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ÖZET 

Koruyucu Yıldırım M. Türk Çocuklarında Dudak-Damak Yarıkiarına Neden olan Aday 

Genlerin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti 

ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2012. 

Dudak-damak yarıkları, 1/700 insidansla en sık görülen konjenital anomalilerdendir ve 

dudak ve damağı oluşturan yüz çıkıntılarının gelişimsel aşamasında çevresel ve genetik 

faktörlerin etkileşimi ile oluştuğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk 
çocuklarında dudak-damak yarıkiarına neden olan bazı aday genler ile yarık arasındaki 

ilişkinin incelenmesi ve çevresel faktörlerin hastalığın oluşumundaki etkisinin 

değerlendirilmesidir. Bu çalışma, İ.Ü Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti A.D'na diş 

tedavileri için başvuran sendromik olmayan DDY'lı çocuklar ve aileleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci basamağında 158 DDY'lı çocuk ile 161 sağlıklı 

çocuktan oluşan kontrol grubu, dental anomaliler ve DDY'ye neden olduğu düşünülen 

çevresel faktörler açısından karşılaştırılmış; ikinci basamakta ise anne-baba-etkilenmiş 
çocuk-kardeş şeklinde 102 aile toplam 356 birey genetik ve çevresel faktörlere göre 

değerlendirilmiştir. Genetik inceleme için bireylerden elde edilen DNA örnekleri 

seçilmiş primerler uygulandıktan sonra PZR' da incelenmiştir. 158 olgunun 3 'ünde 
sadece d udak yarı ğı, 1 O' un da sadece damak yarı ğı, 5 8' inde çift taraflı, 64' ünde tek 

taraflı sol, 23 'ünde tek taraflı sağ DDY izlenmiştir. DDY'li bireylerde en sık 

karşılaşılan dental anomaliler sırasıyla mikrodonti, hipodonti ve hipoplazi olduğu 

görülmüş; sınıf 3 maloklüzyona yatkınlık saptanmıştır. Ailede kanser ve DDY 
hikayesinin DDY oluşumuna etki eden en önemli belirleyiciler olduğu; 2. derece 

belirleyicilerin ise annenin hamilelikte ilaç, sigara kullanması ve hamilelikte enfeksiyon 

geçirmesi olduğu belirlenmiştir. Kromozom 1, ABCA4 geni, marker rs481931 'in DDY 

oluşumu, süpemümerer dişler ve maloklüzyon oluşumu, ailede DDY ve kanser 

oluşması riski ile; kromozom 6, marker rs 13254 ?'nin DDY oluşumu ve mikrodonti ile; 

kromozom 1, IRF6 geni, marker rs2235371 'in DDY oluşumu ve hipodonti ile; 
kromozom 1, HSD ll B 1 geni, marker rs4844880; kromozom 1, IRF6 geni, mark er 

rs861019; kromozom ll, MMP3 geni, marker rs522616'nın meziodens oluşumu ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, DDY oluşumunda genetik faktörlerin önemli 
bir role sahip olduğu, çevresel faktörlerin tek başına etkili olmadığı, bu iki faktörün 

birlikte DDY riskini artırdığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dudak-damak yarığı, aday genler, çevresel faktörler, sendomik, 

sendromik olınayan 
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ABSTRACT 

Koruyucu Yıldırım M. Candidate genes investigation of cleft lip and palate in Turkish 

children. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Pedodontics. 

Doctorate Thesis. İstanbul. 20 I 2. 

Cleft lip and palate (CLP) are one of the most common congenital malformation with an 

ineidence of I /700 w hi ch have been report ed to occur in the development process of 

facial tissues by the interaction of environmental and genetic factors. The aim of this 

study is to investigate the relationship between cleft and some candidate genes that 

cause CLP and to evaluate the effect of environmental factors on the formation of 

disease in Turkish children. This study was carried out with non-syndromic cleft lip

palate children and their families who applied for dental treatment to İstanbul 

University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics. In fırst step of the study, 

I 58 CLP patients and a control group of I 6 I healthy children were compared in terms 

of dental anomalies and environmental factors. In the second step, mother-father

affected child-sibling in the form of I 02 family totally 356 individuals were evaluated 

according to genetic and environmental factors. DNA samples obtained from 

individuals for genetic analysis were investigated in PCR after applying the selected 

prim ers. It was observed 3 cases with only cleft lip, ı O cases with only cleft palate, 58 

cases with bilateral, 64 cases with unilateral left, 23 cases with unilateral right cleft lip

palate of totally ı 58 cases. The most common dental anomalies in individuals with CLP 

respectively microdontia, hypodontia and hypoplasia; predisposition to class 3 

malocclusion were indentifıed. For cleft formation, family history of cancer and cleft 

are the most important determinants; second degree determinants were determined as 

drug intake, smoking and infection during pregnancy. Clefting, supemumerary tooth 

and malocclusion, family history of celft and cancer are associated with chromosom I, 

ABCA4 gene, mark er rs48 ı 93 ı; cl efiing and microdontia associated with chromosom 

6, marker rsı32547; clefting and hypodontia associated with chromosom ı, IRF6 gene, 

marker rs223537ı; mesiodens associated with chromosom 1, HSDI ı B ı gene, marker 

rs4844880; chromosom I, IRF6 gene, marker rs86ıoı9; chromosom ı ı, MMP3 gene, 

marker rs5226 I 6 w ere fo und. As a results, genetic factors play an im portant role in the 

formation of CLP, environmental factors are not effective al one, these two factors 

increase the risk of cl efiing together were found. 

Key Words: Cleft lip-palate, candidate genes, environmental factors, syndromic, non

syndromic 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dudak-damak yarıkiarı (DDY), embriyo1ojik dönemde çeşitli nedenlerden 

dolayı yüz bölgesindeki yapıların birleşmesindeki hata nedeniyle ortaya çıkan bir 

anomali olarak tanımlanmaktadır. Yüz deformiteleri içerisinde en sık görülen konjenital 

anomalilerden biri olduğu belirtilirken, her 500-1000 canlı doğumdan birinde 

rastlandığı bildirilmektedir (15,22,23,29,37,49,75,84,96,99-101,113,117,136,138,139, 

157,173,193,194, 198). 

