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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Toplumun huzurunu sağlamak amacıyla, emniyet güçleri bir yandan araĢtırma ve 

soruĢturma tekniklerini geliĢtirirken, diğer yandan bilim dünyasının destek ve önerilerine 

daha fazla gereksinim duymaktadır. Bunun yanında bilimin, ceza hukukunda çok önemli ve 

vazgeçilmez bir yeri bulunur. Bilimin adalete hizmet için kullanımı ile ―Adli Bilimler‖ 

kavramı ortaya çıkmıĢtır. Böylece adli olayların aydınlatılmasında bilimin önemi kabul 

edilmiĢ ve bilimsel yöntemler kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Yükseloğlu H. ve Ark., 2008). 

Kriminalistik, bilimsel yöntem ve araçları kullanarak suçu aydınlatma ve suçluyu bulma 

tekniğidir. Günümüzde kriminalistik bilimi fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulguların 

aranması ve değerlendirilmesiyle birçok olayda failin/faillerin kimliğine dair ipucu çıkaran bir 

noktaya ulaĢmıĢtır (Kaygısız M. 2003). 

Adli olaylar, kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir 

zaman ve mekanda gerçekleĢmesi ile ortaya çıkar. Adli olgunun üç temel unsuru; olay yeri, 

mağdur ve faildir. Adli bilimler, olay yerinde baĢlar. Zira Adli soruĢturmanın en önemli 

unsurlarından biri olan olay yeri incelemeleri ancak doğru gerçekleĢtirildiğinde, adli olayların 

çözülmesinde doğru sonuca ulaĢılabilmektedir (Yükseloğlu H. ve Ark., 2008). Suçun 

öğrenilmesi ile olay yeri, suç – mağdur – sanık hakkında bir çok bilgi verir. Olay yerinde 

kriminal uzmanları, soruĢturma uzmanı, adli tıp vb. uzmanlar modern teknikleri kullanarak 

olay yerini dikkatlice incelediklerinde çoğu zaman suçluya/suçlulara ulaĢacakları ipuçları 

bulabilmektedirler. Burada yapılan çalıĢmalar soruĢturmanın baĢlamasının, seyrinin 

değerlendirilmesine ipucu verir ve sonucu derinden etkiler (Kaygısız M. 2003). 

Olay yeri incelemesinin amaçları; delil niteliği taĢıyan örnekleri tanımlamak, delil 

niteliğini bozmayacak Ģekilde toplamak ve incelemenin yapılacağı laboratuvara ulaĢtırmaktır. 

Olayla bağlantısı olabileceği düĢünülen ve laboratuvarda incelenen tüm belge ve materyaller 

fiziksel delildir. Bu delillerin özellikleri analitik tekniklerle belirlenir ve delillerin 

kaynaklarının bulunması amacıyla kontrol örnek ile karĢılaĢtırılır. Kan, kemik, saç, kıl, diĢ, 

tırnak, doku, semen, tükürük, idrar gibi deoksiribonükleik asit (DNA) içeren tüm biyolojik 

deliller fiziksel delildir. Son yıllarda DNA içeren tüm fiziksel deliller kriminal incelemede 

önemli hale gelmiĢtir ve olay yerinin hemen her yerinde bulunabilmektedir. Biyolojik deliller 

DNA içerdiklerinden dolayı önem taĢır ve DNA analizi yoluyla değerlendirilir. DNA elde 

edilebilen deliller yalnız kiĢileri suçlamakta kullanılmaz, aynı zamanda suçsuz olanın da 

haksız yere suçlanmasını engelleyecek çok güçlü bir veridir. Çünkü Ģüpheli, mağdur ve olay 
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yeri arasındaki bağlantıyı kurup yüksek ayrım gücü ile ―kim‖ sorusunun cevabını 

verebilmektedir (Dönmez Ö., 2008). Suç sonrası failler tarafından olay yerinde bırakılan 

maddi deliller artık suçların çözümünde çok büyük rol oynamaya baĢlamıĢ; kan, tükürük, kıl, 

meni, vb. maddi delillerin mahkeme önündeki ―dilsiz tanıklıkları‖ her an yeni buluĢlarıyla 

karĢılaĢtığımız teknoloji dünyasının da yardımıyla reddedilmesi zor gerçekler olarak kabul 

görmeye baĢlamıĢtır (Kaygısız M., 2003). 

Adli çalıĢmalarda biyolojik örnekler çok önemli ve vazgeçilmez bir yer tutarlar. Bu 

örneklerin içinde çok sık rastlanmasa da gaita materyali de bulunabilmektedir. Gaita, 

genellikle cinsel saldırı ile alakalı giysi veya yatak kılıfı gibi eĢyalarda veya olay yerinde 

bırakılmıĢ Ģekilde bulunmaktadır. Gaita materyalinden DNA çekitlemesi ile genetik profilin 

çıkartılabilmesi adli bilimlerde baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmektedir. Ancak; gaitada 

dökülen epitel hücrelerinden kaynaklanmıĢ sınırlı miktarda insan nuklear DNA‘nın 

bulunması, arka planda yüksek mikrobiyal DNA‘nın olması, insan DNA‘sı ile çekitlenebilen 

kompleks polisakkaritlerin, bilirubinin, safra tuzu gibi Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 

inhibitörlerinin olmasından dolayı, gaita materyalinden baĢarılı bir çekitleme ve insan nuklear 

DNA tiplendirmesini baĢarmak zor olmaktadır. Bunlara ek olarak, gaitadaki nuklear DNA‘nın 

zaman geçtikçe hızlı biçimde degrade olması ileri sürülmektedir ki bu aynı zamanda mevcut 

safra asitlerinin de sonucudur (Vandenberg N. ve Ark. 2002). Direkt gaita içeriğin 

kullanılması PCR inhibisyonunu meydana getirmektedir, bu yüzden araĢtırıcılar, dilüsyon ve 

santrifugasyon ile hücrelerle diğer gaita döküntülerini birbirinden ayırarak bu sorunu 

çözmektedirler (Clement B. ve Ark., 2000). 

Adli araĢtırmalarda kullanılan idrar lekesi, suç yerinin tespitini ve ölüm sebebinin 

anlaĢılması için kullanılmaktadır. Böyle bir inceleme, idrarın insan kaynaklı olduğunun 

tespitini ve mevcut idrar lekesinden kimlik tayinini içermektedir. Bu iki inceleme birbirine 

paralel olarak kolayca uygulanmaktadır (Nakazono T., 2008).  

Bu çalıĢmanın amacı, olay yerinde bulunan gaita ve idrar örneklerinin suçlunun 

kimliklendirilmesinde oldukça önemli ve kullanılabilir bir delil olduğunu onamları alınmıĢ 

gönüllülerle kontrollü deneme modelleri kullanılarak kanıtlamaktır. ÇalıĢmanın diğer bir 

amacı da; yapılan tüm aĢamalarda elde edilen genetik profillerin insana ait olduğunu ve 

bakteri kaynaklı kontaminasyona ait bütün Ģüphelerin yok edilmesini sağlamak, bakteriye ait 

enzimlerinin insan DNA‘sına zarar verip/vermediğini ortaya koymaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Olay Yeri  

 

Olay yeri, mağdur, fail iliĢkisini ortaya koymak amacıyla olay yerinden elde edilen her 

türlü materyal, bir bulgudur. Mağdur, fail ve olay yeri arasındaki geçiĢ, ―Her temas, bir iz 

bırakır.‖ ilkesi olarak bilinen Locard Prensibi ile açıklanır. Buna göre, iki nesne birbiriyle 

temas ettiğinde bir takım materyaller birinden diğerine aktarılır. BaĢka bir deyiĢle; bir Ģüpheli, 

olay yerine veya mağdura bir Ģeyler bırakır ve olay yerinden veya mağdurdan bir Ģeyler 

götürür. Bunun için adli bilimlerin olay yerinde baĢladığı kabul edilir (Yükseloğlu ve Ark., 

2008). Adli bilimler; son yıllarda yeni teknikler kullanarak suçlunun veya masumun açığa 

çıkartılmasında, bazen de önceden verilmiĢ olan hükmün değiĢmesini sağlayıp, gerçek kararın 

verilmesine neden olan, adli davalarda önem kazanmıĢ bilim dalıdır (Hunter, 2006). 

Meydana gelen suçun aydınlatılmasına ve suçluların tespitine yarayan, ispat vasıtası 

olan bulgular ise birer delildir. Deliller; tanık, sanık ve diğer kiĢilerin ifadelerini içeren beyan 

deliller olabileceği gibi, laboratuvarda incelenerek değerlendirilecek maddi deliller de olabilir 

(Yükseloğlu ve Ark., 2008).  

Adli soruĢturmanın en önemli unsurlarından biri olan olay yeri incelemeleri ancak 

doğru gerçekleĢtirildiğinde, adli olayların çözülmesinde doğru sonuca ulaĢılabilmektedir 

(Yükseloğlu H. ve Ark., 2008). Ayrıca araĢtıran kiĢi fiziksel delilleri; doğru biçimde teĢhis 

edemezse veya laboratuvardaki değerlendirmeler için uygun Ģekilde toplamazsa, yüksek 

kaliteli laboratuvar ölçümü veya ileri derece teknik uzmanlık olsa bile delillerin gerçekliğini 

sağlayamaz. Bu nedenle olay yeri çalıĢmaları büyük titizlik, ciddiyet ve belli bir eğitim almıĢ 

görevliler tarafından yapılmalıdır (Saferstein R., 2001).  

Olay yeri incelemesi ile elde edilecek en önemli unsur, maddi delile dönüĢebilecek 

bulgulardır. Olay yerinde bulunabilecek kan, kıl, sigara izmariti, parmak izi, ayak izi, elbise 

parçası vb. nesne ve izler, meydana gelen suç olaylarını aydınlatabilecek delillere dönüĢme 

olasılığı yüksek olan önemli bulgulardır. Bir ortamı terk eden kiĢinin orada bulunduğuna dair 

iz bırakmaması ya da o ortamdan bir Ģeyler alıp götürmemesi hemen hemen imkânsızdır. Olay 

yeri incelemesi ile elde edilecek en önemli Ģey maddi suç delilleridir. Bu tür deliller 

Ģüphelinin ve/veya mağdurun lehine veya aleyhine dilsiz birer tanıktır. Tanıklık yapan 

insanların varlığı bile onları yok edemez (Yükseloğlu H. ve Ark., 2008). 

DNA analizi yapmak için olay yerinden, mağdur ve sanıktan biyolojik örnekler alınır. 

Olay yerinden alınan biyolojik örneğin orijini bilinmeyebilir ancak olay ile ilgisi olabilecek 
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kiĢi ya da kiĢilerle mutlaka karĢılaĢtırılmalıdır. Bu örneklerden DNA izole edilir ve DNA 

molekülü üzerindeki belirli bölgeler PCR ile binlerce kez çoğaltıldıktan sonra görünür hale 

getirilir. Tek yumurta ikizi olmadığı takdirde iki insanın aynı DNA profiline sahip olma 

ihtimali trilyonda birden azdır. Bir baĢka deyiĢle, yeryüzünde aynı DNA profiline sahip ikinci 

bir kiĢinin bulunması teorik olarak olanaksızdır. DNA profili yalnız saldırı ve cinayetlerin 

aydınlatılmasında değil aynı zamanda babalık tayinlerinin, akrabalık iliĢkilerinin 

aydınlatılmasında da tek güvenilir yöntemdir. DNA çalıĢmaları ile cinsiyeti belirlemek de 

mümkündür. Tabi bütün bunlar örnekler doğru biçimde toplanmasıyla ve gerektiği gibi 

incelenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu koĢullar yerine getirilirse DNA‘dan daha güçlü bir 

delil bulunmamaktadır (Açıkgöz ve Ark., 2002).  

Olay yerinde bulunan görevliler, olay yerinde vücut sıvıları ki bunlar; semen, saliva, 

vajinal sekresyonlar, ter, gaita ve nazal mukus gibi materyallerle karĢılaĢılabilirler. Kanıt 

olarak vücut sıvıları ile birçok suç türünde karĢılaĢılabilir. Laboratuvar bu sıvıların 

kimliklendirmesinde DNA‘yı kullanmaktadır. Bu bilgilerin ıĢığında suçlu – mağdur arasındaki 

bağlantı kurulur (Saferstein R., 2001). KiĢi masumsa bu incelemeler sonunda dıĢlanır, eğer 

profili tutuyorsa dahil edilerek belli bir olasılık belirtmek Ģartıyla suçlu olabileceğinden 

bahsedilir (Henry & Howard, 2000). Adli Bilimlerde, kan ve doku örnekleri dıĢında çeĢitli 

vücut sıvıları, olayların aydınlatılması açısından büyük önem taĢır (Yükseloğlu H., 1996).  

Adli genetik laboratuvarları tükürük, kan veya epidermal hücreler gibi çeĢitli 

tiplerdeki biyolojik materyallerden genetik profilleri sağlayabilmektedirler. Rutin dava 

çalıĢmalarında ideal DNA çekitleme prosedürü değiĢik çeĢitteki örneklerden yüksek miktarda 

saf DNA eldesini sağlamalıdır. DNA çekitleme yöntemlerinin toksik olmaması ve hızlı 

yapılabilmesi tercih sebebidir. Ne yazık ki, evrensel DNA çekitleme protokolleri bütün bu 

kritikleri içermemektedir. Örneğin fenol kloroform gibi yöntemler PCR inhibitörlerinin 

uzaklaĢtırılmasında etkili olsalarda elde edilebilecek DNA miktarını azaltabilmektedir. Chelex 

ise sağlanan DNA‗yı önemli miktarda korurken, PCR inhibitörlerini uzaklaĢtırmada yeterli 

etkiyi gösterememektedir. Birçok araĢtırmacı silika membran tabanlı (QIAamp Stool Mini 

Kit) çekitleme prosedürünü Chelex ve Fenol kloroform gibi yöntemlerden daha etkili 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Castella V. ve Ark., 2006).  
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2.2. Gaita 

 

Gaita sindirimin son ürünüdür. Sindirim ve emilim ağızdan anüse kadar uzanan kaslı 

bir boru Ģeklinde olan gastrointestinal alanın görevidir (Johnson D. ve Ark., 2005). Besinler 

ağızda diĢler ve dil tarafından mekanik olarak parçalanırken, tükürük tarafından kimyasal 

olarak da bir ölçüde parçalanır. Daha sonra peristaltizm ile yemek borusundan (özofagus) 

mideye geçer. Burada  mekanik parçalama iĢlemi devam eder. Büyük yiyecek parçaları daha 

küçük parçalara ayrılır. Bununla beraber, küçük miktarda kimyasal iĢlem de meydana gelir; 

özellikle proteinler midedeki enzimlerin yardımıyla kimyasal olarak parçalanmaya baĢlar. 

Besinler daha sonra ince bağırsağa girer ki burada enzimler ve bakteri yardımıyla parçalama 

iĢlemi meydana gelir ve yararlı partiküller emilir ve kan yoluyla taĢınır. Kalan partiküller ise 

kalın bağırsaktan geçer ve sonunda gaita biçiminde vücuttan atılır (ġekil 1).  

 

(URL-1; http://www.saglikpark.com/haber/sindirim_sistemi.htm ‗den alınmıĢtır) 

Şekil 1: Ġnsan Sindirim Sistemi, Gaitanın OluĢumu ve Ġçindeki Sıvının Emilmesi 

http://www.saglikpark.com/haber/sindirim_sistemi.htm
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Sindirim hem hormonlar hem de otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir. Sindirim 

sistemininin görevlerini kontrol eden temel hormonlar mide ve ince bağırsak mukozasındaki 

hücreler tarafından salgılanır. Bu hormonlar, örneğin sekretin, gastrin ve kolesistokinin, kana 

sindirim borusu tarafından bırakılırlar ve sindirim sıvılarını uyarıp organ hareketlerine neden 

olurlar. Otonomik sinir sisteminin iki kolu da sindirim iĢlemini etkiler; parasempatik sinirler 

salgıları ve peristaltizmi uyarırken, sempatik sinirlerin etkisi daha baskılayıcıdır. Sindirim 

borusu aynı zamanda bağıĢıklık sisteminin bir bölümüdür. Midenin düĢük pH (1-4 arası) 

seviyesi, mideye giriĢ yapan birçok mikroorganizma için ölümcüldür. Sindirim borusundaki 

diğer farktörler de bağıĢıklığa yardımcı olurlar; safra ve tükürükteki enzimler dahil. Sağlığa 

yardımcı bağırsak bakterileri de potansiyel olarak zararlı olabilecek sindirim borusundaki 

bakterilerin aĢırı çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Ġnce bağırsağın görevi, midedeki 

yemeklerin ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçip ordan da boĢaltılmasıdır (Berne R. M. ve 

Ark., 2008). 

Gastrointestinal alan boydan boya ağırlıklı olarak epitelyum (hücre katmanı) ile 

sınırlandırılmıĢ, peritonyum (membran) ile çevrelenmiĢtir. Epitel sınır 2 ila 6 gün arasında 

kendini yenilemekte, her gün tahminen 17 milyon hücre ince bağırsaktan dökülmektedir. 

Ġntestinal alan iki farklı epitel hücre tipini kapsamaktadır; bunlar, kolumnar absorbsiyon 

hücresi ve goblet hücresidir. Dökülen hücreler, sindirim iĢlevinde görevli salgılar tarafından 

zarar görmemiĢ, buna rağmen morfolojileri belirgin Ģekilde değiĢtirilmiĢ hücrelerdir. Bunlara 

ek olarak çekirdekli kübik epitel hücreleri defekasyon sürecinde anal kanaldan gaitaya 

geçmektedir (Johnson D. ve Ark., 2005). Besinler midede 1-3 saat, ince bağırsakta 2-6 saat ve 

kolonda 12-48 saat kalır. Normalde, sıvı emilimine olanak vermek için kolondan yavaĢ geçer. 

Emilim daha çok sağ taraftaki çıkan ve orta kolonda olur. Güçlü kasılmalarla bağırsak kasları 

katılaĢmıĢ gaitayı günde birkaç kez sigmoid kolona ve rektuma taĢır. Kolondan geçiĢ zamanı 

genellikle erkeklerde kadınlara göre daha kısadır. Bu nedenle erkeklerin gaitası daha ağırdır 

(Guyton A.C., 1987). Kalın bağırsağın kasılma hareketleri ile gaitanın karıĢması ile kolondaki 

epitel alana maruz kalmasını sağlamaktadır. Her ne kadar gaitanın karıĢması defekasyonun 

meydana geldiği rektumda ve anal kanalda az olsa da, bu gaitanın yüzeyinde bulunan 

epitelyum hücrelerin konsantrasyonunun daha çok olmasına neden olmaktadır. (Johnson D. ve 

Ark., 2005). 

Ortalama bir diyetten üretilen gaita, %75 su ve %25 solid materyaldir. Solid bileĢen, 

bakteri (%30); inorganik materyal, baĢlıca kalsiyum ve fosfatlar (%15); yağ ve yağ türevlerini 
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(%5) içermektedir. Selüloz ve diğer sindirimi zor fiber çeĢitlerinin miktarı diyete göre 

farklılık göstermektedir. Adli protokol için insan gaitasından kimliklendirme de yapılacaksa, 

gaitanın yapısında bulunan alkali fosfatazı, IgA immünoglobinleri, intestinal parazitleri, 

pankreatik alfa amilazı, ürobilinojenleri ve ürobilinleri ve bitkisel parçacıkların da göz önüne 

alınması gerekmektedir (Johnson D. ve Ark., 2005). Gaita muhtelif mikroorganizmaların 

kompleks karıĢımını, sindirilmiĢ ve sindirilmemiĢ besin kalıntılarını, mukusu, çözünebilen 

veya çözünmemiĢ gastrointestinal alan ürünlerini ve hücrelerden türemiĢ degratif enzimleri, 

besin ve bakterileri kapsamaktadır (Vandenberg N. ve Ark., 2002). 
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2.3. İdrar 

 

Üriner sistemi iki böbrek, iki üreter, vesika urineria (idrar kesesi) ve üretra 

oluĢturmaktadır (ġekil 2).  

 

(URL-2; http://www.bilimvesaglik.com/bosaltim-sistemi/default.asp ‗den alınmıĢtır) 

Şekil 2: Üriner Sistem 

 

Böbrekler kanın süzme iĢini yaparak idrarı oluĢtururlar. OluĢan idrar üreterler aracılığı 

ile idrar kesesinde toplanır ve üretra ile dıĢarıya atılır. Ġdrar ile atılan en önemli metabolizma 

artıkları üre ve ürik asit gibi nitrojen içeren artıklardır. Diğer bir deyiĢle nitrojen içeren 

atıkların en önemli boĢaltım yeri böbreklerdir. Böbreklerin sürekli çalıĢmasıyla nitrojen 

artıkları, plazmadan toksik düzeylere eriĢmeden elimine edilmektedir. Nitrojen artıklarının en 

önemli kaynağı proteinler ve purin bazlarıdır. Proteinlerin yıkımı ile oluĢan ürün amonyaktır. 

Amonyak, hücreler için çok toksik bir maddedir, bu nedenle karaciğerde üre haline 

dönüĢtürülür ve böbrek tarafından atılır. Pürin bazlarının yıkım ürünü ise ürik asittir (Berne 

R.M. ve Ark., 2008)  

Sağlıklı insan idrar örnekleri az sayıda (en fazla 400 hücre/ml) epitel hücresi (örneğin: 

renal tübul, değiĢici (transizyonel) epitel ve kübik epitel) içermektedir (Sołtyszewski I. ve 

Ark. 2006). Ġdrar örneklerinin içinde; eritrositler, lökositler ve epitel hücreleri bulunur. 

