyon: 

Preparat 37C’ de nemli ve karanlık bir kutu içinde bir gece bekletilerek 

hibridize edildi. 

3.5.4.4.Hibridizasyon Sonrası Yıkamalar: 

70C’deki su banyosuna 0,4XSSC solüsyonu konulup, prob preparat üzerinden 

dikkatlice alındıktan sonra 2 dak. 0,4XSSC de yıkandı. 

Ardından ikinci yıkama oda ısısındaki 2XSSC+Tween 20 de 2 dak. yapıldı. 

3.5.4.5.Hibrid Sinyallerin Görüntülenmesi: 

Yıkamaları tamamlanan preparat üzerine 20l DAPĠ-Antifade damlatıldı. 
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En az 10 dak. karanlık ve nemli bir kutuda +4C’de buzdolabında bekletilerek 

fluoresan mikroskobunda preparat taranarak uygun metafaz & interfaz alanları otomatik 

görüntüleme sisteminde fotoğraflandı. 
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4. BULGULAR 

Tablo 4-1: Seçilen olguların de Vries ve ark.’nın ‘check list’ine göre puanlaması 

   1 (Z.B.A.) 2 (S.İ.Ö.) 3 (B.M.) 4 (B.B.) 5 (M.Ç.) 6 (Z.İ.B.) 7 (Ö.P.) 8 (M.E.) 9 (E.Y.) 10 (B.B.) 

Ailede MR hikayesi:     -              -   - - - - - 

           Mendel Kalıtımına uyumlu                      1 1     1          

           Mendel kalıtımına uyumsuz 2    2 2                

                        

Prenatal baĢlangıçlı büyüme geriliği 2 -  - - - - - - - - 2 

                        

Postnatal baĢlangıçlı geliĢme geriliği* 2 1  2 2 1 1 1 2 1 - - 

Mikrosefali (1), boy kısalığı (1)                     

Makrosefali (1), uzun boy (1)                       

                        

Ġkiden fazla yüze ait dismorfik bulgu** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                        

Yüz dıĢında dismorfik bulgu 2 2 - - 1 1 1 1 1 2 2 

 ve konjenital anomaliler                      

El anomalisi (1), kalp anomalisi (1),                      

hipospadias+/-, inmemiĢ testis (1)                       

TOPLAM PUAN   6p 6p 6p 4p 5p 4p 5p 4p 4p 6p 

*Her satır için en fazla 2 puan **Özellikle hipertelorizm, burun ve kulak anomalileri 
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Tablo 4-2 : Seçilen olguların de Vries ve ark.’nın ‘check list’ine göre puanlanması 

   11(M.N.T.) 12(C.K)  13(S.A.)  14( R.Ö)  15(A.S.O.) 16(G.N.Y.) 17(Ş.R.) 18(S.E.) 19(D.K) 20(S.Ç.) 

Ailede MR hikayesi:                -            -  - - - -   

           Mendel Kalıtımına uyumlu                      1 1      1         

           Mendel kalıtımına uyumsuz 2   2                 2 

                        

Prenatal baĢlangıçlı büyüme geriliği 2 2        2 - - - 2 - - 2 - 

                        

Postnatal baĢlangıçlı geliĢme geriliği* 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 

Mikrosefali(1),boy kısalığı(1)                     

Makrosefali(1),uzun boy(1)                       

                        

Ġkiden fazla yüze ait dismorfik bulgu** 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                        

Yüz dıĢında dismorfik bulgu 2 2       2 2 2 - 2 2 2 2 2 

 ve konjenital anomaliler                      

El anomalisi(1), kalp anomalisi(1),                      

hipospadias+/-,inmemiĢ testis(1)                       

TOPLAM PUAN   9p 10p       6p 6p 5p 8p 5p 5p 7p 6p 

*Her satır için en fazla 2 puan **Özellikle hipertelorizm, burun ve kulak anomalileri 
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             OLGU 1 (Z. B. A.) 

 

Aralarında akraba evliliği (amca çocukları) olan, ailede annenin amca 

çocuklarında da benzer vakanın görüldüğü, sağlıklı anne ve babanın 2. çocukları 10 

yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları;  

2800 gr doğum kilosu, mikrosefali, atipik yüz (hafif mongoloid gözler, kısa 

filtrum, mikroretrognati), hipertrofik diĢ eti, dıĢa dönük sol diz, zayıf kas gücü bulguları 

ile mental retardasyondur (IQ:35). Kranial MR görüntülemesinde platibazi, foramen 

magnumda anteriorda daralma saptanmıĢtır. 

 GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XX) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda 

olgunun kromozomlarının  subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır.   

Kromozom :46,XX 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

 

ġekil 4-1:Olgu 1’e ait GTG bantlı karyotip 
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              OLGU 2 (S.Ġ.Ö.) 

Aralarında akraba evliliği olmayan, ailede annenin amca torunlarında benzer 

vakanın görüldüğü, sağlıklı anne ve babanın 2. çocukları 8 yaĢındaki kız olgunun klinik 

bulguları; 

 39 gestasyon haftasında 4200 gr doğum kilosu, postnatal dönemde fazla kilo, 

makrosefali, uzun boy, gözlerde hafif hipertelorizm, kısa filtrum ile mental 

retardasyondur (IQ:56). Kranial MR sonucu normaldi. 

 GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

           Kromozom: 46,XX 

           M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

 

ġekil 4-2: Olgu 2’ye ait GTG bantlı karyotip 
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             OLGU 3 (B.M.) 

Aralarında akraba evliliği olan (kardeĢ torunları), ailede annenin 35 yaĢında 

MMR, spastik engelli bir erkek kardeĢinin olduğu, sağlıklı anne ve babanın 2. çocukları 

15 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

 40 gestasyon haftasında doğduğu, 3100 gr doğum kilosu, mikrosefali, postnatal 

dönemde boy kısalığı, iĢitme kaybı, yüksek damak bulguları ve mental retardasyondur      

(IQ:30). 

GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XX) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XX 

            M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

 

ġekil 4-3: Olgu 3’ye ait GTG bantlı karyotip 
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            OLGU 4 (B.B.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 12 yaĢındaki  çocuğu 

olan erkek olgunun klinik bulgular; 

         39 gestasyon haftasında 3340 gr doğum kilosu, mikrosefali, gözde hafif 

hipertelorizm, yüksek damak, el anomalileri (hipermobil eller, hipotonik parmaklar), 

mental retardasyondur (IQ:50). Kranial MR sonucu normaldi. 

        GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom:46,XY 

Frajil X: - 

M FISH: 46,XY. ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-4: Olgu 4’e ait GTG bantlı karyotip 
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            OLGU 5 (M.Ç.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, ailede erkek kardeĢte (ağır) ve babada (hafif) 

MR’nin görüldüğü 11 yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

         posnatal dönemde kısa boy, uzun yüz, büyük kulaklar, hipermobil eklemler, 

bilateralde el simian çizgisi ve mental retaradasyondur (IQ:35). Kranial MR 

görüntülemesinde bilateral derin beyaz cevherde, hipo ve hiperintens lezyonlar 

nonspesifik demiyelizan alan olarak değerlendirildi. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

          Kromozom: 46,XY 

          Fragil X:- 

          M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

 

ġekil 4-5: Olgu 5’e ait GTG bantlı karyotip 
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           OLGU 6 (Z.Ġ.B.) 

Aralarında akraba evliliği  (hala-dayı çocukları) olan sağlıklı anne ve babanın ilk 

çocukları 5 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları;  

zamanında 2950 gr doğum kilosu, mikrosefali, obezite, çekik gözler, dıĢa ĢaĢılık, 

hipertelorizm, hipotoni, epilepsi ile mental retardasyondur (IQ:30). Kranial MR 

göntülemesinde her iki lateral ventrikül oksipital hom komĢuluğunda peritrigonal alanda 

ve serebral hemisferlerde subkortikal alanda yaĢa göre miyelinizasyon gecikmesi ve 

bifontoparietal periferik BOS alanlarında benign eksternal hidrosafeli ile uyumlu 

geniĢleme saptandı. 

GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XX) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XX 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-6: Olgu 6’ya ait GTG bantlı karyotip 
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         OLGU 7 (Ö. P.) 

         Aralarında akraba evliliği  olmayan sağlıklı anne ve babanın ilk çocukları 2 

yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

         38 gestasyon haftasında 2980 gr doğum kilosu, mikrosefali, posnatal dönemde 

kısa boy, atipik yüz; (strabismus (solda içe), dudaklar belirgin, 4 diĢ  ve diĢler büyük, 

kısa filtrum), el anomalileri (el parmakları fusiform, 5. parmak küçük), ayak anomalileri 

(ayak parmaklarından 2. ve 4. önden çıkık) ve mental retardasyondur (IQ:35). Kranial 

MR görüntülemesinde trigonosefalik bir görünüm, frontal korteks iyi görünmüyor, arka 