Dudak-damak yarıkiarı eğer bir sendromla beraber görülüyorsa sendromik, tek 

başına bir malformasyon ıse non-sendromik DDY (izole DDY) olarak 

adlandırılmaktadırlar. Meydana gelen malformasyonun temel nedeni nazal kavite ile 

oral ka vi tenin gelişim sırasında tam olarak ayrılamaması olarak bildirilmektedir (23 ). 

Bu hastalar doğumlarından hemen sonra konuşma, beslenme zorlukları, orta kulak 

enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar (163 ). Tedavileri 

uzun ve genellikle multi-disipliner olarak doğumdan sonra ergenliğe kadar devam 

etmekte ve şiddetli olgularda birden fazla cerrahi müdahele gerekebilmektedir. Çoğu 

hastada dental bozukluklar görülmektedir ve sıklıkla ortodonti tedavi gereksinimleri 

bulunmaktadır (29,30). Yapılan bir çalışma ile oral yarıkla doğan çocukların sağlıklı 

çocuklara göre psikiyatrik sorunlarla daha sık karşılaştıkları ve sosyal yaşantıda daha 

çekingen oldukları belirtilmiştir (30). 

Ayrıca yapılan bir istatistiksel değerlendirmeye göre dudak-damak yarıklı 

bireylerin ailelerinde lösemi ve lenfoma gibi kanser tiplerinin görülme oranının yüksek 

olduğu belirtilirken; dudak-damak yarığı ile doğan erkek bireylerde akciğer kanseri, 

kadın bireylerde beyin ve göğüs kanseri gelişme riskinin arttığı belirtilmektedir (193 ). 

Dudak-damak yarıklarının etyolojisi tam olarak açıklanamamasına karşın bu 

anomalinin embriyolojik yaşamda embriyo üzerine etki eden faktörlere bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Araştırmalar dudak-damak yarığının, embriyolojik gelişimin ilk 8 

haftası içerisinde ortaya çıktığını göstermektedir (34, 76,117,118,139, 193,205,206). 

Günümüzde DDY'nin genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle meydana 

geldiği veya her iki faktörün de DDY oluşumunda birlikte etkisinin olduğu kabul 

edilmektedir (3 7). Kimi olgularda genetik faktörler ön plana çıkmış gibi gözükürken 



2 

kimi olgularda çevresel faktörler, kimi olgularda ise hem genetik hem de çevresel 

faktörlerin birlikte DDY oluşumuna neden olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır 

(2 ı ,23, ı 63). 

Gerek etnik gerekse değişik populasyonlara dayalı mutasyon taramaları 

yapılarak DDY'nın meydana gelme nedeni belirlenmeye çalışılmıştır. Sadece gen ve 

gen grupları değil aynı zamanda bağlantı çalışmaları yapılarak multigenik bir kusur olan 

DDY için aday genlerin bulunduğu kromozom bölgeleri de belirlenmiştir 

(I ı 7,ı63,ı93). 

Bugüne kadar yapılan genetik çalışmalar, sadece aday genlerin analizleriyle 

değil aday genlerin birbirleriyle bağlantılarına da yönelik olmuştur. Aday genler 

arasında en çok çalışılanı TGFa (Transforming growth factor alpha), MSXı 

(Drosophila msh horneo box homo log- ı), TGF~ (Transforming growth factor beta), 

BCL3 (B-cell CLL/lymphoma-3 ), IRF6 (Interferon regulatory factor-6), PVR 

(Poliovirus Receptor), P AX9 (Paired Box-9) genleri olarak görülmektedir 

( 40,42,67' ı 00, ı 24, ı 45, ı 94). 

Bu çalışma ile Türk çocuklarında dudak-damak yarıkiarına neden olan bazı aday 

genler ile yarık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve çevresel faktörlerin hastalığın 

oluşumundaki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Damak ve Dudakların Embriyolojik Gelişimi 

Kraniyofasiyal gelişim birçok sinyal iletim sistemini, büyüme faktörleri ve 

onların reseptörlerini, transkripsiyon faktörleri, hücre adezyon molekülleri ve 

ekstrasellüler matriks komponentlerini içine alan oldukça karmaşık bir metabolik 

gelişim sistemi olarak tanımlanmaktadır (12- ı 4,26,65,67, ı 69,2 ı O) (Tablo 2- ı). 

Embriyolojik gelişim srasında, epitel ve mezenkim arasındaki sinyalizasyon, MSXı, 

BMP4, SHH ve BMP2 arasında gerçekleşmektedir. BMP2 ve BMP4 'ün mezenkimdeki, 

SHH ve BMP4'ün medial kenar epitelyumundaki etkilerini MSXı düzenlemektedir. 

Sırasıyla SHH'nin BMP2 'yi stimule etmesi ile mezenkimdeki BMP2 etkisi artmakta bu 

da palatal rafların gelişimini düzenlemektedir. Bu durumda, MSXı 'in fonksiyon 

kaybında tüm bu sinyal yolu etkilenerek DDY oluşum riski artmaktadır (1 ı4,ı63,ı67). 

intrauterin yaşamın ilk haftalarında anterior nöral tüpün dorsalinden köken alan 

nöral krest hücreleri mezenkim hücreleri ile yüz taslağını (fasiyal primordia) oluşturmak 

üzere birleşmektedirler. Yüz taslağında ileride burun, ağız, dudak ve damakları 

oluşturacak olan nazal, maksiller ve mandibular çıkıntılar (prominens) bulunmaktadır 

(67,ı67). 