Epitelyal tübüler hücrelerin atılma hızları bir kiĢide günler ya da aylar içinde göreceli olarak 

http://www.bilimvesaglik.com/bosaltim-sistemi/default.asp
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sabit seyrederken, lökositlerin salgılanması bireyler arasında veya aynı bireyde büyük 

varyasyonlar gösterir. Ek olarak, tübüler epitelyal hücrelerin (ve eritrositlerin) salgılanması 

kadınlara kıyasla erkeklerde anlamlı yüksek iken, lökositlerin salgılanması kadınlarda anlamlı 

olarak daha yüksektir (Fogazzi G.B. ve Ark., 2010). Bunun yanısıra bazen spermatozoa ya da 

sekretör kiĢilerde de A, B, H antijenleri veya albumin, fibrin, miyoglobin gibi proteinler de 

bulunabilmektedir. Normal idrarda metabolik atılım ürünleri (üre, antibiyotik, vitamin gibi) 

yer almaktadır. Ancak bu maddelerin idrardaki deriĢimleri, birçok faktöre bağlı olarak 

değiĢiklik göstermektedir. Örneğin diyet, beslenme aktiviteye ya da ilaç kullanımı veya sağlık 

durumu gibi bir takım faktörler Adli bilimler uygulamalarında bir takım kısıtlamalar 

getirmektedir. ĠĢte bu kısıtlamaları en az düzeye indirgemek için moleküler DNA teknikleri bu 

aĢamada kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Yükseloğlu H., 1996). 

 

2.4. Adli Bilimlerde Gaita Örneklerinin Önemi 

 

Lochard'ın "her temas bir iz bırakır" sözü biyolojik delillerin vazgeçilmez olduğunu 

göstermektedir (Açıkgöz N. ve Ark., 2002). Gaita örnekleri Adli bilimlerde potansiyel olarak 

önemli bir yer tutmasına karĢın, diğer biyolojik örnekler içerisinde çok kabul görmemiĢtir. 

Bunun en önemli nedenlerinden birisi gaita örneği zaten kendi baĢına kontaminasyona sahip 

bir örnektir. Diğer bir nedeni de genellikle olay yeri içeriklerinden ötürü bozulmaya 

meyillidir. Birçok olay yeri çalıĢmasında karĢımıza bütün gaita birikintisi Ģeklinde çıktığı gibi, 

eser miktarlarda da çıkmıĢtır. Örneğin az miktardaki gaita materyali fiili livata olgularında 

failin kiĢinin penisinden veya anal yolla giren objelerden transfer olabilir. Bunun dıĢında, 

suçlu olay yerine kasıtlı veya kasıtsız bir Ģekilde defekasyonunu yapabilir. Bir çok davada, 

gaita materyalinden kimliklendirme ve bireyselleĢtirme ile kurban ve saldırgan arasında iliĢki 

kurmamıza yardımcı olmaktadır (Johnson D. ve Ark., 2005). 

Gaitadan kromozomal DNA eldesi zor olsa da ileri analizler için uygun materyaldir. 

Genel olarak iki sorunla karĢılaĢılmaktadır. Birinci sorun, DNA uzun süre bekletilmiĢ örnekler 

degredasyona eğilimlidir. Ġkinci sorun ise, DNA PCR inhibitörü olan safra tuzu ve bilirubin 

gibi saflaĢtırılmamıĢ gaitasal içeriklerden dolayı gibi enzimatik uygulamaya pek uygun 

değildir. Bu içeriklerin önemli miktarda azaltılması ile saflaĢtırılmıĢ DNA elde 

edilebilmektedir (Deuter R. ve Ark., 1995). 
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Gaita örnekleri tek kanıt olarak, tuvalet kağıdına silinmiĢ Ģekilde veya kıyafete 

bulaĢmıĢ Ģekilde olay yerinde bulunabilir. Böyle durumlarda insan gaitası adli DNA kanıtı 

olarak değerli bir kaynaktır. Laboratuvara gelen gaita kanıtlarının DNA analizleri yapılarak, 

bu kaynak kimliklendirmede kullanılabilir (Roy R., 2003).  

Gastrointestinal kanala hergün (yiyecek-içeceklerle 2 lt tükrük, 5 lt mide sekresyonu, 5 

- 2 lt safra, 500 ml pankreas dıĢ sekresyonu, 5 lt intestinal sekresyon) yaklaĢık 9 lt sıvı girer 

ve bunun %90‘ı ince barsaklardan absorbe olur. Kolona gelen sıvı içeriğinin 750 ml‘si 

absorbe olur ve geriye kalan 50 ml kadar içerik gaita olarak atılır. Gaitanın yaklaĢık 100 ml‘si 

su 50 gramı soliddir (Özden A., 2005). Her ne kadar hergün 10 milyon hücre gastrointestinal 

alandan kaybedildiği göz önüne alınsada, mevcut DNA çekitleme yöntemleri ile DNA eldesi 

ve ArdıĢık Kısa Tekrar (STR) analizleri tahmin edildiği kadar kolay olmamaktadır (Iacovacci 

G. ve Ark., 2003). Ġnsan DNA‘sının gaitadan çekitlenmesi gastrointestinal alanda bulunan 

mikrobiyal floradan dolayı zor olabilmektedir. Ayrıca, gaita içeriği çok miktarda DNA'yı 

degrade edebilecek ve PCR‘ı inhibe edecek bileĢiklere sahiptir ve bu bileĢikler güvenilir bir 

DNA çekitleme analizi için mutlaka uzaklaĢtırılmalıdır. Dolayısıyla, geleneksel organik 

çekitleme yöntemleriyle DNA çekitlerken, PCR inhibitörlerini tam anlamıyla 

uzaklaĢtırılmadığında sonuçlar her zaman güvenilir olmamaktadır (Roy R., 2003). Bu nedenle 

PCR analizleri için DNA saflaĢtırması, DNA çoğaltılmasının öncesinde gereklidir; ayrıca 

çekitlemenin dilüsyonu ile inhibitörler azaltılabilmektedir fakat dilüsyonun etkisi ile hassas 

oran kaybedilebilir. STR analizlerinin baĢarısı minimum miktarda ki DNA miktarına, PCR 

inhibitörlerinin yokluğuna ve degredasyon seviyesine bağlı olmaktadır (Iacovacci G. ve Ark., 

2003).   

PCR çeĢitli hastalıklarda tanı/teĢhis amaçlı değerli ve hassas bir araç olarak 

kullanılmasına rağmen, bu uygulama insan gaita örneklerinde kimliklendirmede bazen 

baĢarılı sonuçlar vermemektedir. Nitekim, bu örnekler yapılarında çeĢitli gaitaya ait kimyasal 

bileĢikler bulundurmasından dolayı PCR‘ı inhibe edip, kolaylıkla yanlıĢ negatif sonuç 

vermektedir (Cavallini A. ve Ark., 2000). YetiĢkin sağlıklı birey günde 200-650 mg safra tuzu 

salgılamaktadır ki bu miktar PCR inhibisyonunu sağlamaya yeter (Lantz P. ve Ark., 1997). 

Gaitanın yapısındaki bilirubin, safra tuzu az miktarda da olsa  PCR‘ı inhibe ettiği bilinir. Bu 

yüzden PCR analizlerinde DNA saflaĢtırma iĢlemi, çoğaltmadan önceki önemli adımdır ya da 

inhibitörler özütün seyreltilmesiyle azaltılabilir ama bunun eĢliğinde dilüsyon faktörlerine 

bağlı hassasiyet aynı oranda düĢmektedir (Hopwood  A. ve Ark., 1996). PCR inhibitörlerinin 
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arasında polisakkaritler, polimeraz gibi DNA modifiye enzimlerle geniĢ alanda etkilerini 

göstermektedir. Monteiro ve arkadaĢları gaita örneklerdeki yaygın inhibitörlerin diyetteki 

bitkisel tüketime dayalı kompleks polisakkaritlerin olduğunu göstermiĢlerdir (Monteiro L. ve 

Ark., 2000). 

Bugüne kadar gaitaya uygulanan adli analitik prosedürlerde; gaita materyalinde 

bulunan ürobilinojen ile sayesinde mevcut gaita materyalini belirten Edelman testi,  rektal 

içerikten ABO kan gruplandırması, anal swapla alınan gaita lekesinden fosfoglukomutaz 

(PGM) analizi içermektedir ki bunların hepsi genellikle delile ait özellikleri sınırlandırmıĢtır 

(Hopwood A. ve Ark., 1996). Yapılan araĢtırmalarda, birçok DNA veya RNA (ribonükleik 

asit) saflaĢtırma teknikleri, özellikle de insan gaita örneklerinden organik çözücülerle veya 

yüksek tuz konsantrasyonu ve kromatografi tabanlı metodların kombinasyonu ile bakteriyel 

DNA saflaĢtırma yöntemi birçok makalede rapor edilmiĢtir. Diğer bir teknikte de; spesifik 

bakterileri, manyetik boncukları antikorlarla kaplamayı ve bunu takiben de inhibitör 

faktörlerini kapsamlı bir yıkamayı içermektedir (Cavallini A. ve Ark., 2000). 

  

2.5. Adli Bilimlerde İdrar Örneklerinin Önemi 

 

Olay yerinde değiĢik birçok materyal bulunabilir ve adli laboratuvar bu materyallerin 

üzerindeki biyolojik lekelerin  kimliklendirilmesini yapar (Cerri N. Ve Ark., 2003).  

Vücuttan ilaç eliminasyonu böbrek, karaciğer, akciğer ve diğer organlarda çeĢitli 

iĢlemlerden geçerek meydana gelmektedir. Renal klirens, idrarda ilacın ve metabolitlerinin 

görülmesinden dolayı en önemli eliminasyon mekanizmasıdır. Bu nedenle, insan idrarı 

sıklıkla adli toksikolojik amaçlı analiz edilmektedir. Ġdrar örneklerine kolay 

ulaĢılabilirliğinden dolayı özellikle narkotik ilaç test alanda kullanılmaktadır (Nicole T. ve 

Ark., 1999).  

Genel olarak idrar örnekleri; biyokimyasal ve toksikolojik testlerde ve doping kontrolü 

nedeniyle toplanmaktadır. Bu amaçla yapılan testlerde örnek değiĢikliği veya muameleden 

Ģüphe duyulmuyorsa, verilen örneğin kaynağının araĢtırılmasına gerek görülmeyebilir 

(Sołtyszewski I. ve Ark., 2006).  Bazı durumlarda, idrar örneklerinin doğruluğu reddedilebilir 

ve örneğin kaynağının doğrulanması gerekebilir (Virkler K. ve Ark., 2009). Ġnsan idrar 

örneklerinin kimliklendirilmesi değiĢik durumlarda ortaya çıkmaktadır, örneğin klinik 

laboratuvarda karıĢık örneklerin incelenmesinde veya doping kontrolünde ve uyuĢturucu 
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tarama programlarında, kanıtta değiĢtirme ve manipülasyon meydana gelebilecek durumda 

kullanılmaktadır (Prinz M. ve Ark., 1993). ÇeliĢkili durumlarda, doping kontrol analizi içeren 

idrar örneklerinin kimliklendirilmesi tespit edilmelidir; böyle materyallerin genetik 

tiplendirmesi genellikle zordur, çünkü örnekler birkaç hafta veya ay +4
o
C'de saklanmıĢ 

olabilir. Daha da ötesi sağlıklı bireylerden alınan idrar, özellikle erkeklerde, çok az çekirdekli 

hücreler ve korunan maya hücreleri ve bakteriler içermektedir ki bunlar insan DNA‘sının 

çoğaltılmasında zararlı olabilir. Üre gibi bazı idrar içerikleri PCR reaksiyonunu inhibe 

etmektedir (Castella V. ve Ark., 2006).  

Günümüzde idrardan da DNA çekitlenebilmekte, niteliği ve niceliği belirlendikten 

sonra çeĢitli tekniklerle tiplenebilmektedir. Bu tekniklerin bir çoğu yeterince güvenli, duyarlı, 

ekonomik ve Adli Bilimler açısından da oldukça bilgi vericidir (Yükseloğlu H., 1996). 

Olay yeri çalıĢmalarında idrar analizi çok sık olmamakla beraber, özellikle cinsel 

saldırı davalarında kullanılmaktadır (Sołtyszewski I. ve Ark., 2006). Ġdrar lekesi adli 

incelemede, suç yerinin tespitinde ve ölüm sebebinin araĢtırılmasında kullanılmaktadır. Bu tür 

incelemeler, idrarın insan kaynaklı olduğunun tespitini ve mevcut idrar damlasından kimlik 

tayinini içermektedir. Ġdrara uygulanacak olan tespit ve tayin testleri birbirine paralel olarak 

kolayca uygulanabilmektedir (Nakazono T. ve Ark., 2008). 

Adli kanıt örnekleri kadın ve erkek insan DNA‘sının karıĢımı Ģeklinde karĢımıza 

çıkabilir. Daha da ötesi, adli biyolojik örnek değiĢik kötü çevre Ģartlarına maruz kalıp DNA 

degredasyonuyla sonuçlanabilir ve PCR‘ı inhibe eden bileĢiklerle kontamine olabilir 

(Barbisin M. ve Ark., 2009). Ġdrar örneğinden çekitlenen DNA miktarı; çekitleme yöntemine, 

cinsiyetine, saklanma koĢullarına, bakteriyel kontaminasyona ve hücrelerden salgılanan 

nükleaza da bağlıdır (Milde A. ve Ark., 1999).   

Kadın ve erkek idrar örneklerinde mevcut DNA niceliği söz konusu olduğunda 

belirgin fark bulunmaktadır. Erkek‘de 200 µL idrardan idrar lekesi oluĢturulduğunda tam 

DNA profili bazı lekelerden elde edilmesine rağmen kadında sadece 100 µL idrar 

kullanıldığında tam DNA profili baĢarıyla elde edilmektedir (Nakazono T. ve  Ark., 2008). 

Kadınların idrarında, vajinal epitel hücrelerden dolayı daha fazla çekirdekli hücreye 

rastlanmaktadır (URL 3, 2011). 

Bugüne kadar idrara uygulanan prosedürler, idrarın mevcut testlere hassasiyetinin 

düĢük olmasından veya yanlıĢ pozitif sonuç vermesinden dolayı adli bilimcileri zorlamıĢtır. 

Sıvılar yapısından dolayı sıçrayabilir ve kumaĢ yüzeyler tarafından emilebilir ve bu idrarın 
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bulunmasını zorlaĢtırır. Koku indikatör olabilir ama bu bütün damladığı alanla beraber her 

yeri kapsayabilir. Diğer vücut sıvılarında da yapıldığı gibi idrar da ultraviyole ıĢık altında 

floresan verebilir. Bu özellik idara spesifik değildir ve idrar özellikle diğer vücut sıvılarına 

oranla daha seyreltik olduğu için ve daha az floresans verdiği için daha zor konumlandırılır. 

Ġdrarda bulunan çeĢitli kristal materyallerini ve üriner alan astarının karakteristik epitelyal 

hücrelerini içeren örnekler temel mikroskobik yöntemler uygulanarak çalıĢılmaktadır ve bu 

yöntem idrar damlası hariç diğer sıvı örneklerde uygun sonuçlar vermektedir. Ancak adli 

olgularda aynı baĢarı elde edilmeyebilir. Klorid, fosfat ve sülfat gibi inorganik iyonlar da 

ayrıca idrar tespitinde kullanılmaktadır. Bu iyonlar idrar için ayırt edici değildir ama fosfat ve 

sülfat diğer vücut sıvılarına oranla idrarda yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır.  

Üre; idrarda, diğer vücut sıvılarına oranla çok daha yüksek konsantrasyonda bulunan 

organik bir bileĢiktir. Üre testi, üre yıkılımı ile amonyak ve karbondioksit açığa çıkartan 

üreaze enziminin aktivitesine bağlıdır. Amonyak, indikatör olarak p-dimetilaminosinaldehit‘in 

(DMAC) kullanıldığı Nessler ayıracı ile de tespit edilmektedir. Diğer yöntem üreaze ve 

bromtimol mavisi içeren ayırt edici sprey olup idrar damlasının tespitinde kullanılmaktadır. 

Pozitif sonuç, olay yerinde mavi nokta Ģeklinde görülmektedir. Semen ve ter damlaları üre 

içeriği bakımından zayıf yanlıĢ pozitif sonuç vermektedir.  

Kreatinin idrarda yüksek konsantrasyonda bulunan bir diğer organik bileĢiktir. Bu da 

bilinmeyen damladan alınan ekstreden toluen veya benzendeki picric asidin çözeltisi ile tespit 

edilmektedir. Mevcut idrardaki kreatinin, picradin sonucunda kırmızı ürün meydana 

gelmektedir. Bu yöntem Jaffle test olarak bilinmektedir. Salkowski test sodyum nitroprusittin 

belirteç olarak kullanılır ve reaktif kreatinin ile ısıtılmasıyla mavi rengi verir (Virkler K. ve 

Ark., 2009). 
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2.6. İnsan İntestinal ve Üriner Florası 

2.6.1. Normal Flora  

  

Normal flora özellikle deri, orofarinks, kolon ve vajen gibi bazı vücut bölgelerinin 

sürekli yerleĢikleri olan çeĢitli bakteri ve fungusları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 

Mikroorganizmaların diğer iki büyük grubu olan virüsler ve parazitler, bunların asemptomatik 

kiĢilerde bulunabilmelerine karĢın genel olarak normal floranın üyeleri olarak kabul edilmez. 

Normal flora hem sayı hem de tür olarak bir bölgeden diğerine değiĢiklik gösterir. Normal 

floranın vücudun birçok bölgesini geniĢ Ģekilde doldurmasına karĢın, iç organlar genellikle 

sterildir (ġekil 3). Merkezi sinir sistemi, kan, alt bronĢiyoller ve alveoller, karaciğer, dalak, 

böbrek ve mesane gibi bölgeler, geçici olarak bulunan organizmalar bir yana bırakılırsa 

tümüyle mikroptan arınmıĢ haldedir (Levinson W., 2006). 

 

 

(URL-4, http://textbookofbacteriology.net/normalflora.html ‗den alınmıĢtır.) 

Şekil 3: Ġnsandaki Normal Flora Dağılımı  

http://textbookofbacteriology.net/normalflora.html
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2.6.2. Barsak Kanalının Florası 

 

Ġntestinal mikrobiyota insan fizyolojisinin asıl bileĢenidir çünkü gastrointestinal alanda 

patojenik bakterilerin kolonizasyonuna karĢı bariyer gibi davranıp, günlük beslenme 

içeriklerinin sindiriminde, ilaç, ksenobiyotiklerin ve besleyicilerin metabolizmasında önemli 

rol oynamaktadır. Bunlar ayrıca sistem tarafından daha sonra absorbe edilen kısa yağ 

asitlerini, vitaminleri, ve diğer esansiyel besinleri temin ederler (Wang R. ve Ark., 2004). 

Sağlıklı aç kiĢilerde düĢük pH ve enzimlerin varlığı nedeniyle midede birkaç tane 

organizma bulunur. Ġnce barsakta genel olarak az sayıda Streptokok, Laktobasiller ve özellikle 

C.albicans olmak üzere mayalar vardır. Terminal ileumda bu organizmalar daha çok sayıda 

bulunur. Kalın barsak vücuttaki bakterilerin ana yerleĢim yeridir. Gaitanın kabaca %20‘si 

bakterilerden oluĢur ve bu yaklaĢık 10
11

 organizma/gram düzeyindedir (Levinson W., 2006). 

Ġnsan intestinal florası, bireyin sağlığını teyit etmekte önemli rol oynayan dengeli bir 

ekosistemdir. Ġnsan gastrointestinal alanındaki mikrobiyata formu, bir gram içeriğinde 100 

trilyondan fazla bakteri hücresi ve 400 bakteri türünden fazla kompleks topluluk populasyonu 

içermektedir. YaklaĢık bu türlerin %90‘ı 30 farklı cinsteki obligate anaerob olup, kültür 

metodları ile karakterize edilen predominant bakteri türleri; Bacterioides, Eubacterium, 

Bifidobacterium, Clostridium, Fusobacterium, Ruminococcus, Enterococcus ve 

Peptostreptococcus‘dur (ġekil 4). Bu cinsler arasındaki en yaygın olan türler daha sıkı 

çalıĢılmıĢ ve defalarca yeniden sınıflandırılmıĢtır. Bununla beraber, majör türlerin kiĢiden 

kiĢiye baĢlıbaĢına büyük değiĢkenlik göstermesi, konakçının diyetine veya genel sağlık 

durumuna bağlı olabilir.  
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(URL-5; http://wdict.net/gallery/gut+flora ‗dan alınmıĢtır) 

Şekil 4: Ġntestinal Mikroflora 

 

Bakterinin diğer türlerle ve kendi konakçısıyla etkileĢimi ve çevresindeki intestinal 

mukoza ile yakın teması ile imminollojik, fizyolojik, anatomik, metabolik, beslenme, 

antibiyotik direnç gen transferini ve toksikolojik fonksiyonlar gibi birçok sistematik yanıtı 

etkilemekle olmaktadır. 