çukurda araknoid kist mevcut, HĠE (hipoksik iskemik ensefalopati) sekeli yok, 

megasisterna magna saptandı. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XX) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XX 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

ġekil 4-7: Olgu 7’ye ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 8 (M.E.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 3. çocuğu spontan 

çift yumurta ikizinin eĢi 12 yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

         32 gestasyon haftasında 2400gr doğum kilosu, mikrosefali, postnatal dönemde 

düĢük kilo, yüzde; kepçe kulaklar, dar alın, kuru cilt, sol gözde pitoz, strabismus, burun 

anomalisi, dar yüksek damak, kısa filtrum, boyunda hafif prognatizm, göğüste hafif 

pectus exavatum, saç anomalisi (saçlar sıkı, sert), el boyu hafif kısa:14cm (3p) ve 

mental retardasyondur (IQ:56). Kranial MR görüntülemesinde korpus kallosum 

spleniumu inferior ve superior çevresinde en geniĢ kalibrasyonu 3mm’yi bulan lipom ile 

uyumlu imaj saptanmıĢtı. 

        GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-8: Olgu 8’e ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 9 (E.Y.)  

          Aralarında akraba evliliği (amca torunu) olan sağlıklı anne ve babanın 2. çocuğu 

10 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

          42 gestasyon haftasında 3480 gr doğum kilosu, atipik yüz (burun geniĢ basık, 

solda epikantus), sırtta hipopigmente alan, el anomalisi (elde 4-5 zigodaktili), ayak 

parmakları kısa, konuĢma geriliği ile eĢlik eden mental retardasyondur (IQ:35-40). 

Kranial MR sonucu normaldi. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XX) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom:46,XX 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-9: Olgu 9’a ait GTG bantlı karyotip 
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        OLGU 10 (B.B.) 

        Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın ilk çocuğu 12 

yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

        38 gestasyon haftasında düĢük doğum ağırlığı (2000 gr), postnatal dönemde 

obezite,  hipertelorizm, seyrek kaĢlar, yüksek damak, küçük ağız, gözler derin, küçük 

çene, opere hipospadias, kalpte muskuler VSD, uzun el:15,5cm (97p), elde 2-3 

zigodaktili ve mental retardasyondur (IQ:50). Kranial MR sonucu normaldi. 

          GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XY) saptandı. Olguya yapılan PWS FISH çalıĢmasında delesyon 

saptanmamıĢ olup Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

PWS FISH: 46,XY.ish15q11.13 (SNRPNX2) 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-10: Olgu 10’a ait GTG bantlı karyotip 
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            OLGU 11( M.N.T.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, ailede anne ve kız kardeĢte MR’nin 

görüldüğü 11 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

         zamanında 1900 gr doğum kilosu, mikrosefali, posnatal dönemde kısa boy, düĢük 

kilo, kepçe kulak, çok dar yüksek damak, yüzde hafif prognatizm, kısa filtrum, ağız 

anomalileri (ağız küçük), el anomalileri (el parmakları kısa), ayak anomalileri (ayak 

tabanı kısa), kalp te 1/6 üfürüm, ekokardiografide aort koarktasyonu, hafif MS, hafif AS 

ve mental retardasyondur (IQ:57). Kranial MR görüntülemesinde solda lateral ventrikül 

frontal hornu düzeyinde lineer yapıda T2 ve FLAĠR sekansta hiperintens ile krakterize 

görünüm, belirgin nazofarengeal lenfoid doku saptanmıĢtı. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XX) saptandı. Olguya yapılan 22q FISH çalıĢmasında delesyon saptanmamıĢ olup, 

Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢmasında da olgunun kromozomlarının 

subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XX 

22q FISH: 46,XX.ish22q11.2 (TUPLEX2) 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

ġekil 4-11: Olgu 11’e ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 12 (C.K.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, ailede ex 2 MMR’li dayının görüldüğü  2.  

çocuk 3 yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

          termde 1800 gr doğum kilosu, mikrosefali, postnatal dönemde kısa boy, düĢük 

kilo, burun basık, kulak kepçe, mikrognati, diĢte çürükler, gözde mikroftalmi, 

mikropenis, kısıtlı diz eklemleri hipogonadizm, pes valgus deformitesi, konjenital kalp 

anomalisi (biküspit aorta), mental retardasyondur (IQ:20). Kranial MR 

görüntülemesinde bilateral maksiler sinüslerde ve ethmoid sellüler mukoperiostal 

kalınlaĢma saptandı. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

ġekil 4-12: Olgu 12’ye ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 13 (S.A.) 

         Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 3. çocuğu 6 yaĢındaki 

erkek olgunun klinik bulguları; 

        termde 3150 gr doğum kilosu, mikrosefali, posnatal dönemde kısa boy, düĢük kilo, 

burun kökü basık, dar yüksek damak, sol düĢük kulak, kısa boyun, el anomalileri (eller 

küçük, hipermobil, klinodaktili, parmaklar hipermobil), kalpte 1/6 sistolik üfürüm ve 

ekokardiografide aort stenozu ve mental retaradasyondur (IQ:66). Kranial MR sonucu 

normaldi. 

       GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

         Kromozom: 46,XY 

         M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-13: Olgu 13’e ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 14 (R.Ö.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 2.  çocukları 15 

yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

        termde 2700 gr doğum kilosu, mikrosefali, postnatal dönemde kısa boy, belirgin 

burun kökü, kulakta antihelix hipoplazisi, hipertelorizm, miyopi, distal alt ekstremite ve 

ayaklarda yaygın çillenme Ģeklinde hiperpigmentasyon, el kısalığı (el boyu:14cm<3), 

inmemiĢ testis (sağ opere) ve mental retardasyondur (IQ:45). Kranial MR 

görüntülemesinde klivusta, frontalde belirgin kalvaryal kemiklerde yağlı görünüm, yer 

yer hiperintens alanlar mevcut (skleroze olmayan), serebellar tonsiller 10 mm kaudale 

herniyedir. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı.. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

ġekil 4-14: Olgu 14’e ait GTG bantlı karyotip 
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         OLGU 15 (A.S.O.) 

          Aralarında akraba evliliği (hala-dayı çocukları) olan, ailede benzer Ģekilde erkek 

kardeĢte MR’nin görüldüğü, sağlıklı anne ve babanın 2. çocuğu 4 yaĢındaki erkek 

olgunun klinik bulguları; 

          38 gestasyon haftasında 2600 gr doğum kilosu, mikrosefali, postnatal dönemde 

kısa boy, yüzde; göz anomalileri (strabismus, infantile esotropia), dar yüksek damak, 

ağızdan salya akıĢı, yürüyememe, konuĢamama ile eĢlik eden mental retardasyondur 

(IQ:24). Kranial MR görüntülemesinde korpus kallosum ince, beyin sapında dismorfik 

görünüm, suppatentorial alanda primitif tipte sulkasyon paterni saptandı. 

           GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-15: Olgu 15’e ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 16 (G.N.Y.) 

          Aralarında akraba evliliği (hala dayı çocukları) olan sağlıklı anne ve babanın 2. 

çocuğu 2 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

          40 gestasyon haftasında 1940 gr doğum kilosu, postnatal dönemde düĢük kilo, 

kısa boy, mikrosefali, atipik yüz (geniĢ burun kökü, üçgen ağız, düĢük kulak, gözde 

pitozis), el anomalileri (sağ ve sol elde 4.,5.,2. parmaklarda tırnak geliĢmemiĢ), atnalı 

böbrek, sağ böbrek hipoplazik, kalpte 2/6 üfürme ile ekokardiografide aort koaktasyonu 

(segmental, hafif), patent foramen ovale, sol persistan vena kava süperior (koroner 

sinüse açılan), ASD ve mental retardasyondur (IQ:24). Kranial MR’da mega sisterna 

manga, miyelinizasyonda gerilik, asimetrik ventriküler geniĢleme saptandı.  

        GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XX) saptandı. Olguya yapılan 22q FISH çalıĢmasında delesyon saptanmamıĢ olup 

Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da olgunun 

kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme saptanmamıĢtır. 

            Kromozom:46,XX 

            22q FISH: 46,XX.ish22q11.2 (TUPLEX2) 

            M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

ġekil 4-16: Olgu 16’ya ait GTG bantlı karyotip 
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         OLGU 17 (ġ.R.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 3. çocukları 17 

yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

         doğum kilosu 3500 gr, mikrosefali, yüzde; kaĢlar seyrek, uzun yüz, kepçe kulak, 

hipertelorizm, filtrum kısa, kol üzerinde çok sayıda 1cm siyah nevüsler, ayak 

anomalileri (ayak tabanı altta spastik), el anomalileri (sol dirsek hafif kitli), korpus 

kallozum ve septum pellucidum agenezisi, septooptik displazi (SOD), spastik parapleji, 

serebral konvülziyon ve mental retardasyondur (IQ:35). Kranial MR görüntülemesinde 

korpus kallozum agenezisi, kısmi holoprozensefali, talamus ve bazal ganglionlarda 

hipointents sinyal değiĢikliği saptandı. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY,inv (9); normalin bir varyasyonu olup fenotipi etkilemez)) saptandı. Multiprobe 

T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da olgunun kromozomlarının subtelomer 

bölgelerine ait yeniden düzenlenme saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY,inv(9) 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

ġekil 4-17: Olgu 17’ye ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 18 (S.E.) 