Yüz gelişiminin büyük bölümü 4-8. haftalar arasında gerçekleşmekte ve ı O. 

hafta sonunda anlaşılır bir yüz görünümü ortaya çıkmaktadır. Brankial arkların 

proksimalindeki yüz taslağında, ektodermin her iki yanında kabartılar belirmektedir. Bu 

kabartılara nazal plakot adı verilmekte ve bunlardan medial ve lateral nazal çıkıntılar 

gelişmektedir. İki taraflı medial nazal çıkıntıların ortasında frontonazal çıkıntı 

belirmektedir. Nazal plakotların hemen altında, mandibular arkın proksimalinde 

maksiller çıkıntı ortaya çıkmaktadır. Yüz gelişimi sürecindemedial nazal çıkıntı, lateral 

nazal çıkıntı ve maksiller çıkıntı birleşerek normal burun, üst dudak ve damak yapılarını 

oluşturmaktadırlar (Şekil 2- ı). Maksiller çıkıntı ile m edi al nazal çıkıntının birleşmesi 

sonucu oral ve nazal kaviteler birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Medial nazal çıkınıının 

merliale hareketi ile filtrum, Cupit yayı, burun ucu, premaksilla ve nazal septum 

oluşmaktadır. Maksiller çıkıntı ise üst rludağın lateral bölümü ve yanağın üst kısmını 

oluşturmaktadır (Şekil 2-2) (ı 42, ı 52). Burun kanatları lateral çıkıntırlan 
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gelişmektedirler. Medial nazal çıkıntıların mediale, birbirlerine doğru hareketi sırasında 

bunların arasındaki frontonazal çıkıntı kranial tarafa yönelerek alın ve nazal dorsumu 

oluşturmaktadır. Mandibular çıkıntı alt çeneyi, alt dudağı ve yanağın alt bölümünü 

oluşturmaktadır (15,84,118,130,201). 

Dudak ve damak bölgeleri embriyojenik birincil ve ikincil damaktan meydana 

gelmektedir. Intrauterin hayatın 5. ve 6. haftalarında sağ ve sol üst çene çıkıntıları 

(burjon) ve nazal çıkıntıların birleşmesiyle birincil (ilkel) damak oluşmaktadır. Birincil 

damak; dudak, ön dişierin alveolü, ön damak ve insizal foremen oluşumuna; ikincil 

damak geri kalan sert damağın ve yumuşak damağın oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

8. haftada üst çene çıkıntılarından ortaya çıkan palatİnal çukurlar ile burun septurounun 

orta hatta birleşmesi ile ikincil damak meydana gelmektedir. Yüz çıkıntılarının, 

birleşme yerlerinin zayıf olması ve gelişimin herhangi bir aşamasındaki 

duraklamalardan etkilenebildikleri belirtilmektedir (15,42,1 18,1 73,201). 

Tablo 2-1: Kraniyofasiyal gelişirnde rol oynayan faktörler 

Sinyal Yolları 

Büyüme Faktörleri ve Reseptörleri 

Transkripsiyon Faktörleri 

Hücre Adezyon Molekülleri 

Ekstrasellüler Matriks 

SHH, BMP2, BMP4, BMP7, Wnt5a, SMAD2-4, JAG: 

EGF, EGFr, TGF, FGF2, FGF8, FGFI, FGFlr, FGF2r 

DLXI-6, GLİ2-3, HOXA2, IRF6, LHX8, PAX9, 

PITX2, PRXI, MAXI, TBXI, TBX22 

PVRL 1, E-Cadherin 

COL2Al, COLIIAI, COL11A2, MMP2-3, MMP9, 

MMP13, TIMPI-3, Fibronektin 



Şeki12-1: 6. Haftanın başında meydana gelen yapılar 

int m siD 
proçes 

Şekil 2-2: 7. Haftanın sonunda intermaksiller proçes sonucu nazal septnınların oluşması 

2.2. Damak Embriyolojik Gelişimi 

5 

Damak Gelişimi (palatogenez) primer damak ve sekonder damak olak üzere iki 

taslaktan gelişmektedir. Palatogenez intra-uterin hayatın 5. haftasının sonunda 

başlamakta ve yaklaşık 12. haftada sona ermektedir (71). En kritik dönem 6. haftanın 

sonundan 9. haftanın başına kadar olan zaman olarak bildirilmektedir. Ağız yapılarını 

oluşturacak olan dokuların farklılaşması , hareketlenınesi ve birleşmeleri ile damak, 

dudak ve nazal dokular meydana gelmektedir (ll). Fibroblast büyüme faktörleri (FGF) 

ve sonic hedgehog (SHH) sinyalİnin bu evrede oldukça etkili olduğu belirtilmektedir 

(ll ,28). 
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Primer damak (foramen insizivınn anterior) maksillanın kama şeklinde bir 

mezenkim kitlesi olan intermaksiller segmentinden gelişmeye başlamakta ve 

maksillanın premaksiller parçasım oluşturmaktadır. Primer damağın, üst dudağın 

filtrumunu oluşturacak olan kısım ve 4 kesici dişi tutan üçgen şeklindeki damak kısmı 

olmak üzere iki kısmı bulunmaktadır (71). Sekonder damak, insanlarda sert ve yumuşak 

damağın %90'ını oluşturmaktadır (Şekil 2-3). Sekonder damak gelişimi 3 evreye 

ayrılmıştır. I. evrede (6. gestasyonel hafta) maksiller çıkıntılardan uzanan iki mezenkim 

çıkıntısı (lateral palatin proçes ), gelişen dilin her iki yanında dikey düzleme 

hareketleriyle başlamakta ve II. evrede (7 ve 8. gestasyonel haftalar) lateral çıkıntiların 

uzamasıyla dilin üzerinde yatay konuma gelmektedirler (92). III. evrede (9-1 O. 

gestasyonel haftalar) yatay konuma gelen hücreler birbirine yaklaşarak birleşmekte, 

ayrıca nazal septum ve primer damağın posterior parçalarıyla da birleşerek sekonder 

damağı (foramen insizivum posterior) oluşturmaktadırlar (Şekil 2-3, Şekil 2-4). Bu 

birleşmelerin desmozom ve keratin fibriller sayesinde gerçekleştiği bildirilmektedir. Bu 

sırada primer damak da gelişimine devam ederek kemik oluşumu başlamakta, kesici 

dişierin bulunduğu premaksiller parça meydana gelmektedir. Lateral palatinal proçesler 

maksiller vedamak kemikleriyle birleşerek sert damağın oluşumunu başlatmaktadır. Bu 

çıkıntıların posterior parçaları kemikleşmemekte ve yumuşak damağı oluşturmak için 

kaynaşmaktadırlar (71 , ll O). 