Geleneksel olarak insan gastrointestial alandaki anaerobik bakteri populasyonu, 

mikroskobik, biyokimyasal, fizyolojik ve ayırıcı kültür ekimleriyle insan örneklerinden alınan 

gaita materyali ile karakterize edilmektedir. Son yıllarda insan gaita örneklerindeki bakteriyel 

topluluk çeĢitli moleküler tekniklerle analiz yapılmaktadır. Moleküler analiz insan 

gastrointestinal mikrobiyotasındaki karıĢıklığı tespit etmede hızlı ve kesin  yöntemdir (Wang 

R. ve Ark., 2004). 

http://wdict.net/gallery/gut+flora
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2.6.3. Genitoüriner Kanalın Florası 

 

EriĢkin bir kadının vaginal florası esas olarak Lactobacillus türlerinden kuruludur. 

Lactobasiller eriĢkin kadında vajen pH‘sını düĢük olarak tutan asit üretiminden sorumludur. 

Vagina anüse yakın yerleĢmiĢ olup fekal floranın üyeleri tarafından kolonize edilebilir. 

Normal insanda mesanede idrar sterilse de üretranın en dıĢ bölümünden geçerken sıklıkla 

S.epidermidis, koliformlar, difteroidler ve hemolitik olmayan streptokoklar ile bulaĢır. Kadın 

ve sünnetsiz erkeklerde üretra ağzı çevresindeki bölge asite dirençli bir organizma olan 

Mycobacterium smegmatis taĢıyan salgılar içerir (Levinson W., 2006) 

2.7. Bakteriyel Kontaminasyon 

2.7.1. Bakteriyel Enzimler 

  

Canlı hücrelerdeki düĢük sıcaklıkta kimyasal reaksiyonlarının olabilmesi için 

katalizörlere ihtiyaç vardır; bu katalizörler enzimlerdir. Enzimler bir canlı hücre tarafından 

yapılan katalitik araçlardır.  

Bakteri enzimleri baĢlıca iki genel bölüm altında incelenebilirler. Bunlar da: 

1) Ekstrasellüler enzimler (ekzoenzimler): DıĢ enzimler hücrenin bulunduğu 

ortamdaki besinleri, hücre içine girebilecek Ģekilde hazırlarlar (Unat K., 

1997). Bu enzimler hücre içinde sentezlendikten sonra dıĢarı salınarak 

buradaki gıda moleküllerinin ayrıĢmalarını ve hücre duvarından geçebilecek 

düzeye inmelerini katalize ederler. Bu tarz aktivite gösteren enzimler 

(hidrolitik enzimler) arasında, baĢlıca, proteinazlar (peptidaz, jelatinaz, 

kollajenaz, kazeinaz, fibrinolizin, vs), karbohidrazlar (sellülaz, amilaz, 

maltaz, laktaz, sukraz, hıyalurinidaz, vs) ve lipazlar, nukleaz ve diğerleri 

bulunmaktadır. Bakteriyel toksik substansların bir kısmı da enzim özelliği 

taĢırlar.  

2) Ġntrasellüler enzimler: Bu tür enzimler de hücre içinde sentezlenmelerine 

karĢın, dıĢarı çıkmayarak burada dissimilasyon ve assimilasyon 

reaksiyonlarında etkinlik gösterirler. Ġç enzimler  hücrenin yapı maddelerini 

yapmaya ve hücreye gerekli enerjiyi sağlamak üzere katabolizma 

faaliyetlerini oluĢturmaya yararlar (Unat K., 1997).  Endoenzim olarak da 

tanımlanan bu özellikteki enzimler arasında, baĢlıca permeazlar 
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(sitoplasmik membranda bulunurlar ve aktif transportta etkinlikleri vardır, 

beta galaktosidaz gibi), hidrolazlar (hücre içinde hidrolitik reaksiyonlarda 

görev yaparlar), oksidoredüktazlar (hücre içinde oksidasyon redüksiyon 

olaylarında elektron transferini katalize ederler), transferazlar (karbonhidrat 

metabolizmasında ve yüksek enerjili fosfat bağlarının kurulmasında 

fonksiyonları vardır), DNA polimeraz (DNA'nın replikasyonunda), RNA 

polimeraz (DNA iplikçiklerinin birinden mRNA'nın meydana gelmesini 

katalize eder), nukleaz (DNA ve RNA'ların ayrıĢmasında), restriksiyon 

endonukleaz (DNA üzerinde belli baz aralıklarından kesmeler yapar), DNA 

ligaz (DNA'daki kopmaları tamirde ve birleĢtirmede fonksiyonu vardır), 

peptidil transferaz (iki aminoasit arasında peptid bağlarının kurulmasını 

katalize eder) ve bunlardan ayrı olarak, sayıları 100'leri geçen diğer 

fonksiyonel enzimler bulunmaktadır.   

Enzimler tek baĢına veya baĢka gruplarla birleĢmiĢ proteindirler. Bunlar ısıyla bozulur, 

alkolle veya (NH4)2SO4 gibi inorganik tuzların yüksek yoğunluktaki eriyiklerinde çökerler, 

yarı geçirgen zarlardan geçemezler. Enzimler çok etkilidir, bir molekül enzim onbin hatta bir 

milyon molekül maddeyi bir dakikada etkiler. Enzimler etkiledikleri madde bakımından ileri 

derecede özgüldürler.  Enzimlerin etkinliğinde; ortamın pH‘sı ve sıcaklığından baĢka enzimin 

ve etkilenen maddenin yoğunlukları, son ürünlerin ortamda birikmesi etkilidir. Bakterilerin 

enzim sistemleri arasında farklılıklar vardır ve bundan dolayı onların maddelere karĢı etkileri 

ayrıdır; karbonhidratları bazıları parçalayamadığı halde bazıları parçalar. Bazı bakteriler 

glikoza tesir edemez, bazıları yalnız asit husule getirerek, diğer bazıları ise H2O ve CO2 teĢkil 

ederek bunu parçalarlar (Unat K., 1997). 

Bakterilerdeki enzim oluĢumu iki Ģekilde olmaktadır.  

a. Detoksifiye edici veya oksidatif enzimler; 

(1) Katalaz hidrojen peroksidi parçalar. 

(2) Oksidaz hidrojeni bir yapıdan oksijene taĢır. 

b. Proteolitik veya toksik enzimler; Jelatin erimesi proteolitik enzimler hakkında 

bilgi verir. 

(1) Hemolizinler eritrosit membranını parçalarlar 

i. Alfa hemolizinler eritrosit membranını parçalar ancak yok edemezler. 
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ii. Beta hemolizinler hem eritrosit membranını parçalar hem de yok 

ederler. 

(2) Koagülaz plazmanın pıhtılaĢmasına neden olur. 

Bakteriyel enzimler, lipopolisakkarid membranda (reseptör görevi yapan proteinler, 

fosfolipaz A ve lizofosfolipaz vs), periplasmik aralıkta (transmembran transportta ve 

kemotaksiste görev alan, elektrolit bağlayan enzimler, fosfotaz ve esteraz vs) ve sitoplasmik 

membranda (hücre duvarının sentezinde fonksiyonel enzimler, proton translokasyonu, ATPaz 

(Adenintrifosfataz) ve bazı elektron-transfer proteinleri permeaz'ler vs.) lokalize olmuĢlar 

(Kingsbury T. ve Ark., 1990). 

2.7.2. Bakteri ve İnsan DNA’sı 

 

PCR iĢleminin çok az miktardaki DNA‘yı amplifiye edebilme özelliği, yeterli özen 

gösterilmediği taktirde bir dezavantaja dönüĢebilir. Ġncelenen örneğin içinde baĢka bir DNA 

kaynağının transfer olması kontaminasyon anlamına gelmektedir. Kontaminasyonun 

gerçekleĢmesi durumunda, incelenen materyalin DNA profilinin çıkarılamamasına sebep 

olabilir. Bu durum da suçlunun lehine bir sonuç doğurur.  

Kontaminasyonun ilk kaynağı genellikle olay yeri ve inceleme ekibidir. Olay yerinde 

meydana gelen kontaminasyonun kontrolü ve engellenmesi zordur. Ancak laboratuvar 

kaynaklı kontaminasyon, uygun laboratuvar prosedürleri uygulanır ve uygun çalıĢma alanları 

sağlanırsa kontrol edilebilir (Dönmez Ö., 2008).  

Biyolojik kontaminasyon, hayvan hatta bakteri gibi insan olmayan DNA tarafından 

meydana gelebilir, ancak bitki ve hayvan DNA'sından yanlıĢ pozitif sonuç çıkmaz ve 

değerlendiren kiĢi tarafından insan DNA'sıyla karıĢtırılmaz. Aksine insan DNA'sı kolayca 

ayırt edilebilmektedir. Yapılan birçok çalıĢmada insan DNA'sının belirlenmesinde bakteriyel 

kontaminasyon varlığı laboratuvar aĢamasında sıkıntı yaratabilmesine rağmen kimliklendirme 

aĢamasında bir tehlike arz etmediğini göstermektedir (Tyler B., 1996).   

Bakteriler, enfekte olmayan idrarda bulunmazlar, ancak idrarın steril olmayan 

koĢullarda toplanması, iĢlenmesi ve analizine bağlı olarak idrar sedimentinde bol miktarda 

bakteri görülebilir. ĠĢeme ile idrarın değerlendirilmesi arasındaki zamanın uzun olması da 

bakteri üremesini kolaylaĢtırır. 

―Kontamine edici‖ terimi mesaneyi terkettikten sonra idrara eklenen tüm maddeleri 
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kapsamaktadır. Olası kontamine ediciler çok sayıdadır. Ġnsan, laboratuvar veya çevre kökenli 

olabilirler. Kontamine ediciler tek baĢlarına önemli değildir, ancak yanlıĢ değerlendirmeden 

kaçınmak için doğru olarak tanımlanmaları gerekir. Uygun hazırlanması, idrarın toplanması 

ve temiz çalıĢma Ģartları ile kontaminasyon önlenmelidir (Fogazzi G. ve Ark., 2010).  

2.8. STR (Short Tandem Repeat - Ardışık Kısa Tekrarlar) ve DNA Tiplemesi  

 

STR, 1 – 6 bç (baz çifti) uzunlukta tekrar bölgesi içeren ve genellikle uzunluğu 350 

bç'den az olan allelleri kapsamaktadır. Adli vaka çalıĢmalarında STR'nin ilk kullanımı 1990'lı 

yılların baĢıdır. STR 10 yıllık süre sonunda, dünyada adli laboratuvarların kullandığı standart 

bir teknik haline gelmiĢtir. Adli genetik dava çalıĢmaları STR polimorfizminin analizini 

içermektedir ve bu durumun kolay kolay değiĢmeyeceği gözlenmektedir (Goodwin, Linacre, 

Hadi, 2007).  

Günümüzde STR lokusları adli DNA tiplenmesinde baĢarıyla kullanılmaktadır. 

STR‘ler yüksek polimorfik özelliktedir ve çok az materyalden multipleks çoğaltma ile 

tiplendirme yapabilmektedir (Butler M. ve Ark., 2003). PCR ile multipleks amplifikasyon ve 

STR lokusunun tiplendirmesi; adli örneklerden hassas, yüksek ayrım gücü ve hızlı 

tiplendirmeyi sağlamaktadır (Moretti T. ve Ark., 2001).   

ABD‘de ve birçok Avrupa ülkesinde adli amaçlı DNA analizi yapan laboratuvarlarda 

aynı STR bölgeleri incelenmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri‘nde tüm eyaletler çapında 

FBI tarafından 1990'da kurulan bir veri bankası olan Combined DNA Index System (CODIS) 

tarafından kabul edilen ve yeterli oldugu belirlenen 13 STR lokusu (CSF1PO, FGA, TPOX, 

TH01, VWA, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11) 

vardır (Butler J.M., 2006). Çok sayıda STR lokusu karakterize edilmesine rağmen adli olgu 

çalıĢmalarında sadece ortak 13 tanesinin analizi yapılmaktadır (Goodwin, Linacre, Hadi, 

2007). 

Adli DNA analizinde temel amaç, kanıt olan örnekten STR profillerin elde edilmesi 

ile; kurban ve Ģüpheliden alınan referans örneklerin STR profilleri karĢılaĢtırılıp, delil 

örneklerinin kimliklendirilmesidir. Identifiler, Profiler Plus, Cofiler, SGM Plus, Mini Filer ve 

Y Filer gibi STR genotiplendirme kitleri ticari olarak bulunmaktadır. 

Genotiplendirme protokolü; biyolojik örnekten DNA çekitlemesini, DNA miktar 

tayinini, STR lokusu için DNA çoğaltılmasını ve Genetik Analizörde dizin analizini 

içermektedir. Olay yerinde bulunan biyolojik örneklerden DNA eldesi ve miktarının 
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belirlenmesinde karĢımıza çıkabilecek olan problem öncelikli olarak, örneğin kontamine 

olmuĢ olmasıdır. Kontamine olan örnekteki insan DNA‘sı sıklıkla bakteri DNA‘sı da içerebilir. 

ĠĢte böyle bir örnekten insan DNA‘sı çekitlemek ve STR analizi yapabilmek önemli bir 

adımdır; çünkü STR genotipleme sistemlerinin baĢarısı PCR aĢamasında kullanılacak olan 

DNA miktarına bağlıdır; Ģöyle ki çok az miktardaki DNA‘dan ancak kısmi profil elde 

edilebilirken, çok fazla DNA miktarı da skala dıĢı bilgi üretip inhibisyona neden olabilir. Adli 

analizcilere göre, genellikle sınırlı miktarda olan adli kanıt örneklerinden, yorumlanabilir STR 

profillerinin eldesi için validasyon sonucu belirlenmiĢ güvenilir miktar tayin yöntemleri 

seçilmelidir (Barbisin M. ve Ark., 2009). 

Olay yeri çalıĢmalarında bulunan biyolojik örneklerdeki DNA her zaman taze ve saf 

değildir. ġöyle ki, çeĢitli kimyasallar veya ısıya belli bir süre maruz kalırsa; bakteriyel, 

biyokimyasal veya oksidatif iĢlemlere bağlı olarak degredasyon meydana gelir. Bunlara ek 

olarak adli örnekler çevresel kontaminasyonlara da maruz kalabilir. Bu tür örneklerde STR 

analizinde baĢarılı olunmayabilir. Bunun en önemli nedeni STR ürünlerindeki sinyal kaybıdır. 

Bu sinyal kaybına ya biyolojik örneklerdeki PCR inhibitörleri ya da kalıp DNA‘nın 

istenmeyen küçük parçalara bölünmesi neden olabilir (Butler M. ve Ark., 2003).    

Mevcut kullanılan bütün STR multipleks kitlerinin yapısında X ve Y kromozomlarını 

bulunduran cinsiyet markerı olan amelogenin dahil edilmiĢtir. (Goodwin, Linacre, Hadi, 

2007).  
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2.9. AMPFlSTR ® SGM Plus ™ Sisteminin İçerdiği Lokuslar 

 

AmpFlSTR®SGM Plus™ multipleks sistemi Applied Biosystems (ABI) tarafından 

üretilen DNA profilleme sistemi olup 1999‘da piyasaya sunulmuĢtur ve 2000 yılında adli olgu 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere standardizasyonu tamamlanmıĢtır. AmpFlSTR SGM Plus 

PCR Amplification Kiti, Adli Bilimler Servisi (FSS)‘nin Ġkinci nesil multipleks (SGM) 

versiyonunun geliĢtirilmiĢ modelidir. AmpFlSTR SGM Plus PCR Amplification Kiti SGM'de 

bulunan  6 STR lokusunu içermektedir. Bu lokuslar 4 adet interpol lokusunu (D21S11, FGA, 

TH01 and vWA) ve D8S1179, D18S51 ve cinsiyet belirleyicisi olan Amelogenin'i 

bulundurmaktadır.  

AmpFlSTR SGM Plus kiti meydana getirirken, tek PCR ile aydınlatıcı sonucu elde 

etmek için, 4 ilave STR lokusu, esas SGM lokusuna eklenmiĢ ve toplamda 10 STR lokusunu 

ve amelogenini içermektedir (ġekil 5). D3S1358 ve D19S433 lokusları küçük baz çiftlerine 

(100- 150 bç) ve düĢük moleküler ağırlığa sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı çok az miktarda 

olan ya da degredasyona uğramıĢ DNA içeren adli örneklerde sonuca gidebilme olasılığını 

arttırmakta yarar sağlayacaklarından dolayı seçilmiĢlerdir. Standardize edilen bu multipleks 

sistem Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Ağı (European Network of Forensic Science Institues, 

ENFSI) ve DNA analiz yöntemleri üzerinde çalıĢan teknik grup (Technical Working Group on 

DNA Analysis Methods, TWGDAM) tarafından da önerilmiĢtir. Yapılan birçok çalıĢma ile 

sistemin güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği rutin çalıĢmalarda eski, bozulmuĢ örneklerde test 

edilmiĢ ve onaylanmıĢtır. 

AmpFlSTR® SGM Plus® PCR Amplification Kit reaktifleri ve protokolleri adli analiz 

çalıĢmaları için hassasiyet ve özgüllük sağlamaktadır.  Sağladığı bu özgüllük sayesinde primat 

olmayan DNA kontaminasyonlarından etkilenmemektedir.  (AmpFlSTR® SGM Plus® PCR 

Amplification Kit User‘s Manual; Cotton ve ark., 2000) 
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(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 

Şekil 5: AmpFISTR® SGM Plus ™ multipleks sisteminin içerdiği lokuslar 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Bu tez çalıĢmasında materyal olarak, onam formu imzalatılmıĢ 23 – 70 yaĢları 

arasında olan (bkz. AydınlatılmıĢ onam formu ek: 2) 30 gönüllüden temin edilmiĢ gaita, idrar 

ve kontrol için yanak içi sürüntü örnekleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın laboratuvar aĢaması 

Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Moleküler Genetik Öğrenci Laboratuvar‘ında Mayıs 

2010 – Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleĢtirildi. ÇalıĢma 4 aĢamayı içermektedir: 

1. AĢama: AydınlatılmıĢ onam formlarını imzalayan gönüllü bireylerden gaita ve idrar 

örnekleri alındı. 30 yetiĢkin gönüllünün DNA miktarını saptamak için gaita, idrar ve 

ağız içi sürüntü örneklerinden DNA‘ları izole edildi. Ġzole edilen DNA'ların miktar 

tayini yapıldı.  

2. AĢama: Gönüllülerden alınan gaita ve idrar örnekleri çeĢitli çevre Ģartlarına belirli 

saat/gün/haftalarda bırakılıp, olay yerinde karĢımıza çıkabilecek durumlar sağlandı, 

böylece biyolojik örneklerin çevre Ģartlarındaki DNA degredasyonuna bakıldı.  

3. AĢama: Çevre Ģartlarına bırakılan biyolojik örneklerde bakteri kontaminasyonunun 

etkisini araĢtırmak ve bakteri DNA‘sının kimliklendirmede sorun çıkartıp 

çıkarmadığını anlamak için, örnekleri besiyerlerine ekip, çoğalan bakteri kolonisinden 

DNA'ları çekitlendi. Çekitlenen DNA'ların miktar tayini yapıldı.  

4. AĢama; elde edilen DNA örnekleri AmpFISTR SGM Plus PCR amplifikasyon kiti 

(D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, Amelogenin, D8S1179b, D21S11, D18S51, 

D19S433, THO1, FGA) kullanılarak çoğaltıldı ve ABI Genetik Analizör cihazında 

kapiller elektroforez yapılarak tiplendirildi.  

AraĢtırmanın laboratuvar kısmı 2 bölümden oluĢmaktadır.  

Birinci bölüm: Gaita, idrar ve yanak içi sürüntü örneğinden; 

 DNA çekitlemesi, 

 DNA miktarlarının belirlenmesi, 

 PCR iĢlemi, 

 PCR ürünlerinin agaroz jel üzerinde yürütülmesi, 

 PCR ürünlerinin ABI 310 ile kapiler elektroforezi ve sonuçların 

değerlendirilmesi, 
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Ġkinci bölüm: Gaita ve idrar örneklerini kültür için uygun besiyerlerine ekimi 

sonucunda elde edilen bakteri kolonisinden;  

 DNA çekitlemesi, 

 DNA miktarlarının belirlenmesi, 

 PCR iĢlemi, 

 PCR ürünlerinin agaroz jel üzerinde yürütülmesi, 

 PCR ürünlerinin ABI 310 ile kapiler elektroforezi ve sonuçların 

değerlendirilmesini içermektedir. 

 

3.1 Deneylerde Kullanılan Cihazlar 

 

 Mikro santrifüj (ALC PK 121C)  

 Derin dondurucu (Arçelik)  

 Buzdolabı (Sharp SJ-PT69R) 

 PCR Cihazı (Geneamp 9700)  

 Etüv (Nüve en-SCO)  

 Vorteks (Mixer uzusio vtx-3000L)  

 Applied Bıosystems Bilgisayar kontrollü Genetik Analyzer 310 (ABI PRISM® 

310) 

 Florimetri Cihazı (Fluorometer Qubit)  

3.2 Deneyde kullanılan Ticari Kitler 

 

3.2.1 Çekitleme Aşaması’nda Kullanılan Kimyasallar ve Ticari Kit 

 

 QIAamp® DNA Stool Mini Kit (Qiagen)  

 Chelex 100  
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3.2.2 Miktar Ölçümü İçin Kullanılan Ticari Kit 

 

 The Quant-iT™ dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen)  

 The Quant-iT™ ssDNA HS Assay Kit (Invitrogen)  

 

3.2.3 PCR Aşamasında Kullanılan Ticari Kit  

 

 AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit (Applied Biosystems)  

 

3.2.4 Bakteriyel Kontaminasyon Çalışması için Kullanılan Besiyeri 

 

 Kanlı Agar  

 Endo Agar 

 

3.3 DNA ÇEKİTLEME YÖNTEMLERİ 

  

Onam formu imzalayan, gönüllü 15 kadın ve 15 erkekten gaita ve idrar örnekleri ve bu 

materyallerin yanında kontrol grubu için ağız içinden swap alındı. Gönüllülerden alınan taze 

gaita ve idrar örnekleri hemen çalıĢıldı, bu çalıĢmadan sonra alınan biyolojik örnekler çeĢitli 

çevre ortamlarına bırakılıp değiĢik saat/gün/haftalarda çalıĢılmaya devam edildi. 