          Aralarında akraba evliliği olan (hala-dayı çocukları), sağlıklı anne ve babanın 2. 

çocukları 16 yaĢındaki erkek olgunun klinik bulguları; 

          40 gestasyon haftasında 2800 gr doğum kilosu, postnatal dönemde boy kısalığı, 

düĢük kilo, dismorfik bulgular, atipik yüz; (ağız küçük mikroretrognati, kulak 

lokalizasyonu preaurikular pit, dar yüksek damak), el anomalileri (dirsekler kısıtlı, 

kubitus valgus, parmaklar kısıtlı, sağda 2. parmak 3. parmağı kapatmıĢ) ve mental 

retardasyondur (IQ:37). Kranial MR sonucunda sol ethmoid sellülerde mukozal 

kalınlaĢma saptandı. 

        GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XY) saptandı. Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da 

olgunun kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. 

            Kromozom: 46,XY 

M FISH: 46,XY.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-18: Olgu 18’e ait GTG bantlı karyotip 
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          OLGU 19 (D.K.) 

          Aralarında akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın 2. çocukları 6 

yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

          zamanında 2500 gr doğum kilosu, mikrosefali, yüzde; strabismus, düĢük kulak, 

yüksek damak, çekik göz, seyrek kaĢ, KKH, deri kıvrımı +/+, el anomalileri (parmaklar 

hipotonik), göğüste pectus exavatum ve mental retardasyondur (IQ:50). Kranial MR 

sonucu normaldi. 

         GTG bantlaması ile yapılan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom yapısı 

(46,XX) saptandı. Olguya yapılan 22q FISH çalıĢmasında delesyon saptanmamıĢ olup 

Multiprobe T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da olgunun 

kromozomlarının subtelomer bölgelerine ait yeniden düzenlenme saptanmamıĢtır. 

            Kromozom:46,XX 

22q FISH: 46,XX.ish 22q11.2 (TUPLEX2) 

M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2) 

 

 

 

ġekil 4-19: Olgu 19’a ait GTG bantlı karyotip 
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               OLGU 20 (S.Ç.) 

            Aralarında akraba evliliği olmayan, ailede babanın amca çocuğu ve torunlarında 

benzer vakanın görüldüğü 16 yaĢındaki kız olgunun klinik bulguları; 

            termde 3350 gr doğum kilosu, yüzde; yüksek burun kökü, küçük ağız, dar 

yüksek damak, uzun yüz, geniĢ alın, opere damak yarığı, el anomalisi (araknodaktilik 

parmaklar), kalpte 2/6 üfürüm ve ekokardiografide MVP (mitral valve prolapsusu), 

mitral yetersizlik ve hafif aort kökü dilatasyon, epilepsi ile mental retardasyondur 

(IQ:30). Kranial MR görüntüsünde hafif vermis hipoplazisi saptandı. 

          GTG bantlaması ile yapılmıĢ olan sitogenetik değerlendirmede normal kromozom 

yapısı (46,XX) saptandı. 22q FISH çalıĢmasında delesyon saptanmamıĢ ve Multiprobe 

T sistem ile yapılan FISH çalıĢması sonucunda da olgunun kromozomlarının subtelomer 

bölgelerine ait yeniden düzenlenme saptanmamıĢtır. 

              Kromozom:46,XX    

              22q FISH: 46,XX.ish 22q11.2 (TUPLEX2)     

              M FISH: 46,XX.ish subtel (41x2)    

 

 

ġekil 4-20: Olgu 20’ye ait GTG bantlı karyotip 
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ġekil 4-21: Olgu 20’ye ait multiprob T sistem FISH görüntüsü 
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5. TARTIġMA 

ÇalıĢma grubumuzu oluĢturan 20 olgu, mental retardasyon ön tanısı yanında 

intrauterin geliĢme geriliği ve/veya postnatal büyüme geriliği, nöromotor geliĢme 

geriliği ve/veya minör anomaliler nedeniyle incelemeye alındı. Yedi olguda hafif, 7 

olguda orta, altı olguda ise ağır derecede mental retardasyon mevcuttu. 20 olgunun 