Primer d ama k 

Şekil 2-3: Primer ve sekonder damak 

Ustdud 

Sert 
dam ak 

J Primer d am ak 

S ek o nd er d ama k 



Frontonazal 
çıkını ı 

Maksi ll er 
proçes 

Oral kavite 

proçes 

Primer 

dam ak 

Nazal 
sept um 

kenarları 

Şekil2-4: Dudak ve damağın embriyolojik gelişimi 

2.3. Dudak Embriyolojik Gelişimi 
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Med i al 
nazal proçes 

Lateral 
nazal proçes 

Nazal pit 

Burun dış 

kanatları 

l nsiziv foramen 

Damak 

Alt dudak mandibular çıkıntılardan yaklaşık 11-12. haftalarda meydana 

gelmektedir (117,163). Üst dudak ise maksiller çıkıntı tarafından oluşturulmaktadır. 

Maksiller çıkıntılar mediale göç ederken lateral ve medial nazal çıkıntıları da mediale 

doğru itmektedirler (Şekil 2-4, Şekil 2-5). Nazal çıkıntılar medialde birleşerek üst dudak 

filtrumu ve Cupid yayı , burun ucu ve ön kısmı meydana gelmektedir (Şekil 2-6). Aynı 

zamanda maksiller çıkıntıların yardımıyla ve nazal çıkıntılarla birleşmesi ile premaksilla 

ve primer damak oluşmaktadır. Hareketlerine devam eden maksiller çıkıntılar üst dudak 

ve üst yanak gelişimine yardım etmektedirler. Tek taraflı dudak yarığı medial nazal ve 

maksiller çıkıntıların birleşme kusurlarından meydana gelmektedir. Çift taraflı dudak 

yarığında da iki tarafta nazal çıkıntılar maksiller çıkıntılarla birleşememektedir 

(71 ,114). 



Lateral nazal çıkıntılar 

D Medial nazal çıkıntılar 

Maksiller çıkıntılar 

Şekil2-5: Üst rludağın oluşumunda rol alan hücre hareketleri 

Şekil2-6:10. Haftada filtrum ve üst dudakların oluşması 

2.4. Dudak- Damak Yarıklarının Sınıflandırılması ve Embriyolojik Temeli 

8 

Dudak-damak yarıkiarı karmaşık bir deformite grubu olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanımlama için pek çok sınıflama kullanılmıştır (Şekil2-7) (96, 122). 
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Basit Sınıflama (Veau 1931) 

• Tek taraflı (unilateral) yarık 

• İki taraflı (bilateral) yarık 

• Dudağı etkileyen damak veya burun u ıçme almayan inkomplet (tam 

olmayan) yarık 

• Dudak, maksillanın ön kısmı , burun, sert ve yumuşak damağı etkileyen 

komplet (tam) yarık 

Tek taraflı inkomplet Tek taraflı komplet Çıft taraflı komplet 

İnkomplet damakyanğı Tek taraflı komplet DDY Çift taraflı komplet DDY 

Şekil 2-7:Dudak-damak yarığı basit sınıflama (Veau 1931) 

Yerleşimlerine ve yarık tipine göre (Veau 1931) 

• İki taraflı tam dudak damak yarığı 

• Bir tarafı tam diğer tarafı tam olmayan dudak damak yarığı 

• Sadece tam dudak yarığı 

• Sadece tam olmayan dudak yarığı 
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• Mikroform yarık (Dudakta yara izi şeklinde görülen yarık) 

• Sadece tam damak yarığı 

• Sadece tam olmayan dan1ak yarığı (Yumuşak damak yarığı) 

• Sadece uvula yarığı 

• Submüköz yarık 

Alveoler ark temel olarak alınırsa (Davies - Ritchie 1922) 

• Prealveoler (yarık dudak) 

• Postalveoler (yarık damak) 

• Transalveoler (yarık dudak-damak) 

Embriyolojiye göre (Kernehan-Stark 1958) 

• Primer damak yan ğı (insiziv foramen önünde) 

• Sekonder damak yarığı (insiziv foramen arkasında) 

Sendrom ile birlikte görölüp görölmemesine göre (Schutte ve Morray 1999) 

• Nonsendromik dudak-damak yarığı 

• N onsendromik dam ak yan ğı 

• Sendromik dudak-damak yarığı 

• Sendromik damak yarığı 
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2.4.1. Dam ak Y arıkları 

2.4.1.1. Primer Damak Yarıkiarı 

Lateral damak çıkıntılarını oluşturan mezenkim hücrelerinin kendi aralarında ve 

primer damaktaki mezenkim hücreleri ile tam olarak birleşememesinden meydana 

geldiği bildirilmektedir (205). 

Üst dudak ve arkada insiziv foramene kadar olan yapılar (premaksilla) primer 

damak olarak isimlendirilmektedir. Üst dudağı oluşturan yapılardan medial nazal çıkıntı 

ile maksiller çıkıntının tek tarafta birleşememesi tek taraflı dudak yarığını, iki tarafta da 

birleşememesi çift taraflı dudak yarığını oluşturmaktadır. Embriyolojik etkilenmenin 

zamanlamasına ve birleşme oranına bağlı olarak komplet (tam) veya inkomplet (tam 

olmayan) yarıklar meydana gelmektedir (84, 118,201 ). 