Gaitadan DNA çekitlemesi QIAamp DNA Stool Mini Kit ile, idrar ve kontrol amaçlı 

olarak gönüllülerden alınan ağız içi epitelyum doku örneklerinden DNA eldesi ise Chelex 

yöntemi kullanılarak yapıldı.  

  

3.3.1 Chelex İle Yanak İçi Epitel Sürüntüsünden DNA Çekitlemesi  

 

Gönüllünün yanak içi epitelinden kontrol amaçlı olarak; yanak swap‘ı aracılığı ile 

sürüntü örneği alındı. Ġzolasyon aĢamasına kadar steril bir ortamda muhafaza edildi. 

1. Ġçinde 1 ml steril deiyonize su bulunan mikrosantrifüj tüpüne yanak içi sürüntü 



27 

 

örneği eklendi. YavaĢça karıĢtırılarak 30 dakika oda ısısında inkübe edildi. 

2. Ağız içi sürüntü örneği çıkartıldıktan sonra 3 dakika 15000 rpm‘de santrifüj edildi. 

3. Tüpte en az 20 µl kalacak Ģekilde üst faz atıldı, 200 µl %5 Chelex 100 çözeltisi 

eklendi. 

4. 30 dakika 56°C inkübe edildi, 10 saniye yüksek hızda vortexlendi. 

5. 8 dakika 100°C kaynatıldı ve 10 saniye yüksek hızda vortexlendi. 

6. 3 dakika 15000 rpm‘de santrifüj edildi ve DNA çekitleri 2 – 8°C muhafaza edildi.  

  

3.3.2 Gaita Örneklerine Uygulanan Çevre Şartları 

 

 Gönüllüden alınmıĢ gaita bekletilmeden çalıĢıldı. 

Gönüllünün sabah yaptığı taze gaita, hiçbir olumsuz çevre koĢuluna maruz kalmadan, en geç 

2 saat içinde laboratuvarda DNA çekitlemesi yapılmıĢtır.   

 

 1 hafta, 2 hafta ve 3 hafta -20°C‘de bekletilmiĢ örneklerle çalıĢma yapıldı.  

Gönüllüden alınan, steril olmayan gaita örnek kabında saklanan gaitayı, -20°C‘de hiç erimeye 

maruz bırakmadan, aynı örnekten 1. hafta, 2. hafta ve 3. hafta steril bistüri - swap ile örnek 

alıp DNA çekitleme çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

 Aynı örnekte, QIAamp DNA Stool Mini Kit protokolünde bulunan InhibitEx 

Tablet kullanmadan / kullanılarak çekitleme yapıldı. 
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 Gönüllünün kullandığı gaita bulaĢmıĢ kağıt peçeteden swapla örnek alındı. 

Gönüllünün kendi evinde kulandığı steril olmayan tuvalet kağıdından, 1 saat içinde, steril 

bistüri ile 2 cm X 2,5 cm kesit alınmasıyla DNA çekitlemesi yapılmıĢtır (ġekil 6). 

 

 

Şekil 6: Gönüllünün kullandığı gaita bulaĢmıĢ kağıt peçeteden örnek alım aĢaması 

 

 

 Gönüllünün kullandığı tuvaletten, gönüllü tuvaletini yaptıktan, sifonu çektikten sonra 

tuvaletin gaita bulaĢan kısmından steril swap‘la sürüntü örnek alındı. 
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 1 hafta ve 2 hafta dıĢ ortamda, kuru toprakta ve direkt güneĢ ıĢığı altında kurumaya 

bırakılmıĢ, yaklaĢık 5 - 20°C arasında bulunan gaitadan örnek alındı (ġekil 7). 

 

 

 

Şekil 7: DıĢ ortam, kuru toprak ve direkt güneĢ ıĢığı altında kurumaya bırakılan gaita örneği 

 

 1 hafta ve 2 hafta; DıĢ ortamda, nemli toprakta ve gölgede yaklaĢık 5 - 20°C arasında  

bulunan gaitadan örnek alındı (ġekil 8).  

 

 

 

Şekil 8: DıĢ ortam, nemli toprak ve gölgede bırakılan gaita örneği 
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3.3.3 QIAamp DNA Stool Mini Kit İle Gaitadan DNA Çekitlemesi 

  

Taze ve çeĢitli çevre Ģartlarına maruz bırakılmıĢ gaita örneklerinden DNA toplama 

iĢlemi, steril bistüri ile gaitanın çeĢitli yerlerinden alınarak yapıldı. Elde edilen DNA'ların 

çekitlemesi QIAamp DNA Stool Mini Kit ile yapıldı. 

 

1. ÇalıĢılacak alan Zefirol ile kağıt havlu kullanılarak temizlendi, kullanılacak pipet ve 

mikrosantrifüj tüpleri otoklavlandı, böylece sterilizasyon sağlandı. 

2. 200 mg gaita 2 ml‘lik mikrosantrifüj tüpüne koyuldu, buz kalıplarında bekletildi.  

3. 1.6 ml ASL tamponu her bir gaita örneğine eklendi. 1 dakika boyunca vortexlendi, 

gaita tam anlamıyla homojenize oluncaya kadar santrifüj edildi. 

4. TopaklaĢmıĢ gaita parçaları 14000 rpm‘de 1 dakika boyunca santrifüj edildi. 

5. Yeni 2 ml mikrosantrifüj tüpüne 1.4 ml süpernatant koyuldu. 

6. Her bir örneğe InhibitEX tablet eklendi 1 dakika boyunca oda sıcaklığında inkübe 

edilip inhibitörlerin inhibitex matrix  tarafından absorblanması sağlandı sonra da 1 dakika 

boyunca, tablet tamamen eriyinceye kadar vortexlendi.  

7. Gaita topakları ve inhibitörler InhibitEX matrix‘te sınırlansın diye örneği 3 dakika 

14000 rpm‘de santrifüj edildi.  

8. Santrifüj durduktan sonra bütün süpernatantı yeni 1.5 ml mikrosantrifüj tüpüne 

koyup, gaita topakları uzaklaĢtırıldı. Örneği 3 dakika boyunca 14000 rpm‘de santrifüj edildi. 

9. Yeni 2 ml mikrosantrifüj tüpüne 25 µl Proteinaze K pipetlendi. 

10. Eldeki süpernatandan 600 µl pipetlendi ve Proteinaze K içeren tüpe eklendi. 

11. 600 µl AL tamponu eklendi ve 15 saniye vortexlendi. 

12. 10 dakika boyunca 70°C‘de inkübe edildi. 

13. Hazırlanan izolata 600 µl etanol (%96 – 100) eklendi ve vortexle karıĢtırıldı. 

14. Hazırlanan izolattan 600 µl çekip 2 ml‘lik atık tüpüne oturtulmuĢ QIAamp spin 

kolona dikkatli Ģekilde aktarıldı. 1 dakika 14000 rpm‘de santrifüj yapıldı ve atık tüpü 

yenisiyle değiĢtirildi.  

15. QIAamp spin kolon dikkatli Ģekilde açıldı ve izolattan ikinci kez 600 µl çekip 
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kolonuna aktarıldı. 1 dakika 14000 rpm‘de santrifüj yapıldı ve atık tüp yenisiyle değiĢtirildi.  

16. Spin kolona 500 µl AW 1 tamponu eklendi ve 1 dakika 14000 rpm‘de santrifüj 

yapıldı ve atık tüp yenisiyle değiĢtirildi.  

17. Spin kolona 500 µl AW 2 tamponu eklendi ve 3 dakika 14000 rpm‘de santrifüj 

yapıldı ve atık tüp yenisiyle değiĢtirildi. 

18. Kolon 1.5 ml‘lik tüp içine yerleĢtirildi ve 100 µl AE tamponu eklendi, oda 

sıcaklığında 1 dakika inkübe edildi ve 14000 rpm‘de santrifüj yapılarak çekit hazır hale 

getirildi. 

  

3.3.4 İdrar Örneklerine Uygulanacak Çevre Şartları 

 

 Gönüllüden taze idrar örneği, alındıktan en geç 2 saat içinde DNA çekitlemesi 

yapıldı. 

 

 Oda sıcaklığında (22°C) ve -20°C‘de 1 hafta ve 2 hafta bekletilmiĢ idrardan 

örnek alındı.  

 

 Taze alınan idrar 2 defa, 1 saat -20°C‘de dondurup, 3 saat oda ısısına maruz 

bırakıp eritildi.  

 

 Gönüllünün idrarını steril Ģırınga yardımı ile çekip 1 damla petri kabına 

damlatıldı ve damlanın kuruması için oda sıcaklığında dıĢ ortamda 1 gün 

bekletildi, kurumuĢ damladan steril distile su ile nemlendirilmiĢ steril swap‘la 

sürüntü örneği alındı ve DNA çekitlemesi yapıldı.  
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 Ġdrar yapılıp sifonu çekilen/çekilmeyen tuvaletten örnek alınıp, gönüllü ile 

karĢılaĢtırma yapıldı.  

Gönüllü idrarını yaptıktan sonra, tuvaletten hem sifonu çekmeden önce hem de sifonu 

çektikten sonra idrarın bulaĢmıĢ olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerinden steril swap‘la sürüntü 

örneği alındı. 

 

 3 ml idrar, gazlı beze damlatıldı, kuru havada oda sıcaklığında kurutuldu ve 

bekletilen parçadan steril bistüri ile 2 cm X 2,5 cm kesit alınmasıyla DNA 

çekitlemesi yapıldı (ġekil 9). 

 

 

Şekil 9: Gazlı beze damlatılan idrardan DNA çekitlemesi 
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3.3.5 Chelex İle İdrardan DNA İzolasyonu 

  

ÇeĢitli Ģartlar altında tutulmuĢ idrar örneklerinden DNA toplama iĢlemi steril nemli 

koton swap‘la yapıldı. Elde edilen DNA‘ların çekitlemesi Chelex yöntemi ile yapıldı.  

1. 2 ml mikrosantrifüj tüpüne 1000 µl idrar örneği eklendi, 3 dakika 15000 rpm‘de 

santrifüj edildi. 

2. Tüpte 20 – 30 µl kalacak Ģekilde üst faz atıldı, 200 µl %5 Chelex 100 çözeltisi 

eklendi. 

3. 20 – 30 dakika 56°C‘de inkübe edildi, 10 saniye yüksek hızda vortexlendi. 

4. 8 dakika 100°C ‗de kaynatıldı ve 10 saniye yüksek hızda vortexlendi. 

5. 3 dakika 15000 rpm‘de santrifüj edildi ve DNA çekitleri 2 – 8°C ‗de muhafaza 

edildi.  
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3.4 DNA MİKTAR TAYİNİ 

  

Bu tez çalıĢmasında örneklerin DNA miktarları Florometrik yöntem ile Qubit® 

Florometre (Invitrogen) cihazı ile tayin edildi. ÇalıĢılan örneklerin DNA miktarların 

ölçümleri, çekitleme aĢamasında çalıĢılan yöntemlere göre değiĢiklik göstermektedir. Yanak 

içi epitel hücre sürüntüsünün ve idrarın çekitleme aĢamasında kullanılan Chelex®100 

yöntemi ile tek zincirli DNA elde edildiği için The Quant-iT™ ssDNA HS (High Sensitive) 

 Assay Kit (Qubit ssDNA Kit Quick Reference Card, 2010), QIAamp® Stool DNA Mini Kit 

ile çift zincirli DNA elde edildiği için The Quant-iT™ dsDNA HS Assay Kit ile DNA miktarı 

belirlenmiĢtir. Floresans teknolojisine dayalı cihaz ile DNA miktarları 260 nm dalga boyunda, 

aĢağıdaki adımlar izlenerek ölçülmüĢtür.  

 

3.4.1 The Quant-iT™ Assay Kit ile DNA İzolatlarının Konsantrasyonlarının 

Belirlenmesi 

 

3.4.2 Quant-iT™ ssDNA HS Assay Kit ile DNA Konsantrasyon Belirlenmesi 

 

1. ÇalıĢılacak örneklerin sayısı ve cihazın her çalıĢmada yapılan kalibrasyonu için 

gerekli 2 adet standart (S1 – S2) ile toplam sayıya göre 0.5 ml‘lik steril tüpler ayarlandı, 

örneklerin adı tüplerin kapak kısmına yazılıp S1 ve S2 örneklerle karıĢmasın diye ayrı bir yere 

koyuldu. 

2. Quant-iT™ ssDNA HS Assay Kitinin içinde bulunan Quant-iT ssDNA HS reaktifi, 

ölçüm yapılacak her örnek için 200:1 oranında Quant-iT çalıĢma solusyonu ile seyreltilerek, 

tüplere 200µl‘lik karıĢımlar hazırlandı.  

 Washing Solusyonunun HazırlanıĢı 

 Quant-iT Buffer 199 x n (µl) + Quant-iT Reagent x n (µl) 

3. Hazırlanan karıĢımdan, standartların çalıĢılacağı tüplere 190 µl, örneklerin 

çalıĢılacağı tüplere de 199 µl konuldu. 

4. Standartların hazırlanmasında; S1 ve S2 için olan özel standartlardan 10µl alınarak 

190 µl‘lik karıĢım olan tüplere eklendi. 

5. Ölçülecek her bir örneğe ait izolatlardan 1 µl alarak 199 µl‘lik karıĢım olan tüplere 
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eklendi. Bu aĢamadan önce çalıĢılacak izolatlar 1 dakika 8000 rpm‘de santrifüj yapıldı, 

izolatın supernatant kısmından pipetaj yapıldı. 

6. Hazırlanan karıĢımlar vortexlendi, hava kabarcığı olmamasına dikkat edildi. 

7. 5 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi. 

8. Ġlk önce cihazın kalibrasyonunun yapılması için hazırlanan standartlar; Qubit 

florometer cihazında ölçülerek DNA konsantrasyonları belirlendi. Sonrasında ölçüm için 

hazırlanan örnekler sırasıyla iĢleme tabi tutuldu, miktarları dikkatli Ģekilde not alındı. 

3.4.3. Quant-iT™ dsDNA HS Assay Kit ile DNA Konsantrasyon Belirlenmesi 

 

1. ÇalıĢılacak örneklerin sayısı ve cihazın her çalıĢmada yapılan kalibrasyonu için 

gerekli 2 adet standart (S1 – S2) ile toplam sayıya göre 0.5 ml‘lik steril tüpler ayarlandı, 

örneklerin adı tüplerin kapak kısmına yazılıp S1 ve S2 örneklerle karıĢmasın diye ayrı bir yere 

koyuldu. 

2. Quant-iT™ dsDNA HS Assay Kitinin içinde bulunan Quant-iT dsDNA HS reaktifi, 

ölçüm yapılacak her örnek için 200:1 oranında Quant-iT çalıĢma solusyonu ile seyreltilerek, 

tüplere 200µl‘lik karıĢımlar hazırlandı.  

Washing Solusyonunun HazırlanıĢı 

 Quant-iT Buffer 199 x n (µl) + Quant-iT Reagent x n (µl) 

3. Hazırlanan karıĢımdan, standartların çalıĢılacağı tüplere 190 µl, örneklerin 

çalıĢılacağı tüplerede 199 µl konuldu. 

4. Standartların hazırlanmasında; S1 ve S2 için olan özel standartlardan 10µl alınarak 

190 µl‘lik karıĢım olan tüplere eklendi. 

5. Ölçülecek her bir örneğe ait izolatlardan 1 µl alarak 199 µl‘lik karıĢım olan tüplere 

eklendi.  

6. Hazırlanan karıĢımlar vortexlendi, hava kabarcığı olmamasına dikkat edildi. 

7. 5 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi.  

8. Ġlk önce cihazın kalibrasyonunun yapılması için hazırlanan standartlar; Qubit 

florometer cihazında ölçülerek DNA konsantrasyonları belirlendi. Sonrasında ölçüm için 

hazırlanan örnekler sırasıyla iĢleme tabi tutuldu, miktarları dikkatli Ģekilde not alındı. 
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3.5 PCR YÖNTEMİ 

 

Bu çalıĢmada ABI Prism 310 Genetik Analyzer aleti için Applied Biosystems 

tarafından üretilen ve standardize edilerek kullanıma sunulan AmpFISTR SGM Plus 

Amplifikasyon kiti kullanıldı.  

AmpFISTR SGM Plus Amplifikasyon kitinin içerdiği malzemeler ve saklama 

koĢulları Ģöyledir: 

-      AmpFISTR PCR Reaksiyon KarıĢımı (1.1 mL/tüp olarak iki tüp) (2 - 8°C) 

Ġki tüp içinde tampon, tuz ve: 

 MgCl2    

 dNTP‘ler (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)  

 %0.05 sodyum azid (NaN3)  

 BSA (Bovine serum albumin)  

-       AmpFISTR SGM Plus™ Primer seti (1.1 mL) (2 - 8°C) 

Lokus spesifik 5-FAM-, JOE- ve NED floresan olarak iĢaretlenmiĢ ve iĢaretlenmemiĢ 

D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, ve FGA 

STR lokusları  ve cinsiyet marker‘ı olan  amelogenin‘e özgü  primer çiftleri bulunmaktadır. 

-       AmpliTaq Gold DNA Polimeraz (50 µL/tüp olarak iki tüp) (-20°C) 

5 U/µL aktiviteli enzim 

-       AmpFISTR Control DNA 007 (0.3 mL) (2 - 8°C) 

-       Mineral yağ (5 mL) (Oda sıcaklığında) 

Damlalıklı ĢiĢe halinde 

-       AmpFISTR SGM Plus Alelik  Ladder (50 µL) (2 - 8°C) 

Bir tüp  AmpFISTR SGM Plus Alelik  Ladder amplifiye alleller içermektedir.  

AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon kitinde bulunan malzemelerden 

AmpFISTR PCR Reaksiyon KarıĢımı, AmpFISTR SGM Plus™ Primer seti, AmpFISTR 

Control DNA, ve AmpFISTR SGM Plus Alelik  Ladder 2-8 °C‘de; AmpliTaq Gold DNA 

Polimeraz ise -20 °C‘de saklanmıĢtır. Ayrıca primerlere bağlanan floresan boyalar ıĢığa 

duyarlı olduğu için primer seti ıĢıktan korundu.  
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3.5.1. PCR Primerlerinin Seçimi 

  

Tablo 1: SGM Plus PCR Primer dizileri  

Lokusun Adı Primer Dizini (5
ı 
– 3

ı
) 

D3S1358 

Ġleri ACTGCAGTCCAATCTGGGT OH 

Geri ATGAAATCAACAGAGGCTTGC 

 

vWA 

Ġleri  GCCCTAGTGGATGATAAGAATAATCAGTATGTG OH 

Geri GGACAGATGATAAATACATAGGATGGATGG TMR 

 

D16S539 

Ġleri  GGGGGTCTAAGAGCTTGTAAAAAG OH 

Geri GTTTGTGTGTGCATCTGTAAGCATGTATC JOE 

 

D2S1338 
Ġleri  ATATGTGAGTCAATTCCCCAAG OH 

Geri TGTATTAGTCAATGTTCTCCAGAGAC FL 

Amelogenin 
Ġleri CCCTGGGCTCTGTAAAGAA TMR 

Geri ATCAGAGCTTAAACTGGGAAGCTG OH 

D8S1179 

Ġleri ATTGCAACTTATATGTATTTTTGTATTTCATG OH 

GeriACCAAATTGTGTTCATGAGTATAGTTTC TMR 

 

D21S11 

Ġleri ATATGTGAGTCAATTCCCCAAG OH 

Geri TGTATTAGTCAATGTTCTCCAGAGAC FL 

 

D18S51 

Ġleri TTCTTGAGCCCAGAAGGTTA FL 

Geri ATTCTACCAGCAACAACACAAATAAAC OH 

 

D19S433 (AAGG)(AAAG)(AAGG)(TAGG)(AAGG) 

TH01 

Ġleri GTGATTCCCATTGGCCTGTTC FL 

Geri ATTCCTGTGGGCTGAAAAGCTC OH 

 

FGA 

Ġleri GGCTGCAGGGCATAACATTA TMR 

Geri ATTCTATGACTTTGCGCTTCAGGA OH 

 

 

(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 
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Tablo 2: STR SGM Plus kit lokusları 

 

Lokus ismi Kromozom 

alanı 

Ortak Dizin Motifi Boyut 

Aralığı (bp) 

İşaretli Boya 

D3S1358 3p TCTA (TCTG)1-3 (TCTA)n 114–142 5-FAM 

vWA 12p12-pter TCTA(TCTG)3-4(TCTA)n 157–209 5-FAM 

D16S539 16q24-qter (AGAT)n 234–274 5-FAM 

D2S1338 2q35–37.1 (TGCC)n(TTCC)n 289–341 5-FAM 

Amelogenin X: p22.1–22.3 

Y: p11.2 

— 107 

113 

JOE 

D8S1179b 8 (TCTR)nc 128–172 JOE 

D21S11 21q11.2–q21 (TCTA)n(TCTG)n[(TCTA)3TA(TCTA)3TCA 

(TCTA)2TCCA TA] (TCTA)n 

187–243 JOE 

D18S51 18q21.3 (AGAA)n 26–345 JOE 

D19S433 19q12–13.1 (AAGG)(AAAG)(AAGG)(TAGG)(AAGG)n 106–140 NED 

TH01 11p15.5 (AATG)n 165–204 NED 

FGA 4q28 (TTTC)3TTTT TTCT (CTTT)n CTCC (TTCC)2 215–353 NED  

 

(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 



39 

 

Tablo 3: AmpF/STR
®
 SGM

TM 
Plus kit- Alelik Ladder ve kontrol DNA bilgileri 

 

STR lokusu AmpFl STR Alelik 
Lader alel 

Bildirilen diğer aleller Kontrol 
DNA 
007 
genotip 

D3S1358 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 

9, 10, 11, 15.2, 16.2, 17.1, 20 15, 16 

vWA 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

10, 15.2, 18.2, 18.3, 19.2, 25 14, 16 

D16S539 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

— 9, 10 

D2S1338 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 

— 20, 23 

Amelogenin X, Y — X, Y 

D8S1179 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

6, 7, 20.2, 21.2  12, 13 

D21S11 24, 24.2, 25, 26, 27, 28, 
28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 
31, 31.2, 32, 32.2, 33, 
33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 
36, 37, 38 

25.2, 26.1, 27.2, 27.3, 28.3, 
29.1, 29.3, 30.1, 31.1, 31.3, 
32.1, 32.3, 33.3, 34.3, 35.3, 
36.2, 36.3, 37.2, 38.2 

28, 31 

D18S51 7, 9, 10, 10.2, 11, 12, 13, 
13.2, 14, 14.2, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 

8, 9.2, 12.2, 15.1, 15.2, 15.3, 
16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 
18.1, 18.2, 19.2, 20.1, 20.2, 
21.2, 23.1 

12, 15 

D19S433 9, 10, 11, 12, 12.2, 13, 
13.2, 14, 14.2, 15, 15.2, 
16, 16.2, 17, 17.2 

18, 18.2, 19 14, 15 

TH01 4,5,6,7,8,9,9.3,10,11,13.3 3,5.3,6.1,6.3,7.1,7.3,8.3,10.3, 

14 

7,9.3 

FGA 17,18,19,20,21,22,23,24, 
25, 26, 26.2, 27, 28, 29, 
30, 30.2, 31.2, 32.2, 
33.2, 42.2, 43.2, 44.2, 
45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 
50.2, 51.2 

12.2,13,15,16,16.1,16.2, 
17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 
19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 
21.2, 22.1, 22.2, 22.3, 23.2, 
23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1, 
25.2, 25.3, 26.1, 27.1, 27.3, 
28.1, 29.2 

24,26 

 

(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 
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3.5.2. PCR Karışımının Hazırlanması 

 

Çoğaltılacak örneklerle birlikte, biri pozitif diğeri negatif iki kontrol örnek de göz 

önüne alınarak, PCR karıĢımı Ģu Ģekilde hazırlandı; 

1. Gerekli sayıdaki 0.2 mL‘lik MicroAmp kapaklı PCR tüpleri, tüp tutucuya 

yerleĢtirildi ve tüplerin isimlendirilmesi yapıldı. Ayrıca negatif ve pozitif kontrol tüplerin 

iĢaretlenmesi yapıldı. 

2. AmpFlSTR® PCR Reaksiyon karıĢımı, AmpFlSTR® SGM Plus Primer Seti ve 

AmpliTaq Gold DNA Polimeraz 5 saniye vortexlendi. Kapakta herhangi bir sıvı kalmasın diye 

tüpler kısa bir süre santrifüj yapıldı. 

3. 1.5 mL‘lik Steril ependorf tüp içine AmpFlSTR® SGM Plus Master Mix aĢağıdaki 

miktarda hazırlandı: 

- Gaita örneklerinin çoğaltılması için: 

Örnek Sayısı x 9.5 µL AmpFlSTR® PCR Reaksiyon KarıĢımı 

Örnek Sayısı x 4,5 µL AmpFlSTR® SGM Plus Primer Seti 

Örnek Sayısı x 0.5 µL AmpliTaq Gold DNA Polimeraz  

2 µL BSA 

- Ġdrar örneklerinin çoğaltılması için: 

Örnek Sayısı x 10.5 µL AmpFlSTR® PCR Reaksiyon KarıĢımı 

Örnek Sayısı x 6 µL AmpFlSTR® SGM Plus Primer Seti 

Örnek Sayısı x 0.5 µL AmpliTaq Gold DNA Polimeraz  

2 µL BSA 

4. KarıĢım orta hızda 5 saniye vortexlendi. 

5. Kapakta sıvı kalmamasını sağlamak için karıĢım kısa bir süre mikrosantrifüj yapıldı. 

6. Her tüpe Master Mix‘den gaita örneklerinin çoğaltılması için 14.5 µL, idrar 

örneklerinin çoğaltılması için 17 µL eĢit Ģekilde dağıtıldı. 

7. PCR tüplerine Gaita için 5 µL DNA, Ġdrar için 10 µL DNA eklendi. 

8. Hazırlanan PCR tüplerini GeneAmp PCR Systems 9700 cihazına yerleĢtirildi ve 
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program baĢlatıldı.  

9. PCR sonunda program, +4°C‘ye bağlanarak, örneklerin oda sıcaklığında kalıp 

bozulması engellendi. Ayrıca PCR ürünleri uzun süre saklanacağından -20°C‘ de muhafaza 

edildi. 

3.5.3. PCR Döngü Parametreleri 

 

PCR döngü parametreleri kitin yönergesine uygun olarak aĢağıda yazıldığı gibi 

ayarlandı: 

 

Tablo 4: Kontrol amaçlı ağız içinden alınan DNA izolatlarının PCR döngü parametresi 

Aşama 
Başlangıç 

İnkübasyonu 

28 döngü Son uzama 

aşaması 

Saklama 

sıcaklığı 

 

Denatürasyon Bağlanma Uzama   

Sıcaklık 

(°C ) 
95 °C 94 °C 59 °C 72 °C 60 °C 4°C 

 

Zaman 11 dakika 1 dakika 1 dakika 1 dakika 45 dakika ∞  

 

(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 

 

Tablo 5: Gaita ve Ġdrar‘dan elde edilen DNA izolatlarının PCR döngü parametreleri 

Aşama 
Başlangıç 

İnkübasyonu 

34 döngü Son uzama 

aşaması 

Saklama 

sıcaklığı 

 

Denatürasyon Bağlanma Uzama   

Sıcaklık 

(°C ) 
95 °C 94 °C 59 °C 72 °C 60 °C 4°C 

 

Zaman 11 dakika 1 dakika 1 dakika 1 dakika 60 dakika ∞ 
 

 

(AmpFISTR SGM Plus PCR Amplifikasyon Kit User‘s Manual‘dan alınmıĢtır) 
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PCR iĢlemi bittikten sonra, program +4°C‘ye bağlanarak örneklerin oda sıcaklığına 

maruz kalması engellendi, böylece bozulması önlendi. Ayrıca PCR ürünleri uzun süre 

saklanacağından -20°C'de muhafaza edildi. 

3.6 PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Üzerinde Yürütülmesi 

 

% 2‘lik agaroz jel için; beher içerisinde 1 gr agaroz tartıldı ve üzerine 50 ml 0,1X Tris 

Borat Edta (TBE) buffer eklendi. Tampon içindeki agaroz eriyip ve ĢeffaflaĢana kadar ısıtıcıda 

kaynatıldı. Etidyum bromür (EtBr) eklendi ve karıĢtırılarak homojen bir jel elde edildi. Jelin 

ılıması için biraz beklendi. Daha sonra jel agaroz tepsisine döküldü ve tarak yerleĢtirilerek 

polimerleĢmesi beklendi. Jel polimerleĢtikten sonra tarak yavaĢça çıkarıldı ve tepsi tankın 

içerisine yerleĢtirildi. Tank, jelin üstünü kapatacak kadar 0,1X TBE buffer ile dolduruldu. 5 μl 

örnek 1 μl yükleme tamponu (bluedye) ile karıĢtırılarak jele yüklendi. Örneklerin yanında 1 

kb DNA Ladder, 1 tane pozitif ve 1 tane de negatif kontrol jele yüklendi. Jel 90 V‘da 1 saat 

yürütüldü ve mor ötesi ıĢın (UV) altında incelendi, daha sonra fotoğrafları çekilerek saklandı. 
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3.7 KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ 

 

Kapiller elektroforez yöntemi Applied Biyosisytems tarafından üretilen ABI PRISM 

310 aleti kullanılarak yapıldı. 

3.7.1 Örneklerin Yükleme ve Yürütme İçin Hazırlanması 

 

1. Yürütülecek örneklerle birlikte, biri pozitif diğeri negatif iki kontrol örnek ve 

tipleme yapmak için gerekli olan Ladder da göz önüne alınarak, yeterli sayıda tüp alındı. 

2. Gerekli miktardaki deiyonize formamidi ve GeneScan-500 (ROX) Size Standardı 

tekli mikrosantrifüj tüpüne aĢağıda belirtilmiĢ Ģekilde kombine edildi; 

(Örnek Sayısı +2) x 12 µL deiyonize formamid 

(Örnek Sayısı +2) x 0.5 µL GeneScan-500 (ROX) Size Standart 

3. Tüpün içindeki içeriğin iyice karıĢması için vortex yapıldı, bu iĢlemden sonra kısa 

bir süre (5-10sn) mikrosantrifüj uygulandı. 

4. 12.5 µL formamid/GeneScan-500 (ROX) içeren karıĢımı 0.5 mL‘lik Genetic 

Analyzer tüplerine eĢit miktarda dağıtıldı. Dağıtım öncesi tüplerin isimlendirilmesi yapıldı.  

5. PCR ürünlerinden 1.5 µL alıp, isimleri yazılan tüplere koyuldu. Pipetaj yapılarak 

örneğin karıĢması sağlandı. 

6. Tüpler ısı döngü cihazına yerleĢtirilerek, 3 dakika 95 °C‘de denatüre olması 

sağlandı. 

7. Denatüre olan örnekler 3 dakika da buz üzerinde  bekletildi. 

 

3.7.2 Örneklerin Yüklenmesi ve Yürütülmesi 

 

1. Denatüre edilip buzda bekletilen örnekleri içeren tüpler, enjeksiyon listesinde 

yazıldığı sırayla ABI 310 aletinin tepsisine yerleĢtirildi. Üzerine ikinci tepsi oturuldu. Lastik 

tıkaçlarla kapatılarak, beyaz kapakla kilitlendi. 

2. Isısı 60°C‘ye gelmiĢ olan aletin kapakları açılarak, otomatik örnekleyici kolu öne 

getirildi ve örnek tepsisi kol üzerindeki alana yerleĢtirildi. 

3. Otomatik örnekleyici kolu geri gönderilerek, kapiler ve elektrodun tampon kabı 
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içine yerleĢmesi sağlandı. Aletin kapakları kapatıldı. Enjeksiyon listesinden ‗Run‘ komutu ile 

yürütme baĢlatıldı. 

4. Alet, önce Ģırınga kolunu iterek kapilerin içini polimerle doldurduktan sonra 

kapilerin ve elektrodun ucunu distile su kabında temizleyip, tampon kabına gitti. Akımı 

baĢlatarak, içine çektiği örneği kapilerde yürüttü. Bir örneğin yürütmesi bittikten sonra, o 

örnek için kullanılmıĢ polimeri, içinde distile su bulunan atık kabına boĢalttı. Daha sonra 

tekrar Ģırınga kolunu iterek kapilerin içini yeni polimerle doldurdu ve aynı iĢlemleri sırasıyla 

tekrar ederek tüm örnekler yürütüldü. Standart olarak 500 (ROX) kullanıldı. 

 

3.7.3 Analizi tamamlanan Örneklerin Sonuçlarının Görüntülenmesi  

 

1. Örneklerin analizleri bittiğinde, Gen Tarama Yazılımı penceresi otomatik olarak 

açıldı ve örneklerle ilgili veriler aynı dosya içine kaydedilerek, yorumlanabilecek sonuçlara 

dönüĢtürüldü. 

2. ABI PRISM 310 cihazında veri toplama sırasında fluoresans iĢaretleri CCD kamera 

üzerinde yayılan ıĢın ile kendi dalga boylarına göre grafik oluĢturdu. Bu üç fluoresans boya 

AmpFISTR STR SGM Plus amplifikasyon kitinde yer alan 5-Fam, Joe ve Ned boyalarıdır. 

Dördüncü boya olan Rox standart boya olarak kullanıldı (Ek 2. Matriks dosyasının 

oluĢturulması). Bu aĢamadan sonra ‗Display‘ komutu verilerek, açılan ekrandan sonuçlar 

incelendi. Örneklerle birlikte ayrı bir tüpte yürütmesi yapılan Ladder da aynı Ģekilde 

incelendi. 

3. Örnek sonuçları Ladder sonuçları ile üst üste getirilerek, örnek tiplemesi yapıldı. 

Örneğin yazılı olduğu alan ile birlikte Ladder‘ın yazılı olduğu alan da seçilerek, ikisinin de 

aynı renklerle verilen sonuçlarının aynı kutulara gelmesi sağlandı. Daha sonra ‗Display‘ 

komutu verilerek, örnek ile Ladder‘ın üst üste getirilen sonuçlarının bulunduğu ekranda, 

örneğin ya da Ladder‘ın her alandaki rengi değiĢtirildi ve ikisi arasında fark yaratılarak 

örneğin piklerinin Ladder‘ın hangi alellerine denk geldiği daha doğru bir Ģekilde tespit edildi. 

Ekranın altındaki sayısal veriler de kullanılarak, her pikin boyutu ile denk geldiği ladder 

alelinin SGM Plus PCR Amp kitinin kullanıcı kılavuzunda yer alan tablodaki verilere göre 

olması beklenen boyutu karĢılaĢtırıldı ve buna göre tüm örneklerdeki aleller tespit edildi. 
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3.8 Gaita ve İdrar Örneklerinin Mikrobiyolojik Analizi 

 

3.8.3 Gaita ve İdrar Örneklerinin Kültüre Edilmesi 

 

Örneklerin ekileceği plak besi yerinin alt kısmına gönüllünün numarası yazıldı. Steril 

luplu özenin uç kısmı örneğin içinde karıĢtırıldı. Bir öze dolusu örnek alındı. Öze örnek 

kabının cidarına değdirilmeden çıkarıldı. 

Ekim yapılacak plak besi yeri, sol elin baĢ ve iĢaret parmağı serbest kalacak Ģekilde, 

avuç içinde kavranarak hafif dik konumda tutuldu. Plak besi yeri yüzeyinde hayali olarak dört 

ekim alanı oluĢturuldu. Petri kutusunun kapağı, öze ucunun rahatlıkla gireceği bir aralık 

oluĢturacak Ģekilde sol elin baĢparmağı ile yarım olarak açıldı. Yarı açık kapak iĢaret parmağı 

ile desteklenerek açıklık sabitleĢtirildi  

Petri kapağı açıklığından öze ucu petri kutusu içine sokuldu. Hayali oluĢturulan 1. 

ekim alanındaki besi yeri yüzeyine, bir öze dolusu örnek, petri iç duvarından 4 mm uzaklıkta 

dar açılı zikzak ekim çizgileri oluĢturularak aktarıldı (ġekil 10 - 11).  

 

 

Şekil 10: Örneklerin Uygun Besiyerlerine Ekimi 
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Şekil 11: Örneklerin Uygun Besiyerlerine Ekimi 

 

 Öze tekniğine uygun olarak ġekil 12‘de gösterildiği gibi steril edildi. Plak besi yeri 

birinci ekim alanı üstte olacak Ģekilde elde çevrilerek plak kapağı tekniğine uygun açıldı. 

Steril edilmiĢ özenin sıcak ucu besi yeri yüzeyinde ekim çizgilerinin oluĢturulacağı alan 

dıĢında veya petri kutusu iç duvarından besi yeri alt tabanına sokularak besi yerine zarar 

vermeden bir süre bekletilerek soğutuldu. 

 

 

Şekil 12: Öze‘nin Steril Edilmesi 
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Besi yerinin 1. ekim alanına aktarılmıĢ örnek üzerinde özeyle sık aralıklarla üstüste 

gelecek Ģekilde birbirine paralel zikzaklar çizildi. Aktarılan örneğin iyice özeye bulaĢması 

sağlandı. Öze ucundaki örnek 1. ekim alanına birbirine paralel zikzak ekim çizgileriyle 

yayılarak dolduruldu. Öze dıĢarı çıkarılarak petri kutusunun kapağı kapatıldı. Bu Ģekilde besi 

yerinin 1. ekim alanında ekim iĢlemi tamamlandı. Öze tekniğine uygun olarak tekrar steril 

edildi. 

Plak besi yeri 2. ekim alanı üstte olacak Ģekilde elde çevrilerek plak kapağı tekniğine 

uygun açıldı. Öze ile ikinci ekim alanı, birinci ekim alanında oluĢturulan ilk ekim çizgilerinin 

uç kısımlarına değecek Ģekilde zikzak ekim çizgileriyle dolduruldu. Öze dıĢarı çıkarılarak 

petri kutusunun kapağı kapatıldı. Bu Ģekilde 2. ekim alanında ekim iĢlemi tamamlandı. 

Plak yüzeyinin 3. ve 4. ekim alanlarında da aynı yöntemle ekime devam edilerek ekim 

iĢlemi sonlandırıldı. 

Gaita örneğini Endo agara, idrar örneklerini de Kanlı ve Endo agara ektikten sonra 

37°C‘de 48 saat inkübasyona bırakıldı. Ġnkübasyon sonrası Ģüpheli kolonilerden tekrar 

pasajlar alınarak gerek mikroskobik gerekse biyokimyasal tanı yöntemleri ile bakterilerin 

identifikasyonu sağlandı. Elde edilen kolonilerden steril swap‘la sürüntü örneği alındı (ġekil 

13, 14) ve Chelex yöntemi ile bakteri DNA çekitlemesi yapıldı. Çekitlenen örneklerin miktar 

tayini Quant-iT™ ssDNA HS Assay Kit ile yapıldı. PCR ve Yürütme aĢaması için, gaita ve 

idrar örneklerindeki prosedür uygulandı.  

 

 

Şekil 13: Endo agara ekilen gaita örneğinden Escherichia coli bakterisi 
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Şekil 14: Kanlı agara ekilen, idrar örneğindeki Staphylococcus spp. bakterisi 
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4. BULGULAR 

 

ÇalıĢmanın laboratuvar kısmı Ġ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Adli Moleküler Genetik Öğrenci 

Laboratuvarı‘nda gerçekleĢtirildi. Bu çalıĢma 4 aĢamayı içermektedir. Ġlk aĢama, aydınlatılmıĢ 

onam formlarını imzalayan gönüllülerden gaita, idrar ve kontrol amaçlı ağız içi sürüntü 

örnekleri örnekleri alındı. 15 kadın 15 erkek toplam 30 yetiĢkin gönüllünün DNA miktarını 

saptamak için taze gaita, idrar ve ağız içi sürüntü örneklerinden DNA‘lar izole edildi ve 

miktar tayinleri yapıldı. Daha sonraki aĢamada, gönüllülerden alınan gaita ve idrar örnekleri 

çeĢitli çevre Ģartlarına belirli saat/gün/haftalarda bırakılıp, olay yerinde karĢımıza çıkabilecek 

durumlar sağlandı, böylece biyolojik örneklerin çevre Ģartlarındaki DNA degredasyonuna ve 

bakteriyel kontaminasyondan etkilenip/etkilenmediğine bakıldı. Tezin mikrobiyolojik açıdan 

çalıĢması ise, çevre Ģartlarına bırakılan biyolojik örneklerden çoğalan bakterileri uygun 

besiyerlerine ekip, çoğalan bakteri kolonisinden DNA'ları izole edildi. Son aĢamada da, elde 

edilen bütün DNA örnekleri AmpFISTR SGM Plus PCR amplifikasyon kiti kullanılarak 

çoğaltıldı ve ABI Genetik Analizör cihazında kapiller elektroforez yapılarak tiplendirildi.  

Bu çalıĢmanın amacı, onam formu imzalayan gönüllü kiĢilerin verdiği gaita ve idrar 

örneklerini olay yerinde karĢılaĢabileceğimizi düĢündüğümüz çeĢitli çevre Ģartlarına maruz 

bırakıp, meydana gelebilecek degredasyonu değerlendirmek, gaita ve idrar örneklerinden 

failin DNA‘sını tespit edilebileceğini ve kimliklendirilebileceğini kontrollü deneme 

yöntemleriyle kanıtlamaktır.  
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4.1 Gönüllü bilgileri ve Gaita Örneklerinin DNA Miktarlarının Karşılaştırılması 

 

Gaita çalıĢmasında 23-70 yaĢları arasında; 15 kadın, 15 erkek olmak üzere 30 gönüllü 

katıldı. Taze çalıĢılan örneklerin miktar tayinleri 0.19 µg/ml – 6.77 µg/ml aralığında çıktı.       