7’sinde akraba evliliği vardı. Olguların 10’u kız / 10’u erkek’ti ve yaĢları 2 ile 17 

arasında değiĢmekte idi; 2 yaĢ (2 olgu), 3 yaĢ (1 olgu), 4 yaĢ (1 olgu), 5 yaĢ (1 olgu), 6 

yaĢ (2 olgu), 8 yaĢ (1 olgu), 10 yaĢ (2 olgu), 11 yaĢ (2 olgu), 12 yaĢ (3 olgu), 15 yaĢ (2 

olgu), 16 yaĢ (2 olgu), 17 yaĢ (1 olgu). Sekiz (5’i kız/ 3’ü erkek) olguda ailede benzer 

olgu mevcuttu. Doğum haftası ve kiloları dikkate alınarak incelenen tüm olgulardan 

5’inde prenatal baĢlangıçlı büyüme geriliği göze çarpmaktadır. Postnatal baĢlangıçlı 

geliĢme geriliği ise sadece 3 olguda (2 kız /1erkek) gözlenmemekte idi.  

Tüm hasta grubuna klasik sitogenetik inceleme yapıldığında normal kromozom 

kurulumu tespit edildi. Klinik olarak tek gen kalıtılan bir sendrom tanısı olmayan bu 

hasta grubu mental geriliğin eĢlik ettiği özellikle Ģüpheli erkek hastalarda moleküler 

olarak Fragil X sendromu açısından değerlendirilip (-) olgular çalıĢmaya dahil 

edilmiĢtir. Klinik olarak seçim kriterlerinde de Vries ve ark.’nın (6) ‘check list’i dikkate 

alınarak puanlama yapılmıĢ 4 puan ile 10 puan arası değiĢen değerdeki hastalar dahil 

edilmiĢtir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda hastalara subtelomerik FISH 

uygulaması yapılmıĢ ve herhangi bir subtelomerik yeniden düzenlenme saptanan hasta 

bulunamamıĢtır.   

             Flint ve ark.’nın (101) 1995’te yapmıĢ oldukları ön çalıĢmada sitogenetik 

analizlerde normal kromozom kurulumuna sahip mental retarde 99 olguyu R bantlama 

tekniği ve ‘’pulsed field’’ jel elektroforezi (PFGE: DeğiĢken alanlı jel elektroforezi) 

kullanarak incelemiĢler bunun sonucunda 1’inde delesyon, 2’sinde de novo derivatif 

translokasyon bulunan 3 olguda subtelomerik yeniden düzenlenme tespit etmiĢlerdir. 

AraĢtırmanın sonucunda idiopatik mental retardasyonun en az %6’lık bir oranla kriptik 

subtelomerik yer değiĢiklikliği ile oluĢtuğu ileri sürülmüĢtür dolayısıyla Down 

sendromundan sonra mental retardasyonun en sık ikinci nedeni olabileceği ve daha 

büyük bir diziyi içine alacak Ģekilde çalıĢmaların yapılması gerektiğini bildirmiĢlerdir.  
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             Mental retardasyonun etiyolojisinin açıklanmasında 2000’li yıllara kadar 

yapılan en kapsamlı çalıĢma Knight ve ark.lar’ının (100) araĢtırmasıdır. 1999’da yapılan 

bu çalıĢmada nedeni bilinmeyen 284 orta/ağır mental retarde, 182 hafif mental retarde 

olgu subtelomerik yeniden düzenlenmeler yönünden incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonucunda hafif mental retarde olguların %0,5’inde, orta/ağır mental retarde olguların 

ise %7,4’ünde subtelomerik anomaliler saptanmıĢ ve anomali saptanan olgulardan aile 

incelemesi yapılan 21’inden 10’unda ailevi geçiĢ olduğu gösterilmiĢtir. 

Vorsanova ve ark.lar’nın (109) 2000 yılında incelemeye aldıkları hafif, orta ve 

ağır mental retarde 200 olguda, 2001 yılında Buggenhout ve ark.’nın (110) incelemeye 

aldığı hafif, orta, ağır MR’li 13 olguda subtelomerik yeniden düzenlenme 

saptanmamıĢtır. Buggenhout ve ark. (110) bu çalıĢmaları sonucunda yöntemin çok 

pahalı ve teknik olarak zaman alıcı olması nedeniyle baĢka bir yönteme ihtiyaç 

duyulduğunu bildirmiĢlerdir. 