Medial nazal çıkıntiların merliale hareketi sonrasında orta çizgide birleşme 

olmaz ise medyan dudak yarığı ortaya çıkmaktadır. Maksiller çıkıntı ile mandibular 

çıkıntının laterallerde birleşememesi makrostomi veya lateral yüz yarığı denilen durum 

ile sonuçlanmaktadır. Dudak yarıkiarı ile beraber insiziv foramen önündeki damak 

bölümünde de yarıklar görülebilmektedir. Komplet dudak yarıklarında primer damağı 

oluşturan tüm yapılarda tek veya çift taraflı yarık olabilmektedir. Medial nazal çıkıntılar 

ile frontonazal çıkıntının birleşmesi sonucu medyan damak çıkıntısı oluşmaktadır. Bu 

çıkıntı her iki lateralde maksiller çıkıntının uzantısı olan lateral damak çıkıntılan ile 

birleşerek premaksillayı oluşturmaktadır. Bu birleşme meydana gelmez ise primer 

damağın premaksilla bölümünde tek veya iki taraflı yarık ortaya çıkmaktadır ( 1 1 8). 

2.4.1.2. Sekonder Damak Y arıkları 

Lateral damaktaki mezenkim hücrelerinin birbirleriyle ve nazal septumla 

birleşememesiye meydana gelmektedir (205). 

Primer damak yapılarının oluşumunu takiben 8. haftada lateral damak çıkıntiları 

(maksiller çıkıntının medial kenarlarından gelişirler) vertikal durumdan horizontal 
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duruma doğru hareketlenmektedirler. Lateral damak çıkıntıları, bu yukarı ve mediale 

hareket sırasında dil ile karşılaşmakta ve dil ile eş zamanlı hareket ederek yön 

değiştirmektedirler. Yer değişiminin tamamlanması ile lateral damak çıkıntiları da 

gelişimini tamamlamakta ve orta çizgide birleşerek sert damağın bir kısmını (insiziv 

foramenin posterioru) ve yumuşak damağın tamamını oluşturmaktadırlar. Her iki lateral 

damak çıkıntısının orta çizgideki birleşme yeri palatİnal rafe olarak ortaya çıkmaktadır 

(201 ,205). 

Sekonder damak yarıkiarı bifid uvula, submüköz yarık, inkomplet yarık (tam 

olmayan) ve komplet yarık (tam) olarak sınıflandırılmaktadırlar. Lateral damak 

çıkıntılarının yukarıya doğru hareketi, gelişmesi ve birleşmesindeki kusurlar damak 

yarığı oluşumuna yol açabilmektedir. Sekonder damak yarığı oluşumunu ve derecesini 

lateral damak çıkıntılarının gelişim sürecindeki engellernelerin zamanı ve şiddeti 

belirlemektedir. Lateral damak çıkıntılarında meydana gelen defektler daha önce 

maksiller çıkıntının oluşumu sırasında ortaya çıkan bozukluklardan 

kaynaklanabilmektedir. Bazı olgularda her iki taraftaki lateral damak çıkıntılarından 

kaynaklanan birleşme kusuru olabilmektedir (çift taraflı yarık), bazı olgularda ise lateral 

damak çıkıntılarındaki birleşme kusurundan tek taraftaki gecikme sorumlu olmaktadır 

(tek taraflı yarık) (84,205). 

2.4.1.3. Primer ve Sekonder Damak Yarıkiarı 

Lateral damak çıkıntilarını oluşturan mezenkim hücrelerinin hem kendi 

aralarında, hem de primer damak mezenkimi ve nazal septum hücreleri ile 

birleşememesinden meydana gelmektedirler (193,205) (Şekil 2-8). 

2.4.2. Du dak Y arıkları 

Damaktan bağımsız olarak (sağlam ve/veya yarık damak) dudakta meydana 

gelen yarıkiarı kapsamaktadırlar ve 1/1000 insidansında görüldükleri bildirilmektedir. 

Farklı etnik gruplarda bu oran değişebilmekte, ayrıca erkeklerde oluşma oranının daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Alt dudak yarıkiarı çok nadir görülmekte ve n1andibular 
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çıkıntılardaki mezenkim hücrelerinin birleşememesi ile meydana geldiği 

belirtilmektedir (114,193,205) (Şekil 2-8). 

Mikroform yarıklar da bu grup içerisine girebilmektedir. Bu tip yarıkiarın dudak 

yara izi şeklinde veya orbikularis oris kasında defektler şeklinde izlendiği bildirilirken 

sıklığı 0.06110.000 olarak belirtilmektedir. Mikroform ve subepitelyal yarıkiarda BMP4 

geninin rol oynadığı bildirilmektedir ( 171 ,202). 

2.4.2.1. Tek taraflı Dudak Yarıkiarı 

Maksiller çıkıntının medial nazal çıkıntılar ile tam birleşememesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu kusur mezenkim hücrelerin çoğalması ve üstündeki epitel 

dokunun düzgün hale gelememesiyle meydana gelmektedir (114). 

2.4.2.2. Çift Taraflı Dudak Yarıkiarı (Fissio Labialis Bilateralis) 

Maksiller çıkıntılardaki mezenkim hücrelerinin birleşip bunların kaynaşmış olan 

medial nazal çıkıntılar ile birleşememesinden kaynaklanmaktadırlar. İki taraftaki sorun 

simetrik olmayabilir, yarığın boyutu ve şiddeti farklı olabilmektedir. Bazı durumlarda 

intermaksiller segment serbest olarak asılı kalmakta ve dudak birleşmesi ve ağız 

kapanmasında sorunlara yol açabilmektedir ( 114 ). 