-20°C‘de bekletilmiĢ örneklerde, tuvaletten alınan sürüntü örneğinde ve çevre ortamına 

bırakılmıĢ örneklerde DNA miktarların arttığı gözlemlenmiĢtir. Tuvalet kağıdı sürüntüsünden 

elde edilen miktarın azaldığını ve InhibitEX tablet kullanılmayan örneklerden ise miktar 

tayini yapılamadığı gözlenmiĢtir.  

Tablo 6: Gönüllü bilgileri ve Gaita örneklerinin DNA miktarları  

Örnek No Cinsiyet Materyal Örneğe Uygulanan Çevre Koşulu 

DNA 

Miktarı 

Elde Edilen 

Lokus Sayısı 

1 Erkek Gaita Taze materyal 3.92 µg/ml 11 

   Gaita 1 hafta -20°C‘de bekletildi 4.4 µg/ml 11 

  Gaita 2 hafta -20°C‘de bekletildi 5.67 µg/ml 3 

   Gaita 1 hafta kuru toprakta güneĢ altında bekletildi 3.43 µg/ml 5 

   Gaita 1 hafta nemli toprakta gölgede bekletildi 1.9 µg/ml 6 

   Gaita 2 hafta kuru toprakta güneĢ altında bekletildi 8.49 µg/ml 3 

   Gaita 2 hafta nemli toprakta gölgede bekletildi 4.75 µg/ml 1 

2 Kadın Gaita Taze materyal 1.21 µg/ml 10 

   Gaita 1 hafta -20°C‘de bekletildi 2.54 µg/ml 9 

   Gaita 1 hafta kuru toprakta güneĢ altında bekletildi 1.38 µg/ml 4 

   Gaita 1 hafta nemli toprakta gölgede bekletildi 1.26 µg/ml 5 

   Gaita 2 hafta kuru toprakta güneĢ altında bekletildi 14.1 µg/ml 2 

   Gaita 2 hafta nemli toprakta gölgede bekletildi 6.22 µg/ml 3 

3 Kadın Gaita Taze materyal 2.54 µg/ml 11 

   Gaita 21 gün -20°C‘de bekletildi 88.3 µg/ml 2 

4 Kadın Gaita Taze materyal 3.76 µg/ml  11 

   Gaita 21 gün -20°C‘de bekletildi 94.4 µg/ml 2 

5 Kadın Gaita Taze materyal 2.45 µg/ml 11 

   Gaita 21 gün -20°C‘de bekletildi 28.9 µg/ml 1 

6 Kadın Gaita Taze materyal 6.52 µg/ml 11 

   Gaita Tuvalet kenarı sürüntüsü 24.3 µg/ml 4 

7 Kadın Gaita Taze materyal 16.9 µg/ml 6 

   Gaita 14 gün -20°C‘de bekletildi 57.7 µg/ml 2 

8 Kadın Gaita Taze materyal 6.64 µg/ml 9 

   Gaita 14 gün -20°C‘de bekletildi 12.8 µg/ml 4 

9 Kadın Gaita Taze materyal 2.62 µg/ml 11 

10 Erkek Gaita Taze materyal 5.15 µg/ml 8 

11 Kadın Gaita Taze materyal 3.92 µg/ml 7 

12 Erkek Gaita Taze materyal 4.91 µg/ml 11 

   Gaita Tuvalet kağıdı sürüntüsü 0.28 µg/ml 11 

13 Erkek Gaita Taze materyal 3.5 µg/ml 11 
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Örnek No Cinsiyet Materyal Örneğe Uygulanan Çevre Koşulu 

DNA 

Miktarı 

Elde Edilen 

Lokus Sayısı 

14 Kadın Gaita Taze materyal 6.2 µg/ml 11 

   Gaita 1 hafta -20°C‘de bekletildi 10.3 µg/ml 9 

15 Erkek Gaita Taze materyal 3.63 µg/ml 11 

16 Kadın Gaita Taze materyal 6.77 µg/ml 8 

17 Erkek Gaita Taze materyal 2.99 µg/ml 6 

18 Kadın Gaita Taze materyal 0.5 µg/ml 7 

19 Kadın Gaita Taze materyal 3.48 µg/ml 8 

20 Kadın Gaita Taze materyal 1.22 µg/ml 9 

21 Erkek Gaita Taze materyal 1.38 µg/ml 9 

22 Kadın Gaita Taze materyal 1.2 µg/ml 11 

23 Erkek Gaita Taze materyal 1.06 µg/ml 11 

   Gaita 1 hafta -20°C‘de bekletildi 2.69 µg/ml 10 

24 Erkek Gaita Taze materyal 1.84 µg/ml 11 

25 Erkek Gaita Taze materyal 0.77 µg/ml 11 

26 Erkek Gaita Taze materyal 2.02 µg/ml 10 

27 Erkek Gaita Taze materyal 0.19 µg/ml 7 

   Gaita InhibitEX tablet kullanılmadı <0.50 µg/ml 0 

28 Erkek Gaita InhibitEX tablet kullanılmadı <0.50 µg/ml 0 

29 Erkek Gaita InhibitEX tablet kullanılmadı <0.50 µg/ml 0 

30 Erkek Gaita Taze materyal  3.50 µg/ml 9 

  Materyal Elde Edilen Bakteri 

DNA 

Miktarı 

 

  Gaita Escherichia spp. bakterisinin çekitlemesi 28.6 µg/m 0 
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4.2 Gönüllü bilgileri ve İdrar Örneklerinin DNA Miktarlarının Karşılaştırılması 

 

Ġdrar çalıĢmasında 21-56 yaĢları arasında; 15 kadın, 15 erkek olmak üzere 30 gönüllü 

katıldı. Taze çalıĢılan idrar örneklerinde, kadınlarda 1.83 – 12.7 µg/ml, erkeklerde ise 1.15 – 

5.21 µg/ml aralığında miktar tayini yapılmıĢtır. 18. ve 19. gönüllülere ait kurutulmuĢ 

örneklerden ve 2 defa dondurulup-eritilen 9, 10, 13 ve 14 numaralı idrar örneklerinden  miktar 

tayini yapılamadı. Genel olarak kadın gönüllülerde daha baĢarılı sonuç alındığı gözlemlendi. 

 

Tablo 7: Gönüllü bilgileri ve Ġdrar örneklerinin DNA miktarları  

Örnek No Cinsiyet Materyal Örneğe Uygulanan Çevre Koşulu 

DNA 

Miktarı 

Elde Edilen 

Lokus Sayısı 

1 Kadın Ġdrar Taze materyal 3.2 µg/ml 4 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi 2.07 µg/ml 2 

2 Kadın Ġdrar Taze materyal 10.3 µg/ml 9 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi <0.50 ng/ml 0 

3 Kadın Ġdrar Taze materyal 1.54 µg/ml 9 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi <0.50 ng/ml 0 

4 Kadın Ġdrar Taze materyal 4.64 µg/ml 7 

   Ġdrar Sifon çekmeden tuvaletten swap‘la örnek alımı 350 ng/ml 0 

   Ġdrar Sifon çektikten sonra tuvaletten swap‘la örnek alımı  210 ng/ml 0 

5 Kadın Ġdrar Taze materyal 7.51 µg/ml 6 

6 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.38 µg/ml 4 

7 Erkek Ġdrar Sifon çekmeden tuvaletten swap‘la örnek alımı 330 ng/ml 2 

   Ġdrar Sifon çektikten sonra tuvaletten swap‘la örnek alımı 230 ng/ml 2 

8 Kadın Ġdrar Taze materyal 3.83 ng/ml 11 

9 Kadın Ġdrar Taze materyal 6.57 µg/ml 8 

     2 defa Dondurulup-Eritilen örnek <0.50 ng/ml 0 

10 Kadın Ġdrar Taze materyal 2.08 µg/ml 11 

     2 defa Dondurulup-Eritilen örnek <0.50 ng/ml 0 

11 Erkek Ġdrar Taze materyal 300 ng/ml 6 

12 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.89 µg/ml 4 

13 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.29 µg/ml 4 

   Ġdrar 2 defa Dondurulup-Eritilen örnek <0.50 ng/ml 0 

14 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.15 µg/ml 5 

     2 defa Dondurulup-Eritilen örnek <0.50 ng/ml 0 

15 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.35 µg/ml 3 

16 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.58 µg/ml 4 

17 Erkek Ġdrar Taze materyal 830 ng/ml 6 
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Örnek No Cinsiyet Materyal Örneğe Uygulanan Çevre Koşulu 

DNA 

Miktarı 

Elde Edilen 

Lokus Sayısı 

18 Erkek Ġdrar Taze materyal 2.36 µg/ml 6 

   Ġdrar KurumuĢ damla <0.50 µg/ml 0 

   Ġdrar Gazlı beze bulaĢmıĢ lekeden  250 ng/ml 2 

   Ġdrar 1 gece bekletilmiĢ idrar 4.94 µg/ml 5 

19 Kadın Ġdrar Taze materyal 2.35 µg/ml 11 

   Ġdrar KurumuĢ damla <0.5 µg/ml 0 

   Ġdrar Gazlı beze bulaĢmıĢ lekeden  480 ng/ml 0 

   Ġdrar 1 gece bekletilmiĢ idrar 2.52 µg/ml 4 

20 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.18 µg/ml 5 

21 Kadın Ġdrar Taze materyal 1.83 µg/ml 8 

22 Kadın Ġdrar Taze materyal 2.45 µg/ml 11 

23 Erkek Ġdrar Taze materyal 3.07 µg/ml 3 

24 Kadın Ġdrar Taze materyal  5.18 µg/ml 7 

25 Erkek Ġdrar Taze materyal 2.08 µg/ml 5 

26 Erkek Ġdrar Taze materyal 5.21 µg/ml 10 

27 Kadın Ġdrar Taze materyal 12.7 µg/ml 11 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi 6.75 µg/ml 10 

28 Kadın Ġdrar Taze materyal 5.46 µg/ml 11 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi 3.08 µg/ml 8 

29 Erkek Ġdrar Taze materyal 1.94 µg/ml 7 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi 2.97 µg/ml 6 

30 Kadın Ġdrar Taze materyal (Hamile gönüllü örneği) 6.86 µg/ml 11 

   Ġdrar 1 hafta -20°C‘de bekletildi 9.16 µg/ml 10 

  Materyal Elde Edilen Bakteri 

DNA 

Miktarı 

 

  Ġdrar Staphylococcus spp. bakterisinin çekitlemesi 9.57 µg/m 0 
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4.3 PCR ürünlerinin agaroz jel üzerinde yürütülmesi 

 

 

 

Şekil 15: PCR ürünlerinin agaroz jel üzerinde yürütülmesi 

 

Bu çalıĢmada, genotipleri belirlenen kiĢilere ait taze gaita, idrar örnekleri ve çeĢitli 

çevre Ģartlarına maruz kalmıĢ biyolojik materyallerinden DNA tiplendirmeleri 

yapılıp/yapılmayacağı araĢtırıldı. Ġlk aĢamada gönüllülerin verdiği gaita ve idrar örnekleri, 

alındığı gün bekletilmeden çekitleme çalıĢması yapıldı. Geri kalan kısmı daha önce belirtilen 

çevre koĢullarına maruz bırakılarak belli saat ve gün sonrasında çekitleme çalıĢmaları yapıldı. 

Gaita çalıĢmasında; 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 numaraları ile 

kodlanmıĢ gönüllülerden alınan taze gaita örneklerinden, 1 numara i1e numaralanmıĢ  hafta    

-20°C‘de bekletilmiĢ örneklerden, ve 12 numaralı gönüllünün tuvalet kağıdı sürüntü 

örneğinden yapılan çekitleme sonucunda tam profil elde edilebilmiĢtir.  

2 hafta -20°C‘de bekletilmiĢ örneklerden, 1 hafta güneĢli ortamda ve 1 hafta nemli 

ortamda bekletilmiĢ gaita örneklerinden yarı profil elde edildiği ancak 2 hafta ve üzerinde       

-20°C‘de ve çevre ortamında bekletilen örneklerden sağlıklı sonuç alınamadığı 

gözlemlenmiĢtir.   

6 numara ile kodlanmıĢ gaita örneğinin, gönüllünün gaitasını yaptığı tuvaletten, sifonu 

çektikten sonra aldığımız sürüntü örneğinden, kontaminasyondan kaynaklanan farklı kiĢilere 

ait lokuslar elde edilmiĢtir.   

Ġdrar çalıĢmasında; 8, 10, 19, 22, 27, 28 ve 30 numaraları ile kodlanmıĢ idrar 
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örneklerinden tam profil elde edilmiĢtir. 28 numaralı idrar örneğinin 1 hafta -20°C‘de 

bekletilmiĢ halinden de tam profil elde edilmiĢtir. Kadınların tiplendirilmesi erkeklere oranla 

daha baĢarılı olmaktadır. 18 ve 19 numaralı örneklerin idrar leke çalıĢmaları, 4 ve 7 numaralı 

gönüllülere ait örneklere uygulanan, tuvalete dökülerek yapılan modelleme çalıĢmasında ise 

istenilen baĢarıyı elde edememiĢtir. 

Gaita ve idrar örneklerinin uygun besi yerlerine ekimi sonucunda; Escherichia spp., 

Staphylococcus spp bakterilerine ait koloniler meydana gelmiĢ, bu kolonilerden yapılan DNA 

çekitlemesi ve yürütme sonucunda bakteriye ait lokuslar elde edilmemiĢtir.  

Tablolarda ilk kolonda gönüllüye ait yanak içi sürüntü örneğinden elde edilen genotipi 

bulunmaktadır. Diğer kolonlarda siyah ile gösterilen lokuslar kiĢinin genotipini belirtmektedir. 

YeĢil ile gösterilen lokuslar kontaminasyondan kaynaklı baĢka birey ya da bireylerden 

kaynaklanan lokusları temsil etmektedir. Kırmızı ile gösterilen lokuslar ise heterozigot 

allelerin homozigot olarak görüldüğünü belirtmektedir.  
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 Simülasyon 

 

Tablo 8: 1 – 7. Simülasyonlarının DNA  Analiz Sonuçları 

 
 

Lokuslar 

 

G-1 yanak 

içi 

sürüntü 

 

G-1 

Taze 

Örnek 

 

G-1 

1. Hafta      

-20°C’de 

 

G-1 

2. Hafta     

-20°C’de 

G-1 

Güneşli 

Ortam 1. 

Hafta 

G-1 

Nemli 

Ortam 1. 

Hafta 

G-1 

Güneşli 

Ortam 2. 

Hafta 

G-1 

Nemli 

Ortam 2. 

Hafta 

D3S1358 16 - 17 16 - 17 16 - 17 17 – 17 14 - 15 -16 15 - 16 17 - 17 13 – 13 

vWA 17 - 17 17 - 17 17 - 17 - 17 – 17 - - - 

D16S539 11 - 11 11 - 11 11 - 11 11 - 11 - - 11 - 11 - 

D2S1338 18 - 20 18 - 20 18 - 20 - - - - - 

Amelogenin X - X X - X X - X X - X X – X X - X X - X X – X 

D8S1179b 12 - 14 12 - 14 12 - 14 12 – 12 9 – 12 12 - 14 12 – 12 - 

D21S11 29 - 29 29 - 29 29 - 29 - 29 – 29 29 - 29 - - 

D18S51 16 - 18 16 - 16 (18) 16 – 18 18 - 18 - - 18 - 18 - 

D19S433 12 - 16 12 - 16 12 - 16 16 - 16 12 – 12 12 - 16 16 – 16 - 

TH01 8 - 9 8 - 9 8 - 9 - 8 – 8 8 – 8 - - 

FGA 21 - 25 21 - 25 21 - 25 - - 25 - 25 - - 

Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

YeĢil: Kontaminasyon kaynaklı alleler 

 

 

 
 

Şekil 16: 1. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, taze gaita örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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2. Simülasyon 

 

 
 

Şekil 17: 2. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 1 hafta  -20°C‘de  bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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3. Simülasyon 

 

 
 

Şekil 18: 3. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 2 hafta -20°C‘de bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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4. Simülasyon 

 

 
 

Şekil 19: 4. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 1 hafta kuru toprak üstünde güneĢ ıĢığı altında bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde 

edilen DNA analiz sonucu) 
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5. Simülasyon  

 

 
Şekil 20: 5. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 1 hafta nemli toprak üstünde gölgede bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen 

DNA analiz sonucu) 
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6. Simülasyon 

 

 

Şekil 21: 6. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 2 hafta kuru toprak üstünde güneĢ ıĢığı altında bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde 

edilen DNA analiz sonucu) 
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7. Simülasyon 

 

 

Şekil 22: 7. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-1 ait, 2 hafta nemli toprak üstünde gölgede bekletilmiĢ örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen 

DNA analiz sonucu) 
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8. Simülasyon 

 

Tablo 9: 8. Simülasyonun DNA Analiz Sonucu 

 

 

Lokuslar 

 

G-12 

 Yanak İçi Sürüntü 

G-12 

 Tuvalet Kağıdı 

Sürüntü 

D3S1358 16 - 17  16 - 17  

vWA  15 – 17  15 – 17 

D16S539  13 – 13  13 – 13 

D2S1338 18 – 18 18 – 18 

Amelogenin X –Y X –Y 

D8S1179b  12 – 13  12 – 13 

D21S11 29 – 31.2 29 – 31.2 

D18S51 14 – 17 14 – 17 

D19S433 14 – 15.2 14 – 15.2 

TH01  6 – 7  6 – 7 

FGA  25 - 26  25 - 26 

 

 

Şekil 23: 8. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-12 ait, Tuvalet kağıdından sürüntü örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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9. Simülasyon 

 

 

Şekil 24: 9. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(Escherichia spp. bakterisine ait, 2 hafta nemli toprak üstünde gölgede bekletilmiĢ örneğinin 

tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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10. Simülasyon 

 

Tablo 10: 10. Simülasyonun DNA Analiz Sonucu 

 

Lokuslar G-6 (Kadın) Yanak 

içi Sürüntü 

G-6 (Kadın)  

Tuvalet 

sürüntüsü 

D3S1358 15 – 16 14-15-16-17-

19 

vWA 18 – 19 18 – 19 

D16S539 12 – 13 11 - 12 – 13 

D2S1338 19 – 23 18 – 23 

Amelogenin X – X X – Y 

D8S1179b 14 – 14 14 – 14 

D21S11 28 – 30 28 – 28 

D18S51 13 – 14 13 – 14 – 19 

D19S433 13 – 13.2 13 – 13.2 

TH01 6 – 8 6 – 8 

FGA 22 – 24 22 – 22 
Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

YeĢil: Kontaminasyon kaynaklı alleler 

 

Şekil 25: 10. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(G-6‘ya ait, tuvaletten alınan sürüntü örneğinin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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11. Simülasyon 

Tablo 11: 11. Simülasyonun DNA Analiz Sonucu 

Lokuslar İ-26 (Erkek) Yanak 

içi Sürüntü 

İ-26 (Erkek) Taze 

İdrar 

D3S1358 16 - 17 16 - 17 

vWA 16 - 16 16 - 16 

D16S539 12 - 12 12 - 12 

D2S1338 16 - 18 18 - 18 

Amelogenin X - Y X - Y 

D8S1179b 11 - 12 11 - 12 

D21S11 28 - 29 28 - 29 

D18S51 14 - 15 14 - 15 

D19S433 13 - 15.2 13 - 15.2 

TH01 8 - 9 8 - 9 

FGA 25 - 26 25 - 26 
Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

 

 
 

Şekil 26: 11. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(Ġ-26 (erkek) ait, taze idrar örneğin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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12. Simülasyon 

 

Tablo 12: 12 – 13. Simülasyonlarının DNA Analiz Sonuçları 

 

 

Lokuslar İ-19 (Kadın) Yanak 

içi Sürüntü 

İ-19 (Kadın) Taze 

İdrar 

İ-19 (Kadın) 1 

Gece bekletilmiş 

idrar 

D3S1358 16 - 17 16 - 17 16 - 19 

vWA 18 - 18 18 - 18 15 - 18 

D16S539 8 - 13 8 - 13 9 - 9 

D2S1338 20 - 20 20 - 20 - 

Amelogenin X - X X - X X - X 

D8S1179b 11 - 13 11 - 13 11 - 13 

D21S11 30 - 33.2 30 - 33.2 33.2 - 33.2 

D18S51 13 - 13 13 - 13 13 - 13 

D19S433 14 - 15 14 - 15 13 - 14 - 15 

TH01 8 - 10 8 - 10  6 - 8 - 10 

FGA 25 - 25 25 - 25 25 - 25 
Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

YeĢil: Kontaminasyon kaynaklı alleler 

 

 
 

Şekil 27: 12. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(Ġ-19 (kadın) ait, taze idrar örneğin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 



68 

 

 

13. Simülasyon 

 

 
 

Şekil 28: 13. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

(Ġ-19 (kadın) ait, 1 gece oda sıcaklığında bekletilmiĢ idrar örneğin tiplendirilmesi sonucu elde edilen 

DNA analiz sonucu) 
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14. Simülasyon 

 

Tablo 13: 14. Simülasyonun DNA Analiz Sonuçları 

 

Lokuslar İ-28 (Kadın) Yanak 

içi Sürüntü 

İ-28 (Kadın) 1 

Hafta Buz 

dolabında 

Bekletilmiş İdrar 

D3S1358 15 - 16 15 - 16 

vWA 18 - 19 18 - 19 

D16S539 9 - 12 9 - 12 

D2S1338 24 - 25 24 - 25 

Amelogenin X - X X - X 

D8S1179b 12 - 12 12 - 12 

D21S11 29 - 31 29 - 31 

D18S51 14 - 15 15 - 15 

D19S433 15 – 15.2 10 - 12 - 15.2 

TH01 9 - 9.3 9 - 11 

FGA 22 - 23 22 - 23 
Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

YeĢil: Kontaminasyon kaynaklı alleler 

 
 

Şekil 29: 14. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

 
(Ġ-19 (kadın) ait, 1 hafta -20°C‘de bekletilmiĢ idrar örneğin tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz 

sonucu) 
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15. Simülasyon 

 

Tablo 14: 15 – 16. Simülasyonların DNA Analiz Sonuçları 
 

Lokuslar İ-7 (Erkek) 

Yanak içi Swap 

İ-7 Sifon çekmeden 

tuvalet’den swapla 

örnek alımı 

İ-7 Sifon çektikten 

sonra tuvalet’den 

swapla örnek alımı 

D3S1358 16 - 16 16 - 16 16 – 17 
vWA 17 – 18 15 – 18 - 19 15 – 18 

D16S539 9 – 10 - - 
D2S1338 17 - 24 - 18 – 18 

Amelogenin X -Y X - X X -Y 
D8S1179b 14 – 14 12 – 15 12 – 12 

D21S11 30.2 – 31 25 – 25 25 – 25 
D18S51 14 – 17  14 – 14 

D19S433 13 – 15 10 – 10 10 - 10 
TH01 8 – 9 6 – 8 6 – 6 
FGA 21 - 24 - - 

Kırmızı: Heterozigot alleler homozigot olarak gözlendi 

YeĢil: Kontaminasyon kaynaklı alleler 

 

 
 

Şekil 30: 15. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

 
(Ġ-7 (erkek) ait, Tuvaletten idrar yapıldıktan sonra sifonu çekmeden, swap‘la sürüntü alınan örneğin 

tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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16. Simülasyon 

 

 
 

 

Şekil 31: 16. Simülasyon Sonucu DNA lokuslarının elektroforegram ile gösterimi  

 
(Ġ-7 (erkek) ait, Tuvaletten idrar yapılıp sifonu çektikten sonra, swap‘la sürüntü alınan örneğin 

tiplendirilmesi sonucu elde edilen DNA analiz sonucu) 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Fiziksel kanıtların bir alt grubunu oluĢturan biyolojik kanıtlar kimliklendirme 

konusunda, adli davaların incelenmesinde giderek önem kazanmaktadır (Hedman J. ve Ark., 

2009). Özellikle olay yerinden delilin toplanması, korunması, paketlenmesi ve transferi adli 

analizlerin baĢarısını doğrudan etkilemektedir. Delilin hukuka uygun ve doğru bir Ģekilde 

toplanması kriminal olguların çözümlenmesinde büyük katkıda bulunmaktadır (Budowle B., 

2006). 