Rossi ve ark.’ları (105) 2001 yılında 44’ü hafif, 62’si orta, 55’i ağır, 39’u 

idiopatik mental retarde 200 olgu almıĢlardır. Olguların 53’ü ailevi, 147’si ise 

sporadiktir. Yine 23 olgu izole iken, 160 olguda mental gerilik dıĢında dismorfizm ve/ 

veya konjenital anomaliler eĢlik etmektedir. Bu çalıĢmada toplam 13 olguda (%6,5) 

subtelomerik yeniden düzenlenme saptanmıĢtır. Hafif MR’lu olguların hiçbirinde 

kromozom anomalisi saptanmazken, orta-ağır MR’lerde %11,2 (7/62) ve ağır MR’lerde 

%9 (5/55) oranında yeniden düzenlenmee gösterilmiĢtir. Bu anomalilerden 7’si ‘’de 

novo’’ delesyon, 6’sı derivatif kromozomdur. Derivatif kromozom saptanan olgulardan 

5’inin ebeveynlerinde taĢıyıcılık tespit edilmiĢtir.  

Sismani ve ark. (112) 2001 yılında 4-20 yaĢ aralığındaki 42’si hafif, 28’i 

orta/ağır mental retarde 70 olguyu FISH yöntemi ile incelemiĢ, MAPH yöntemi ile 

konfirme etmiĢler, çalıĢmanın sonucunda sadece orta mental retarde 1 olguda (%1,4) de 

novo 8. kromozomun p kolunun (8p-) subtelomerik  bölgesinde delesyon tespit 

edilmiĢtir.  

Joyce ve ark.’nın (111) 2001 yılında incelemeye aldıkları 200 olgudan 

hiçbirinde subtelomerik değiĢime rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmalarının sonucu olarak bu 

yöntemin çok da yararlı bir yöntem olmadığını, kromozomların bu bölgesinde birçok 

nonfonksiyonel psödogenlerin haritalanmıĢ olduğunu, saptanan kriptik dengesizliklerin 

tamamının patolojik dengesizliklerin sıklığını göstermeyeceğini ve diğer delesyon 
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saptanan çalıĢmalarda bildirilen subtelomerik bölge delesyonlarının aslında 850 bant 

seviyesinde yüksek rezolüsyonla yapılan sitogenetik inceleme ile görülebileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. 

Bütün bu araĢtırmalar ve görüĢler değerlendirildiğinde nedeni bilinmeyen 

mental retardasyonlu olguların etiyolojisine yönelik yapılacak incelemeler içinde 

subtelomerik bölgelerin FISH ile araĢtırılmasının ne kadar yararlı olacağına dair net bir 

fikir edinilememektedir. 

        De Vries ve ark.larının (6) 2001 yılında bilinen bir subtelomerik delesyonu olan 

mental retarde 29 olgunun bulgularını subtelomerik delesyonu olmayan 110 mental 

retarde olgunun bulgularıyla kıyaslayan bir araĢtırma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmanın 

sonucunda subtelomerik FISH incelemelerinin çok kapsamlı, pahalı ve özel bir 

laboratuar alt yapısının gerektiğini ve bu yüzden olgu seçiminde dikkatli olmak 

gerektiğini ileri sürerek bir ‘check list’i oluĢturmuĢlardır. 

Buna göre;  

1) Ailede mental retardasyon öyküsü 

2) Prenatal baĢlangıçlı büyüme yetersizliği 

3) Postnatal baĢlangıçlı büyüme yetersizliği 

4) Ġkiden fazla yüze ait dismorfik bulgu ve  

5) Yüz dıĢında dismorfik bulgu ve konjenital anomali olarak 5 maddeli skorlama listesi 

ile klinik kriterler belirlenmiĢtir.  

Rooms ve ark. (9) 2004 yılında dismorfik bulgu varlığı ve ailede MR öyküsüne 

göre seçilen 75 mental retarde olgu MLPA yöntemi kullanılarak incelenmiĢ ve 4 olguda 

subtelomerik yeniden düzenlenme (%5,33) saptanmıĢtır. 

Ravnan ve ark. (159) tarafından 2006 yılında gerçekleĢtirilen en geniĢ hasta 

sayılı ve 3 klinik merkezinin ortak çalıĢması sonucunda 11688 olgu subtelomerik FISH 

yöntemi ile incelemeye alınmıĢ, toplam 357 (% 3)  olguda kromozomal yeniden 

düzenlenme saptanmıĢtır. 
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 Subtelomerik FISH yönteminin kullanılabilirliğinin en önemli nedenlerinden 

biri klasik sitogenetik bantlama yöntemleri ile kromozomların uç kısımlarının genelde 

açık bant alması yani G negatif boyanan bölgeler olması ve bu bölgelerde meydana 

gelen değiĢikliklerin kolayca gözden kaçabilmesidir. Dolayısıyla kromozomların uç 

bölgelerini de içine alması bu yöntemin uygulanmasını yararlı kılmaktadır. Bazı 

araĢtırmacıların belirttiği gibi orta ve ağır mental retarde olgularda bu yöntemin 

uygulamasının karlı (cost-effective) olup olmadığı henüz tartıĢmalıdır (154).  