2.4.2.3. Merliyan Dudak Yarıkiarı 

Az görülen bir defekt olarak bildirilmektedir. Mediyan nazal çıkıntıların tam 

yada kısmi birleşememesinden kaynaklanmakta ve intermaksiller segmentin 

oluşmamasına neden olabilmektedir. Sendrom ile birlikte görüldüğü durumlar daha 

sıktır ve otozornal çekinik olarak geçiş gösterdiği bildirilmiştir ( 114.193 ). 
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Filtrum 

Üst dudak 

A lveo l lereti 

Sert da mak 

Yumuşak damak 

(b) (c) (d) 

(e) (t) (g) 

(h) (i) (j) 

Şekil 2-8: Dudak-damak yarığı kompleks sınıflama 

(a) Nonnal anatomi (b) Tek taraflı sol dudak yarığı (c) Tek taraflı sol dudak,alveol yarığı (d) Tek taraflı 
sol dudak, alveol, sert ve yumuşak damak yarığı (e) Tek taraflı sağ dudak yarığı (f) Tek taratlı sağ dudak, 
alveoli yarığı (g) ) Tek taratlı sağ dudak, alveol , sert ve yumuşak damak yarığı (h) Çift taraflı dudak 
yarığı (i) Çift taraflı dudak, alveoli yarığı (j) Çift taraflı dudak, alveol , sert ve yumuşak damak yarığı (k) 
Sert damak yarığı (l) Yumuşak damak yarığı (m) Sert ve yumuşak damak yarığı (98) 



15 

2.4.3. izole (N on- Sendromik) Oral Y arıklar: 

Bireylerde herhangi bir sendrom bulunmadan sadece dudak ve/veya damak 

yarıkiarı veya sadece dan1ak yarığının bulunınası olarak tanımlanmaktadır (9,1 0). izole 

yarıklı olgularda aile hikayesi arttıkça yarık görülıne riskinin arttığı bildirilirken. akraba 

evliliği gibi durun1larda riski n daha fazla olduğu belirtilmektedir (206 ). 

2.4.4. izole Olmayan (Sendromik) Oral Yarıklar: 

Bireylerde başka bir kusur ile ortaya çıkan dudak-damak yarıkiarı veya daınak 

yarıkiarı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tip olgularda oral yarıkiarın yanı sıra sistemik 

hastalıklar ve vücutta malformasyonlar görülebilmektedir. Sıklıkla akraba evliliği 

sonucunda görülen bu tip durumların genetik ve çevresel birçok faktöre bağlı olduğu 

bildirilmektedir ( 163, 192). 



Tablo 2-2: Dudak -damak yarıkiarı ile birlikte izlenen bazı sendromlar ve bu sendromlara neden olan genler 

Sendrom 

Akut proıniyclositik lösemi 

Alstrom sendromu 

Andersen sendromu 

Angelman sendromu 

Apcrt sendromu 

Axenfcld-Riegcr sendromu 

Bamtorth-Lazarus Sendromu 

Bardct-Biedl sendromu 

Bazal hücrcli ncvus sendromu (Gorlin sendromu) 

Beare-Stevenson cutis gyrata sendromu 

Branchio-oculo-facial sendromu 

Campomclic displazi 

CLP- ektodermal displazi 

Damak yarığı ile Ankiloglossi 

Diastrophic displazi 

DiGcorgc sendromu 

Digeorge Sendromu 

Ektrodaktili, cktodcrmal displazi, orofasiyal cleft sendromu 

F cnulkctanuri 

Fragile X sendromu 

Gen ismi 
Retinoic acid receptor, alpha polpypeptide 

Transforming growth factor -alpha 

Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2 

Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, Beta 3 

Fibroblast growth factor receptor 2 

Distal-Less Homebox2 

Forkhead Box El 

T -box transcriptian factor ı O 

Patched 

Fibroblast growth factor receptor 2 

Transcriptian factor AP-2 alpha 

SRY (Sex- determining region Y) -Box 9 

Poliovirus receptor-related ı 

T-box transcriptian factor 22 

Diastropic dysplasia sulfate transporter 

CATCH22 

T-box transcriptian factor ı 

Transformatian related protein 63 

Phenylalanine hydoxylase 

D4Sl92 

Gen Kasaltmasa 
RARA 

TGFA 

KCNJ2 

GABRBJ 

FGFR2 

DLX2 

FOXEI 

TBX/0 

PTC 

FGFR2 

TFAP2A 

SOX9 

PVRLI 

TBX22 

DTDST 

CATCH22 

TBXI 

TP63 

PAH 

D4S/92 

Kromozom 
Lo kasyon u 
17qı2 

2pı3 

17q24.3 

ısql ı-ql3 

ıoq26 

2q31. ı 

9q22 

ı lql3. ı 

9q22.3 

ıoq26 

6p24 

ı 7q24.3-q25. ı 

ı ıq23.3 

Xq21.1 

5q32-q33. ı 

22qı ı 

22q ı 1.2 ı 

3q27 

ı2q24.ı 

4q25-4q31.3 

Goldenhar Sendromu Myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived MYCN 2p24.1 

Gorlin sendromu Sonic Hedgehog Homolog SHH 7q36 

Gorlin sendromu Protein patched homolog I PTCHI 9q22.3 

Greig cephalopolysyndactyly sendromu Gli-Kruppel Family member 2 GL/2 2q ı 4 

Holoprosenccphaly GLI family zinc finger 2 GL/2 2q ı4 

Holoproscnccphaly SIX horneobox 3 SIXJ 2p21 

Holoprosencephaly, tip 3 Sonic Hedgehog Homolog SHH 7q36 
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Kahtam 
Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozomaı Dominant 

Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif 

X'e bağlı 

Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesifveya X'e bağlı 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif veya Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozomal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 