PCR spesifik DNA segmentlerinin in vitro Ģekilde çoğaltılması tekniğidir. Oldukça 

hassas olan bu yöntem, çok az miktardaki hedef DNA‘nın tespitinde ve tanısında 

kullanılmaktadır. Ancak birçok faktör PCR‘ı aksatmaktadır (Monteiro L. ve Ark., 1997). Adli 

uygulamada kullanılan DNA analizleri genellikle PCR inhibitörü olarak adlandırılan, 

çoğaltılmayı etkileyen bileĢikler yüzünden sınırlanmaktadır. Birçok içerik PCR inhibitörü 

olarak, bazıları da kendi PCR inhibisyon mekanizmasıyla tanınmaktadır (Hedman J. ve Ark., 

2009). DeğiĢik örnekler arasındaki PCR inhibitörlerinin nicelik ve nitelik farkları vardır. 

Fenol bileĢikleri, glikojen, yağlar, selüloz, hedef olmayan nükleik asitler ve ağır metaller gibi 

birçok PCR inhibitörleri karakterize edilmiĢtir. Gaita, çeĢitli sayıdaki bakterilerin yanısıra 

değiĢik çeĢitte degrade olmuĢ besin ürünlerini barındıran kompleks biyolojik örnekleri teĢkil 

eder (Monteiro L. ve Ark., 1997). Gaita örneklerinde bulunan bu inhibitörler, değiĢik diyetsel 

faktörlere, bağırsak florasına veya diğer çevresel ve yaĢam tarzı ile alakalı faktörlerle de ilgisi 

araĢtırılmaktadır (Oikarinen S. ve Ark., 2009).  

PCR inhibisyonunu aĢmadaki ortak yaklaĢım, etkili DNA saflaĢtırmasıdır. Monteiro ve 

arkadaĢları (Monteiro L. ve Ark., 1997) selektif bağlayıcı özelliği olan QIAamp doku 

metodunu çalıĢmıĢlardır. Ancak PCR inhibitörlerinden kısmi uzaklaĢtırmayı baĢarmıĢlardır. 

Inhibitörlerin bulunduğu örnekleri 1:2 veya 1:10 dilüe ettiklerinde, etkilerini azaltmaya yeterli 

olduğunu göstermiĢlerdir. Çekitlenen örnek dilüe edilebilir ama bu uygulama DNA 

konsantrasyon miktarı çok yüksek olan örnekte yapılmalıdır (Hedman J. ve Ark., 2009). 

Ayrıca QIAamp doku metodu ile yaptıkları çekitleme sonucunda örnekler hala inhibitörleri 

ihtiva ediyorlarsa, inhibitörlerin ısı ile degrade olmadığını, kloroform çekitlemesi ile 

uzaklaĢtırıldığını çalıĢmasında belirtmiĢtir (Monteiro L. ve Ark., 1997). 

Ġnsan gaitası adli davalarda sıklıkla olmasa da, karĢılaĢıldığında kimliklendirmede 

önemli bir rol oynayan biyolojik delildir (Iacovacci G. ve Ark., 2003). ÇalıĢması bir çok 
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açıdan zor bir biyolojik örnek olmasına rağmen dikkate alınması gereken gaita örnekleri 

genellikle hırsızlık ve tecavüz olaylarında karĢımıza çıkmaktadır (Benecke M., 2005). 

Biyolojik örneklerden gaita; sindirilmiĢ veya sindirilmemiĢ yemek kalıntılarının, mukus, 

çözünmüĢ veya çözünmemiĢ gastrointestinal alan ürünlerinin ve hücrelerden salgılanan 

degratif enzimlerin ve bakterilerin kompleks karıĢımından oluĢmaktadır (Iacovacci G. ve Ark., 

2003). Gaita numune kalıntıları, DNA çekitlemesi ve çoğaltılması bakımından en zor 

örneklerdendir (Monteiro L. ve Ark., 1997). Her ne kadar 10 milyon hücre gastrointestinal 

alandan hergün kaybedildiği düĢünülse de, rutin STR analizleri Chelex 100, fenol kloroform 

gibi mevcut çekitleme yöntemleri ile DNA çekitlemesi pek mümkün olmamaktadır (Iacovacci 

G. ve Ark., 2003). Monteiro ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada, gaita örneklerinin ısıtılması 

ile bazı proteinlerin yapısının bozulabileceğini ve inhibitörlerin ısıtılmayla uzaklaĢmadığını 

belirtmiĢtir. Ayrıca kloroform çekitleme yöntemi ile lipitlerin uzaklaĢtırıldığını ancak 

inhibitörlerin uzaklaĢtırılamadığını belirtmiĢtir (ġen N. ve Ark., 2005). 

Gaita özütünün yapısında bulunan PCR inhibitörleri daha önceden yapılan 

çalıĢmalarda belirtilmiĢtir. Gaitanın yapısında bulunan mevcut PCR inhibitörleri bilirubin, 

safra tuzu ve kompleks karbonhidratlardır (Nechvatal J. ve Ark., 2008). Gaita bileĢenleri 

içinde bulunan bilirubin ve safra tuzları az konsantrasyonda olsalar bile PCR‘ı inhibe 

edebilmektedir. Bu nedenle PCR analizleri için DNA saflaĢtırması çoğaltılma öncesinde 

gereklidir. STR analizlerinin baĢarısı minimum miktardaki DNA‘ya, PCR inhibitörlerinin 

yokluğuna ve DNA degredasyon seviyesine bağlı olmaktadır. Gaita örneklerinde bütün bu 

faktörlerin varlığına ve baĢarılı çekitleme yönteminin uygulanmasına bağlıdır (Iacovacci G. ve 

Ark., 2003).    

Bu tez çalıĢması 4 aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢamada gönüllülerin yanak içi 

sürüntü örnekleri alındı ve yapılan çalıĢma sonunda gönüllülerin genotipleri belirlendi. Ġkinci 

aĢamada gönüllülerden alınan gaita ve idrar örnekleri gönüllülerden alındığı gün içinde 

çalıĢıldı. Böylece hiçbir çevresel faktöre maruz kalmadan elde edilebilinecek profillere 

bakıldı. ÇalıĢmanın 3. aĢamasında gönüllülerden alınan gaita ve idrar örnekleri daha önceden 

belirtilen çevre koĢullarına bırakıldı. Son aĢamada ise belirtilen çevre Ģartlarına maruz kalmıĢ 

örneklerin bakteriyel kontaminasyondan etkilenip/etkilenmediğini ve yürütme aĢamasında 

bakteriyel DNA‘nın çalıĢmalara etkisi olup/olmadığına bakılmıĢtır. 

ÇalıĢmada gaita örneklerinden DNA çekitlemesi için tercih edilen QIA amp® DNA 

Stool Mini Kit kullanıldı. QIAamp DNA Stool Mini Kit‘in hasarlı DNA yapısını onarmasına  

ve gaitanın yapısında bulunan PCR inhibitörlerini ortamdan uzaklaĢtırdığı için kullanıcıya 
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kolaylık sağlamaktadır. QIAamp DNA Stool Mini Kit ile insan nüklear DNA‘sının 

çekitlenmesi, bu yöntem için özel olan absorbsiyon matriksi, InhibitEX tableti içermektedir. 

Kitin baĢarısında önemli rol oynayan tabletin reaktifin kimyasal içeriği tescillidir. Kullanım 

kılavuzunda belirtildiği üzere, DNA‘ya hasar verebilecek maddeler ve PCR inhibitörleri 

InhibitEX tablet matriksinde absorblanıp, santrifugasyon ile DNA‘dan ayrılması 

sağlanmaktadır (Johnson D. ve Ark., 2005). Ek olarak, etkili lizis tampon kullanarak, silika-jel 

membrana bağlanan DNA‘yı arttırıp metodun baĢarısına katkıda bulunmaktadır (Vandenberg 

N. ve Ark., 2002). Bu durum bizim yaptığımız çalıĢmada da ortaya Ģu Ģekilde çıkmıĢtır; 

gönüllüden aldığımız gaita örneğini ikiye ayırıp, bir kısmı ile çekitleme prosedüre uygun 

Ģekilde InhibitEX tablet kullanarak diğer kısmının çekitlemesini de InhibitEX tablet 

kullanmayarak yaptık. Elde ettiğimiz sonuç Tablo 6‘daki 27, 28, 29 numaraları ile kodlanmıĢ 

örneklerde belirtilmiĢtir. InhibitEX tablet kullandığımız gaita örneklerinde profil elde ederken 

kullanmadıklarımızdan profil elde edemedik.  

Adli analizlerde PCR inhibisyonun oluĢmasındaki en önemli neden, olay yerinde 

örneğin maruz kaldığı çevre koĢullarına bağlı olmaktadır (Hedman J. ve Ark., 2009). Bu tez 

çalıĢmasında gaitaya uygulanan çevre koĢullarına göre; gaita örnekleri gönüllülerden 

alındıktan 2 saat sonra çalıĢıldığında 30 örnekten 14 tanesinde tam profil elde ettik. Ayrıca 4 

tane gaita örneğini 1 hafta -20°C‘de bekletildiğinde de en az 9 lokus elde ederek sağlıklı 

sonuç aldık. Ancak 2. haftadan sonra örneklerden sağlıklı sonuç alınmadı. DıĢ ortamda; hem 

kuru toprakta direkt güneĢ ıĢığına maruz kalan gaitalardan hem de nemli toprakta gölgede 

bekletilen gaita örneklerinden 1. ve 2. hafta da baĢarılı sonuçlar alınamadı. Uygulanan çevre 

Ģartları ve elde edilen lokus miktarı Tablo 6‘da belirtilmiĢtir.  

Olay yerinde karĢımıza çıkabilecek diğer bir durumda, failin gaitasının bulaĢmıĢ 

olduğu tuvalet kağıdının olay yeri inceleme ekipleri tarafından laboratuvara gönderilmesidir. 

Bu tez çalıĢmasında uygulanan modelleme çalıĢmasında, 12 numaralı gönüllünün kullandığı 

tuvalet kağıdından yapılan çalıĢmada tam profil elde edilmiĢtir. Olay yerinde gaitanın 

bulunabilineceği diğer bir durum da, gaitanın klozetin iç kısmına bulaĢmıĢ Ģeklinde 

bulunabilir. Bu tez çalıĢması için 6 numaralı gönüllünün gaitasına uyguladığımız modelleme 

çalıĢmasında, gönüllü gaitasını yaptıktan ve sifonu çektikten sonra steril swap‘la aldığımız 

sürüntü örneğinde yarı profil sağlanmıĢ ancak laboratuvar kaynaklı olmayan baĢka kiĢilere ait 

lokuslarda elde edilmiĢtir.   

Gaita kalıntı örnekleri DNA çekitlemesi, çoğaltması ve çalıĢılması açısından zor 

örneklerdir. Gaita; kompleks bileĢenler içeren, PCR problemlerine neden olabilecek 
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polisakkarritleri, değiĢik çeĢit degrade olmuĢ besin maddelerini, metabolik ürünleri geniĢ 

miktarda ilgisiz DNA ve birçok sayıda bulunan bakterileri içermektedir (ġen N. ve Ark., 

2005). Johnson ve arkadaĢları (Johnson D. ve Ark., 2005) yaptığı çalıĢmada QIAamp 

kitlerinin silika tabanlı çekitleme prosedürünü kullanarak nispeten daha hızlı olduğunu, 

gaitada bulunan PCR inhibitörlerini baĢarıyla uzaklaĢtırdığını belirtmiĢ, ayrıca kitin 

prosedüründe bakteri hücresinden öncelikli olarak insan hücre lysisini seçilir kılındığını 

belirtmiĢlerdir. Ġnsan intestinal alanında 400 – 500 bakteriyel türün bulunduğunu bunun 

sonucunda da gaitanın her gramında 10
10-11

 bakteri hücresi olabileceği tahmin edilmektedir. 

Bir çok çalıĢmada, kompleks mikrobiyal populasyonnun bileĢimi ve aktivitesinin insan 

sağlığında önemli rol oynadığı belirtilmiĢtir (Li K. ve Ark., 2009). Bakteri ve diğer 

mikroorganizmalar örneğin Candida, insan bağırsağının normal florasında bulunur. Brooks‘un 

araĢtırmalarına göre, sigmoid kolonun ve rektumun bakteriyel konsantrasyonu intestinal 

içerikte gram baĢına 10
11 

hücre bulunmaktadır. Bu çalıĢmada gaitada bulunan insan hücresi ve 

diğer organizmaların birbirinden ayrılması QIAGEN prosedüründe bulunan hücre lizis 

aĢaması ile sağlandı. QIAamp DNA Stool Mini Kit kılavuzunda belirtildiği gibi ASL tamponu 

oda sıcaklığında insan hücre lizis etkisini göstermektedir. Bu etkiye ters olarak ASL tamponu 

70-95 
0
C‘de bakteri hücrelerini ve parazitleri etkilemektedir. Tercih edilen insan hücrelerinin 

lizisini kısa sürede yapmaktır, böylece DNA degredasyonuna neden olabilecek içeriklere 

maruz kalmasını sınırlamaktadır (Johnson D. ve Ark., 2005, Qiagen). Bu tez çalıĢmasında 

çevre ortamına bırakılmıĢ gaita örneklerinden elde edilen bakteri türlerinin yürütme sonuçları 

9. Simülasyon 17 numaralı Ģekilde gösterilmiĢtir. Yürütme sonuçları incelendiğinde bakteri 

kaynaklı bir pik görülmemiĢtir. 

Adli DNA tiplendirmenin baĢarısı, olay yerinde bulunan dıĢkı örneklerindeki PCR 

inhibitörlerinin ortamdan uzaklaĢtırılmasına bağlıdır. Geleneksel olarak PCR inhibitörleri, 

etkili DNA saflaĢtırılması ile uzaklaĢtırılmaktadır ancak bu yöntemler de DNA kaybına yol 

açmaktadır. DNA polimeraz – tampon sisteminin uyarlanması ile inhibisyon etkisini 

hafifletmede alternatif bir yol izlenmiĢtir (Hedman J. ve Ark., 2011). DNA polimerazın tercihi 

ile inhibisyon direnci etkisiz hale getirilebilir. Standart olarak kullanılan birçok ticari kitte 

bulunan AmpliTaq Gold DNA Polimeraz inhibisyona en duyarlı polimerazdır. Reaksiyonda 

DNA polimerazın miktarı çoğalması veya özellikle kanda bulunan inhibitörlere direnç 

gösteren BSA (Bovine Serum Albumin) gibi ilave maddelerin kullanılması kanıtlanmıĢ 

yöntemlerdir (URL 6, 2011). Hedman ve arkadaĢlarının (Hedman J. ve Ark., 2009) yaptığı 

çalıĢmada belirtildiği gibi BSA; insan kemiği, fenol, hemoglobin ve proteaz gibi inhibitörleri 
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uzaklaĢtırarak PCR aĢamasını kolaylaĢtırmaktadır. Oikarinen ve arkadaĢlarının (Oikarinen S. 

ve Ark., 2009) yaptığı çalıĢmada da, BSA‘nın PCR inhibitörleri üzerindeki uzaklaĢtırıcı 

etkisini araĢtırmıĢlardır. BSA‘nın gaita örneklerinde PCR inhibitörlerini inaktive ettiğini 

belirtmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda da BSA kullandığımız örneklerin daha iyi sonuç verdiğini 

gözlemledik.  

Birçok çalıĢmada belirtildiği gibi değiĢik kaynaklı thermostable DNA polimerazlarının 

çeĢitli PCR inhibitörlerine farklı farklı etkileri vardır. Örneğin Thermus aquaticus (Taq)‘dan 

elde edilen DNA polimeraz insan kanında bulunan hemoglobin, immünoglobulin G ve 

laftoferrin gibi inhibitörlere Thermus thermophilus (Tth)‘dan elde edilen DNA polimeraza 

oranla daha hassastır. Taq türevi AmpliTaq Gold adli DNA tiplendirmesinde geniĢ kapsamlı 

olarak kullanılan AmpFISTR SGM Plus (Applied Biosystems) ve PowerPlex 16 (Promega) 

kitlerin içinde bulunan standart DNA polimeraz olarak kullanılmaktadır (Hedman J. ve Ark., 

2009). 

Genito-üriner alandaki epitel hücreler ve lökositler üriner DNA‘nın elde edildiği 

baĢlıca kaynaklardır (Nicole T. ve Ark., 1999). Birçok faktör genetik kimliklendirme 

yöntemini etkilemektedir. Temel nedenlerin baĢında örneklerden elde edilen DNA miktarıdır. 

Bu miktar örneğin doğal yapısından kaynaklandığı kadar saklama koĢullarına ve DNA 

çekitlemesinde kullanılan prosedürüne bağlıdır. Ġdrar genellikle az sayıdaki çekirdekli hücre 

içerdiğinden dolayı DNA profilleme sonuçlarında sıkıntı yaĢanmaktadır (Castella V. ve Ark., 

2006). Ġdrar içeriğinde epitel hücre ve lökosit gibi çekirdekli hücreler az miktarda 

bulunduğundan üriner kaynaklı DNA çekitleme iĢlemleri öncesinde idrar örneklerindeki 

hücreleri sedimantasyon veya diafiltrasyon gibi iĢlemleri gerekli kılmaktadır (Benecke M., 

2005). 

Nakazono ve arkadaĢları (Nakazono T. ve Ark., 2005) yaptıkları çalıĢmada idrardaki 

DNA miktarını 260mm UV spektrometrede ölçümlemeye çalıĢmıĢlar ancak idrar 

örneklerindeki DNA miktarı çok az olduğu için ölçümlenemediğini belirtmiĢlerdir. Erkeklerde 

genotiplendirme profilini elde edebilmek için 100-200µL idrar gerekliyken kadınlarda 40-

80µL idrar ile tam profil sağlanabildiklerini belirtmiĢlerdir. Buna bağlı olarak, tam profili 

kadınlara ait örneklerden elde edebilmek erkek örneklerine oranla daha kolay sağlanmaktadır.  