  AraĢtırmalar bir olguda kromozom anomali tespiti durumunda bu anomalinin 

ailevi özellik gösterme ihtimali de olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna örnek olarak Knight 

ve ark.’nın (55) 284 orta, ağır MR’li olgulardan 21’ (%7,4 ) inde subtelomerik delesyon 

tespiti sonucunda 49 aile üyesinde de anomali saptamıĢlardır.  

 Ülkemizde yapılan benzer çalıĢmaların ilki 2006 yılında yapılan Cogulu ve ark. 

(126) tarafından; ailede akraba evliliği öyküsü bulunmayan, 3-16 yaĢ aralığındaki orta 

ve ağır mental retarde 30 olgu (8 kız/22 erkek); de Vries ve ark.’nın skorlama listesine 

göre 3 olgu 4 puan, 9 olgu 5 puan, 10 olgu 6 puan, 4 olgu 7 puan, 3 olgu 8 puan, 1 olgu 

9 puan almıĢ olup yani 4 puan ve üzerinde puan olan olgular seçilmiĢtir. Olgulara 

uygulanan FISH tekniği sonucunda 1 olguda (%3,3) 9p- (9. kromozomun p kolu) 

subtelomerik delesyonu saptanmıĢtır. Daha sonra Mıhçı ve ark.’nın (123) 2009 yılında 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada IQ değerleri 70< olan hafif, orta ve ağır mental retardasyonlu 

107 olgu, de Vries ve ark.’nın skorlama listesine göre seçilmiĢ ve FISH tekniği 

kullanılarak çalıĢılmıĢ, toplam 9 olguda (%8,4) subtelomerik değiĢimler tespit 

edilmiĢtir. Subtelomerik delesyon oranının bu kadar yüksek olması nedeni olguların ağır 

major malformasyonlu hastalardan seçilmiĢ olması olarak yorumlanabilir. Utine ve 

ark.’nın (124) 2009 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise 130 olguda FISH tekniği ile 

subtelomerik bölgeler araĢtırılmıĢtır. De Vries ve ark.’nın skorlama listesine göre 

değerlendirilen bu olgulardan 113’ü en az 3 puan, 13’ü 2 puan, 4 olguda 1 puan 

almıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda sınır zekadaki 1 olguda de novo 22q subtelomerik 

delesyon, biri hafif (mat) diğeri ağır zeka geriliği (de novo) olan 2 olguda (%2,3) de 

novo/maternal kökenli subtelomerik yeniden düzenlenme tespit edilmiĢtir.  
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  Sonuç olarak 20 hastalık çalıĢma grubumuzda subtelomerik delesyon 

bulamamamız, ülkemizde yapılan ve hasta sayısı 130 ve 30 olan iki çalıĢmada bulunan 

%2,3 ve %3,3 delesyon oranlarına benzemektedir. Hasta sayısı arttırıldığında delesyon 

bulma ihtimalimiz artabilir ancak bu kadar düĢük oran için çok pahalı olan bu yöntemin 

bu hasta grubunda uygulanıp uygulanmaması konusunda iyi düĢünüp karar verilmelidir. 

Ayrıca subtelomerik delesyonların tanısı için daha hassas olabilecek tanı kriterlerinin 

geliĢtirilmesi düĢüncesi akla gelmektedir.   
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Biyoloji ABD ve Acıbadem GENETĠKA Frajil X Sendromu Paneli katılımcı 

 

-YALE University School of Medicine Departments of  Neurosurgery and 

Neurobiology Anlyan Center for Human Genetics and Genomics ve CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ABD Çocuk GENETĠK BD ile ‘’Nedeni 

Bilinmeyen ZG ve yapısal beyin anomalisi olan hastalarda yeni genlerin araĢtırılması’’ 

adlı projede yardımcı araĢtırmacı 

 

-George M. Malacinski,Ph.D. Prof. of Biyology Department of Biyology Ġndiana 

University USA ile DETAE; miRNA workshop çalıĢması 

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): dans (latin dansları,folklor), kitap ,sinema ,el sanatları 

(ebru,ahĢap,)... 
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