Jackson-W ei ss sendromu 

Jan.:ho-Lcvin sendromu 

Kahuki sendromu 

Kallınann Sendromu 

Klcdiokraniyal displazi 

Kraniyofrontonazal displazi 

Kruzon kraniofasiyal dizostozis 

Larsen sendromu 

Locys-Dietz Sendromu 

M artan sendromu 

Margarita Isiand CL!P-ektodermal displazi sendromu 

M iller sendromu 

Nconatal osseous displazi I 

Okuloü1siokardiodental 

Oro-fasiyal-digital sendromu 

Osmcd sendromu 

Otopalatodigital tip 1 ve 2 

Pallister-Hall sendromu 

Pallistcr-Hall sendromu 

Pfeiffer sendromu 

Pierre-Robin Sendromu 

Poplitcal ptcrygium sendromu 

Rctinohlastoına 

Roherts sendromu 

Rohinow sendromu 

Sacthrc-Chotzen sendromu 

Shprintzen-Goldberg sendromu 

Sidcrius X-linkcd mental retardation 

Simpson dismorti sendromu 

Smith lemli opitz 

Sticklcr sendromu, tip I -2 

Sticklcr sendromu, tip3 

Tetra-amelia-CLP 

Fibroblast growth factor receptor 2 FGFR2 10q26 

Paired box gene 9 PAX9 14ql2-ql3 

Myeloid/lymphoid or mİxed-lineage leukemia 2 MLL2 ı 2q ı 2-q 14 

Fibroblast growth factor receptor I FGFRI 8p ı 1.2-p ı ı. ı 

Muscle segment homeobox, drosophila, homolog of 2 MSX2 5q34-q35 

Eph-related receptor tyrosine kinases EFNBI Xql2 

Fibroblast growth factor receptor 2 FGFR2 10q26 

Filamin B, beta FLNB 3pl4.3 

Transforming growth factor -beta receptor type I TGFBRI 9q22 

Transforming growth factor -beta type I TGFBI 19q13.2 

Poliovirus receptor PVR 19ql3.31 

Dihydroorotate dehydrogenase DHODH 16q22 

Diastropic dysplasia sulfate transporter DTDST 5q32-q33. ı 

BCL6 corepressor BCOR Xpl 1.4 

GLI family zinc finger 3 GL/3 7pl3 

Collagen, type XI, alpha 2 COLIIA2 6p21.3 

Filamin A, alpha FLNA Xq28 

M icrophthalmia-associated transcription factor MITF 3pl4.1-pl2.3 

Gli-Kruppel Family member 2 GL/2 2ql4 

Fibroblast growth factor receptor 2 FGFR2 10q26 

Sex determinin region-Y SOX9- SR Y box 9 ı 7q24.3-q25. ı 

Interferon regulatory factor 6 IRF6 lq32-q41 

Retinoblastoma- I RBI 13ql4.1-ql4.2 

Establishment of cohesion I homolog 2 ESC02 8p21.1 

Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2. ROR2 9q22 

Twist transcription factor TWIST 7p21 

Collagen, type XI, alpha 2 COLIIA2 6p21.3 

PHD Finger Protein 8 PJIF8 Xpl 1.2 

Glypican-3 GPC3 Xq26 

7-Dehydrocholesterol reductase DHCR7 ı lq13.4 

Collagen, type XI, alpha I ,2 COL//A/-2 lp21- 6p21.3 

Collagen, type XI, alpha 2 COLIIA2 6p21.3 

Wingless-type MMTV integration site family, member 3 WNT3 I 7q2 I 
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Otozornal Dominant 

Otozomal Resesif 

Otozornal Dominant 

X'e bağlı 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant veya Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif 

Otozornal Resesif 

Otozomal Resesif 

X'c bağlı 

Otozornal Resesif 

Otozomal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozomal Resesif 

Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

X'e bağlı 

X'e bağlı 

Otozornal Resesi f 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif 



T oricllo-Casey sendromu Special at-rich sequence binding protein 2 SATB2 2q32-q33 

Trcachcr Collins mandibulofasial dizostozis Treaci e TCOFJ 5q32-q33. ı 

Trisomi 21 (Down Sendromu) Methylenetetrahydofolate reductase MTHFR lp36.3 

Trisomi 21 (Down Sendromu) Replication factor C (Activator I) RFCJ 4pl4-pl3 

V an dcr Woudc sendromu lnterferon regulatory factor 6 IRF6 ıq32-q4ı 

Van der Woude sendromu D4Sı92 D4Sl92 4q25-4q3 ı .3 

Velokardiyofasiyal sendrom CATCH22 CATCH22 22ql ı 

V clokardiyofasiyaı sendrom T-box transcription factor ı TBXJ 22q11.21 

Waardcnburg sendromu, tip 1 Paired box horneotic gene-3 PAX3 2q35 

Waardenhurg sendromu, tip IlA Microphthaımia-associated transcription factor MITF 3p14.ı-p12.3 

Witkop sendromu Muscle segment homeobox, drosophiıa, homolog of 1 MSXJ 4pl6.ı 

Wolf-Hirschhorn sendromu Muscle segment homeobox, drosophila, homolog of ı MSXJ 4p 16.1 

Zcllwcgcr sendromu-3 Peroxisomal Membrane Protein-3 PXMP3 8q21.1 
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Otozornal Resesif 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesif veya Dominant 

Otozornal Resesif veya Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Resesifveya X'e bağlı 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 

Otozornal Dominant 
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Dudak-damak yarığı gözlenen olguların yaklaşık olarak% 70'inin bir sendroma 

bağlı olmaksızın, o/o30'unun bir sendromla birlikte görüldüğü bildirilirken, yaklaşık 

olarak %20-30 arasında rludak-damak yarıklı olgulara, %40-60 arasında sadece damak 

yarıklı olgulara 400'den fazla sendromun eşlik ettiği bildirilmektedir (Tablo2-2) 

(8,33,42,65,67,79,84,101,115,157,171). Ayrıca sadece damak yarığı gözlenen olguların 

da %50'sinin bir sendromla beraber oluşmadığı belirtilmektedir. (8,37,117,168). 

İnsanlarda kollajenleri, fıbroblast büyüme faktörlerini, sülfat taşıyıcıları, nükleolar 

proteinleri ve tiroid transkripsiyon faktörlerini kodlayan genlerde oluşan defektler 

rludak damak yarığının eşlik ettiği sendromlar ile ilişkilendirilmiştir (76). 