Aynı sonuçlar Prinz ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada da elde edilmiĢ, bu durumun sebebini 

de, kadınların idrarında erkeklere oranla daha çok epitel hücrelerin bulunduğunu ve DNA 

miktarının cinsiyete özgü farklılığa bağlı olduğunu belirtmiĢtir. Nakazono ve arkadaĢları bu 

görüĢü dikkate alarak yaptığı idrar damlasından DNA tiplendirme çalıĢması da benzer 
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sonuçları vermektedir. Söz konusu çalıĢma bizim tarafımızdan da yapılmıĢ olup, istenilen 

baĢarı elde edilememiĢtir.  Bu tez çalıĢmasında da kadındaki profilleme baĢarısı erkeklere 

oranla daha fazladır. Taze idrardan DNA çekitleme çalıĢması sonucunda kadın ve erkek idrar 

örneklerinden çıkan sonuç 12.7 µg/ml – 1.83 µg/ml ve 5.21 µg/ml – 1.15 µg/ml‘dir. Bundan 

dolayı erkek idrar damlasından profilleme yaparken kadınlara oranla daha fazla miktarda 

idrarın gerekli olduğu belirtilmiĢtir. Adli araĢtırmalarda olay yerinde bulunan idrar 

damlasından DNA tiplendirmesi yapılacak olan, kadın ve erkek idrar örneklerinin içerdikleri 

DNA miktarı dikkate alınmalıdır. Bu farktan dolayı, olay yerinde bulunan idrar damlasının 

kime ait olduğu ve cinsiyeti bilinmediği için mutlaka örnek alırken çok miktarda idrar örneği 

alınmalıdır. 

Mikroskobik olarak yapılan çalıĢmalarda DNA miktarlarının bekletilmiĢ örneklerde 

azalmasını hücrelerin azalması ile bağdaĢtırabiliriz. Uzun süre bekletilmiĢ örneklerde mutlaka 

belli miktarda bozulmadan kalan epitel hücreler bulunmaktadır ve çekitlenen DNA‘nın yüksek 

molekül ağırlıklı olması ĢaĢırtıcı değildir. Azalan insan DNA miktarını ancak insan spesifik 

propların hibridizasyonu ile tespit edebiliriz. Çünkü bekletilmiĢ örneklerde bakteri ve maya 

hücrelerinin artıĢı olmaktadır (Prinz M. ve Ark., 1993). Bizim çalıĢtığımız 3 ve 29 numaralı 

örneklerin 1 hafta buz dolabında beklettiğimizde de aynı sonuçlar elde edilmiĢtir. Qubit 

Florometre ile yaptığımız miktar tayinlerinde, taze örneğe oranla bekletilmiĢ idrardaki DNA 

miktarlarının yüksek çıktığı ancak kapiler elektroforez ile yaptığımız yürütme sonucunda 

beklenen baĢarıyı gösteremediği belirlenmiĢtir. Prinz ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada 

belirtilen diğer bir nokta da, bekletilmiĢ örneklerde hücre konsantrasyonu ve DNA miktarının, 

kadın ve erkek arasındaki farklılık taze örneklerde olduğu gibidir. Kadınlarda daha fazla hücre 

konsantrasyonu ve DNA miktarındaki fazlalık gözlenmektedir, bu çalıĢmada da aynı sonuçlar 

elde edilmiĢtir.  

Üre idrardaki inhibitör faktörlerdendir. Ġdrardaki inhibisyon mekanizması, idrarın 

içindeki üre, kreatinin ve elekrolitlerin konsantrasyonu ile ilgilidir. Khan ve arkadaĢlarının 

yaptığı çalıĢmada PCR inhibisyonunda ürenin baĢlıca rol aldığı ve konsantrasyonunun 

50mM‘den fazla olmasıyla tamamen inhibisyon sağlanmaktadır. YetiĢkin sağlıklı bireyin 

idrarında 330mM üre bulunmaktadır (Khan G. ve Ark., 1991). 

Taze gaita ve idrar örneklerindeki bakteriyel aktivitenin azaltılmasını sağlamak için 

örnekleri -20
0
C‘de saklamamız gerekmektedir (Benecke M., 2005). Toshihiro ve 

arkadaĢlarının belirtiği ve bizim yaptığımız çalıĢmada göstermektedir ki bir hafta -20
0
C‘de 

bekletilmiĢ örnekten tam tiplendirme yapılabilinmesine rağmen ilerleyen haftalarda baĢarı 
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oranı azalmaktadır. Elde edilen lokus sayıları Tablo 7‘de belirtilmiĢtir. Ancak iki defa 

dondurulup eritilen örneklerde baĢarılı sonuç elde edilememiĢtir. Soltyszewski ve 

arkadaĢlarının da belirttiği gibi bu durum dondurma ve erime döngüsü DNA kalitesinde 

negatif etkisi gözlenmiĢ, bu döngünün sonucunda idrar örneklerinde bulunan üreter epitel 

hücrelerin parçalanmasına neden olmakta, bu duruma bağlı olarakta nüklear DNA‘nın idrar 

matriksine salınması ve böylece DNA‘nın idrardaki mevcut endojen nükleik enzimlerle 

hidroliz olduğu belirtilmiĢtir. Sonuç olarak dondurma ve erime döngüsü mevcut DNA 

kaynağını azaltmaktadır (Soltyszewski ve Ark., 2006). Bu çalıĢmada da benzer sonuç elde 

ettik; 9, 10, 13 ve 14 numaralı gönüllülerin idrar örneklerini iki defa dondurup erittikten sonra 

yürütme sonucu tiplendirme yapılamadı. 

Gün içindeki epitelyal hücre miktarı karĢılaĢtırıldığında en fazla sabah idrarında 

epitelyal hücre dökülmektedir, bundan dolayı idrar eğer sabah salgılandıysa, idrardan DNA 

tiplendirmesi daha baĢarılı sonuçlar vermektedir. Ayrıca idrardaki hücreleri toparlamak için 

idrar mutlaka santrifüj edilmelidir. Böylece hücreler çökeceği için daha baĢarılı sonuçlar 

alınacaktır (Benecke M., 2005). Bu sebepten dolayı yaptığımız çalıĢmada, gönüllüden 

aldığımız idrarı çalıĢmadan önce santrifüj edip, ondan sonra çekitleme aĢamasına geçtik. Bu 

durumda sonuçların daha baĢarılı olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Gebelik sırasında üriner sistemde üreterlerin dilatasyonu, üretral peristaltizmde ve 

mesane tonusunda azalma gibi bazı değiĢiklikler meydana gelir. Ayrıca gebelerde plazma 

volümü fizyolojik olarak artar, idrar konsantrasyonu azalır, idrar progestin ve östrojenleri 

yükselir (Kaçmaz B. ve Ark., 2004). Böylece hamileler idrarlarında daha fazla üriner 

epitelyum hücre dökmektedirler. Bu nedenle hamile idrar örneğinden kimliklendirme 

yapabilme Ģansımız daha yüksektir. Ġdrar çalıĢmasındaki 30 numaralı gönüllü hamile olup, 

yapılan yürütme sonucunda kimliklendirme yapılabilmiĢtir.   

Olay yerinde karĢılaĢabileceğimiz durumları modellediğimizde, idrar açısından çok 

baĢarılı sonuçlar elde edemedik. 4 ve 7 numaralı gönüllülerin idrarını, tuvalete hem sifon 

çekmeden önce hemde sifonu çektikten sonra aldığımız swap örneği sonucunda farklı kiĢilere 

ait lokuslar elde edilmesinin yanında faile ait lokuslar istenilen miktarda elde edilememiĢtir. 

Bir diğer olay yeri modellemesinde de, 18 ve 19 numaralı gönüllülere uygulanmıĢ; gazlı beze 

bulaĢmıĢ idrar lekesinden ve kurutulmuĢ idrar damlasından elde edilen sonuçlar da baĢarılı 

olmamıĢtır. 

Çevre koĢullarının biyolojik materyallere zarar verdiği ve çalıĢmayı zorlaĢtırdığı adli 

bilimler camiası tarafından kabul edilen bir gerçektir. Biyolojik materyalleri çevre koĢulları 
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etkilediği kadar bakterilerinde etkilediği bilinmektedir. Bu çalıĢmadan da elde edilen 

sonuçlara göre de; bakterilerin biyolojik materyalleri salgıladıkları enzimlerle zarar verdiği 

ancak yürütme aĢamasında, kullanılan kitlerdeki lokusların insana özgü olmasından dolayı 

çalıĢmayı etkilemediği ve bakterilere ait lokusların yapılan yürütmede çıkmadığı gözlenmiĢtir. 

Adli olgularda deliller suçun aydınlatılmasında ve suçlunun bulunmasında çok önemli 

rol oynamaktadır. Biyolojik delillerden elde edilen DNA sayesinde kimliklendirme 

yapabildiğimiz için suçlunun bulunması daha kolay ve daha doğru olmaktadır. Günümüzde en 

sık kullanılan biyolojik delillerin baĢında kan, tükürük ve semen gelmektedir. Bu çalıĢmanın 

yapılmasındaki en önemli amaçlardan biri; adli olgularda gaita ve idrarın kan, tükürük ve 

semen kadar önemli olduğunu, özellikle hırsızlık ve cinsel suçlarda sıklıkla karĢımıza 

çıkabileceğini göstermektir. Yaptığımız taze örnek ve modelleme çalıĢmaları sonucunda; gaita 

örneklerindeki kimliklendirme yapılmasının daha baĢarılı sonuçlar verdiğini, idrardaki 

kimliklendirmenin özellikle erkek bireylerde daha zor olduğu gözlenmiĢtir.  

Olay yerinde herhangi bir zemin üzerinde ya da çeĢitli materyallere bulaĢmıĢ olarak 

karĢımıza çıkabilecek gaita ve idrar örnekleri kimliklendirmede bizi sonuca götürebilecek 

önemli delillerdendir. Adli bilimlerde gaitaya ait çözülmüĢ olgular Ek 1‘de belirtilmiĢtir. 

Uygulanan çevre Ģartlarında; idrarın özellikle -20°C‘de ve 1 gece dıĢ ortamda sağlıklı 

sonuçlar vermesine rağmen, gaitanın idrara oranla daha baĢarılı sonuçlar verdiği 

gözlemlenmiĢtir. Her ne kadar bu tür kanıtlarla çalıĢmak laboratuvar aĢamasında zorluklar 

yaratsa da geliĢen teknoloji ile bu sorunların önüne geçmek mümkün olabilmektedir.  
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6. ÖZET 

 

Olay yerinde bulunan biyolojik materyallerden suçun anlaĢılması ve suçlunun 

bulunması adli bilimlerin görevlerinden biridir. Biyolojik materyallerden kanın, semenin, 

tükürüğün kullanımı adli vakalarda daha yaygındır. Bunların yanında idrar ve dıĢkının da 

kullanımı mevcuttur. Bunlar genellikle cinsel saldırı veya taciz davalarında karĢımıza çıkar. 

Delil olarak dıĢkıyı en yaygın olarak fiili livata olgularında o veya anal yolla girmiĢ herhangi 

bir materyalden alacağımız örnekten elde edebiliriz. ÇalıĢmamda, bu gibi davalarda önem 

kazanan dıĢkı ve idrarın, hangi Ģartlarda nasıl etkilendiğini anlamak, yapılacak test 

sonuçlarında hangi etmenlerden etkilenip etkilenmediğini anlamak için bir dizi deney yaptım. 

Projede 30 gönüllü kiĢiden rıza formu doldurularak temin edilen dıĢkı ve idrar örnekleri ile 

çalıĢıldı. ÇalıĢmanın laboratuvar kısmı Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Moleküler 

Genetik Öğrenci Laboratuvarında yapıldı. Gönüllülerden alınan materyallerin yanında kontrol 

grubu için ağız içinden swap alındı. Kontrol DNA örneklerinin DNA ekstraksiyonu Chelex ile 

yapılıp, çeĢitli ticari kitlerle miktar tayini ve amplifikasyonu yapılıp elektroforezle tiplenmesi 

yapıldı. ÇeĢitli Ģartlar altında tutulmuĢ idrar ve dıĢkı örneklerinin yüzeyinden DNA toplama 

iĢlemi steril nemli koton swap‘la yapıldı. DıĢkıdan elde edilen DNA'ların ekstraksiyonu ticari 

kit ile, idrardan ise Chelex yöntemi ile yapıldı. DıĢkı ve idrardan elde edilen DNA için miktar 

tayini ve amplifikasyonu çeĢitli ticari kitler ile yapılıp, kapiller elektroforez ile tiplendi. Ayrıca 

floramızda bulunan bakteri populasyonun uygulayacağımız çevre koĢullarından nasıl 

etkilendiğini ve bu etkilenme sonucunda bizim çalıĢmamızı nasıl etkileyeceğine bakıldı. 

Yapılacak bu iĢlemler sonucunda; gerek ıĢık, nem, soğukluk, sıcaklık gibi fiziksel etmenler 

gerekse bakteriler gibi diğer organizmalardan etkilenip etkilenmediğine bakıldı.  

Projenin sonunda; olay yerinde çeĢitli Ģekillerde karĢımıza çıkabillecek bu biyolojik 

materyallerin, çeĢitli çevre Ģartlarına göstermiĢ oldukları bozunmayı veya dayanıklılığı 

hakkında bilgi sahibi olup dıĢkı ve idrarında diğer biyolojik materyaller gibi kullanıĢlı 

olduğunu, gözardı edilmemesi gerektiğini kanıtlamaya çalıĢtım.  
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7. SUMMARY 

 

Biological evidence in crime scenes has a great importance in both identifying 

perpetrators and revealing crimes. Although blood, semen, saliva are the most common 

biological material, urine and stool can also be rarely found in the crime scene. Urine and/or 

fecal samples may be either intentionally left behind or neglected as in the example of used 

toilet papers. This type of evidence is also valuable in sexual assault cases for DNA analysis 

in forensic identification. In the project, I studied with the stool and urine samples of 30 

volunteers who had filled the approval form. Laboratory work of the project was conducted at 

the Forensic Molecular Genetic Laboratory of Istanbul University Forensic Medicine 

Institute. As well as the samples taken from the volunteers, swap from mouth will also be 

obtained from the control group. This study initially aims to demonstrate in which conditions 

the urine and fecal samples, therefore the results of the analyses can be affected. The second 

aim of this research is to analyze the bacterial contamination since the urine and stool have 

specific bacterial flora and furthermore the environmental factors also have an effect on this 

media. It is also evaluated in this research whether these bacteria affect DNA isolation and 

amplification or not, a false identification due to microorganisms in urine and stool might be 

possible or not. An experimental design was used considering a crime scene modelling. 

Human urine and stool samples of the volunteers were subjected to various environmental 

conditions. DNA was extracted using Chelex and QIAamp DNA Stool Mini Kit. 

Amplifications were carried out using AmpFISTR SGM Plus PCR Amplification Kit and the 

samples were electrophoresed on ABI 310 Genetic Analyzer. Saliva samples of the volunteers 

were also analyzed as controls. The results reveal that the urine and stool samples are 

significant and beneficial evidence for forensic identification in particular when there is not 

any other biological evidence in the crime scene.  
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EKLER 

 

EK 1. Örnek Davalar 

 

Dışkı Materyalinden Kimliklendirme: Dava Raporu 

 

Yüksek saflıkta kimyasallar üreten bir Ģirket, farklı günlerde Ģirketin temizlik odasına 

bırakılmıĢ gaitadan genetik tiplendirme yapılması için mahkemeye baĢvurmuĢtur. ġirket bu 

davranıĢın kasıtlı olarak yapıldığına, yapan kiĢinin de çalıĢanlar arasında olduğuna 

inanmaktaydı. Gaitadan elde edilen genotip ile 21 çalıĢanın genotipleri ile karĢılaĢtırılması 

gerekliydi. Kuruma gelen bilgiler doğrultusunda gaita laboratuara gelene kadarki süre 

zarfında oda sıcaklığında saklanmıĢ, çalıĢmaya baĢlandığında da gaita 1 haftalık olmuĢtu. 

Örnekler gaitanın en fazla epitelyal hücre bulundurduğu kenar kısmından alındı ve gerekli 

olan çekitleme çalıĢması ve çoğaltma aĢaması yapıldı. Elde edilen sonuç doğrultusunda suçlu 

bulunmuĢ, suçunu itiraf etmiĢtir (Kalfoğlu E. ve Ark, 2003). 

 

Valencia County  

 

1 Eylül 2009‘da Valencia‘da eve gelen hırsız, ev içinde yemek yemiĢ, aldığı içkileri 

içmiĢ ve tuvaletini yapmıĢtır. ġerif Rene Rivera olay yerindeki gaitayı görünce kriminal 

laboratuvara gaitayı kanıt olarak göndermiĢ, laboratuardaki baĢarılı DNA çekitlemesi 

sonucunda hırsızın profili elde edilmiĢtir. DNA veri bankasından yapılan karĢılaĢtırma 

sonucunda hırsızın eski mahkumlardan olduğu ortaya çıkmıĢtır (URL-7). 
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EK 2. Bilgilendirilmiş Onam Formu 

 

Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen ve aĢağıda adı geçen 

araĢtırma projesinde kullanılmak üzere biyolojik örnek verme yoluyla katkıda bulunmanızı 

dileriz. 

Projenin Adı: Olay yerinde bulunmuĢ, bakteriyel kontaminasyona maruz kalmıĢ dıĢkı 

ve idrar örneklerinden DNA tiplendirilmesi. 

Genetik inceleme kiĢinin DNA‘sının, DNA ürünlerinin veya kromozomlarının 

incelenmesi yolu ile yapılır. Bu tür incelemelerin sonuçları kiĢiye özeldir ve kiĢinin rızası 

olmadığı sürece açıklanamaz. 

Gönüllü, istediği anda araĢtırmacıya haber vererek araĢtırmadan çekilmek isteyebilir 

bu durumda, katılımcının örnekleri derhal imha edilecektir. BaĢka bir amaç için 

kullanılmayacaktır. Ayrıca araĢtırmacı tarafından da gerek görüldüğünde katılımcının 

araĢtırma dıĢı bırakılacağı bildirilebilir.  

 Gönüllü katılımcı, araĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal 

sorumluluk altına girmeyecektir. Ayrıca kendisine bir ödeme yapılmayacaktır.  

Gönüllü katılımcının kimlik bilgileri gizli tutulacaktır ve kimse ile paylaĢılmayacaktır. 

Bilgilerin kullanımında Ģifre kullanılacaktır. Katılımcının çalıĢmadan herhangi bir neden ile 

ayrılması durumunda, tüm kayıtları silinecektir.  

 

 

Yukarıda adı geçen çalışma için biyolojik örnek vermeyi kabul ediyorum. İ. Ü. 

Adli Tıp Enstitüsünün genetik inceleme sonuçlarımı anomim bir şekilde bilimsel 

yayınlarında kullanmalarını kabul ediyorum.  

 

Araştırmaya Katılan Kişinin 

Adı – Soyadı: 

Tarih: 

İmza:  
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EK 3. Matriks Dosyasının Oluşturulması 

 

5-Fam, Joe, Ned ve Rox boyaları ile iĢaretlenmiĢ DNA parçaları matriks standart 

örnekleri olarak isimlendirilir. Matriks dosyası dört sütun ve dört satır ve ile sayılardan oluĢan 

bir tablo içermektedir. 

Bu dört boya arasında gözlenen örtüĢme ve floresans Ģiddetleri rakamlar ile normalize 

edilmektedir. 

Matriks dosyasındaki satırlar sanal filtreleri, sütunlar ise boya ile iĢaretlenmiĢ PCR 

ürünlerini temsil eder. Soldaki 1.0000 değeri 5-Fam boyası ile iĢaetlenmiĢ PCR ürününün 

fluoresans değerini temsil eder. 

 

 

           Şekil 32: ABI PRISM 310 ile elde edilen bir matriks dosyası örneği 

 

Matriks hesaplama Gene Scan Analiz Yazılım Programı tarafından otomatik olarak 

gerçekleĢtirilmektedir 

         Bir jel ya da kapiler kullanılarak yürütülen örnekler daha önce Filtre Seti F 

kullanılarak oluĢturulmuĢ matriks dosyası kullanılarak analiz edilmelidir. 
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ABI PRISM 310 Genetic Analyzer Matriks Dosyasının Oluşturulması 

 

ABI PRISM 310 Toplama Yazılım Enjeksiyon Listesi'nde, her bir örnek için GS STR 

POP4 (1mL) F modülü seçilir. 

 

Dört tane matriks standart örneği vardır (5-FAM, JOE, NED ve ROX). 

 

1. Her matriks örneğinden 1 μL alınarak 25 μL deiyonize formamide ile karıĢtırılır. 

Her matriks standart örneği için bir tüp hazırlanır. 

Not: Rox hariç. 

2. 95 ° C'de 3 dakika denatürasyona uğratılan örnekler daha sonra hemen buz üzerine 

alınır. 

3. ABI PRISM 310 Toplama Yazılım uygulaması baĢlatılır. 

4. Örnek ismi olarak Örnek Adı sütunundaki her satır için / numaralar girilir.  

5. Dosya menüsü altında, ‗yeni‘ bölümünden Gene Scan Enjeksiyon Listesi simgesi 

seçilir. 

6.  a) Enjeksiyon Listesinde,  uygun örnek sayfası, 

     b) Modül açılır menüden, her enjeksiyon için GS STR POP4 (1 mL) F, 

     c) Her matriks standart numune için Matriks Dosya sütununda ‗Yok ‗ seçilir. 

7. BaĢlat‘ a basılır. 

8. Enjeksiyonların yapıldığı sırada, GeneScan Analiz Yazılımında Ģu adımlar izlenir: 

     a) Dosya menüsü altındaki yeni butonunu seçilir. 

     b) Matrix simgesi tıklatılır.  

Açılan pencerede, her bir matriks standart boyanın rengine karĢılık gelen örnek    

dosyaları göstermektedir. 

     c) Böylece matriks dosyası oluĢturulur. 
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Matriks Standartlarının incelenmesi 

       

 

  Şekil 33: Matriks dosyası uygulanmamıĢ elektroforegram görüntüsü 

 

     

       

 Şekil 34: Matriks dosyası uygulanmıĢ elektroforegram görüntüsü 
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