2.5. Dudak ve/veya Damak Yarıklı Çocuklarda Görülen Anomaliler 

Bu tip hastalar çok çeşitli problemler ile dünyaya gelmektedirler. Beslenme 

problemleri, konuşma ve duyma problemleri, dental problemler, sosyal ve psikolojik 

bozuklular ve mental yetersizlikler bunlardan başlıcaları olarak belirtilmektedir ( 65). 

Dudak ve damağın yetersiz gelişimine bağlı burun ve ağız kavitelerinin 

görevlerini tam yapamamasından dolayı solunum ve beslenme problemleri bunlardan en 

önemlisi olarak gözlenmektedir. Beslenme problemleri ayrıca çocuğun normal 

gelişiminde de etkili olmaktadır. Bu durumun zararını en aza indirgemek için rludak

damak yarıklı hastalara özel beslenme pozisyonları ve biberonlar geliştirilmiştir. Eğer 

beslenme problemleri şiddetliyse nazo-gastrik tüp yardımı ile çocuğun gelişimini devam 

ettirmesi sağlanmaktadır (30,114,133). 

Ağrı ve duyma kaybı ile sonuçlanan tekrarlayan kulak enfeksiyonları ve 

konuşma problemi de diğer önemli problemler olarak bildirilmektedir. Dudak-damak 

yarıklı bireylerde yumuşak damakta oluşan defekt nedeniyle velofarengeal fonksiyon 

yetersizliği sonucu konuşma problemleri ortaya çıkmaktadır (122). 

Yarık ne kadar şiddetli ise bu tip problemierin oluşma riski ve tedavi şekli daha 

koınpleks olabilmektedir. Özellikle estetik açıdan sadece cerrahi tedavi değil dental ve 

ortodontik tedavi gereksiniınİ de bu tip hastalarda çok öneınli olmaktadır. Dental orta 
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hat sapmaları ve asimetrik dental ark formu, üst çenenin az gelişimine bağlı ön bölgede 

çapraz kapanışa yatkınlık, dişlerdeki sayı, şekil ve doku anomalileri dudak damak 

yarıklı hastalarda gözlenen en önemli dental anomaliler olarak belirtilmektedir (80, 195). 

Dişlerin, dudak ve damak ile aynı zamanda oluşması ve bazı genlerin hem diş 

gelişiminde hem de dudak ve damak gelişiminde rol oynamasından dolayı DDY'li 

çocuklar, yarık olmayan çocuklarla dental anomali görülme sıklığı açısından 

karşılaştırıldığında, yarıklı çocuklarda dental anomalilerin daha sık görüldüğü 

belirtilmiştir. Y arık şiddeti ile anomali görülme sıklığı da doğru orantılı olarak 

artmaktadır ( 188). Dudak damak yarı ğı ile doğan bireylerde diş eksikliği görülme 

sıklığının görülmeyeniere göre 6 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir ( 189). 

Dental anomaliler; sayı, boyut, biçim, formasyon, sürme zamanı anomalileri, 

mıne defektieri ve konum bozuklukları şeklinde görülmektedir (80, 108,188, 192). 

Konjenital diş eksiklikleri, sayı anomalileri içinde en sık görülen anomali olarak 

bildirilmektedir. Çalışmalarda hipodonti için belirtilen prevalans %33-79 arasında 

değişiklik göstermektedir. Sıklıkla yarık tarafta maksiller kanin veya lateral kesiciterin 

eksik olduğu bildirilmiştir. Diş eksikleri, yarık hattı dışında da sağlıklı bireylerden fazla 

olabilmektedir. Her ne kadar dudak damak yarıklı hastalarda hipodonti hiperdontiden 

daha yaygınsa da özellikle tek taraflı yarıkiarda yarık tarafında süt yada daimi 

süpemümerer yan kesiciler sıklıkla görülebilmektedir. DDY' da süpernümerer dişler 

yarığa komşu yan kesicilerdir ve genellikle gömülü kaldıkları bildirilmiştir 

(80, 160,193 ). 

MSXI, TGF~3, TGFa, PAX9, FGFRI ve IRF6 genlerinin hem dudak-damak 

yarıklarının oluşumunda hemde diş eksikliği görülen olgularda etkili genler olduğu 

yapılan bağlantı ve bağlantı dengesizliği çalışmaları ile belirtilmektedir 

( 1 12,160,192,195,197, 199,). Dental epitelyum un oluşumunda erken evrede çok çeşitli 

moleküllerin etkili olduğu bildirilirken BMP2, BMP4, BMP7, DLX2, DLX5, FGFI, 

FGF2, FGF4, FGF8, FGF9, LEFI, GLI2 ve GLI3 gibi moleküllerin insanlarda diş 

eksikliğinde potasiyel aday genler olabileceği vurguianmaktadır ( 192). 

Diş eksikliğinin 45 den fazla sendrom (http:/;\vvvw.ncbi.nlın.nih.gov/Onıiın/) ile 

ilgili olduğu ancak bu sendromlarda hangi dişierin eksik olduğu detaylı olarak 

bildirilememektedir. Bunun nedeni olarak her dişin farklı ve bağımsız gelişİnısel 
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mekanizmasının olması ve dişierin spesifik türlerinin eksikliğinde farklı genetik 

faktörlerin etkili olması düşünülmektedir (7ı ). 

DDY'da sık görülen anomalilerden bir diğeri de ektopik dişler olarak 

belirtilmektedir. Dental arkta olması gereken yerden farklı pozisyonda süren dişler, 

ektopik diş olarak tanımlanmaktadır. Bu tip hastalarda transpoze dişler ve gömülü 

dişlerde görülebildiği gibi nazal kavitede sürmüş dişiere de rastlanabilmektedir. Bu 

dişler nazal obstruksiyon, kronik irritasyon ya da sinüzite sebep olabilmektedir 

(7ı ,80, ı 06). 

Diş minesinin hipomineralizasyonunda, mıne kaybı olmaksızın, renk ve 

translusensi bozulmakta ve bu durum mine defekti olarak tanımlanmaktadır. Eğer mine 

yüzeyinde makroskopik defekt varsa mine hipoplazisi olarak yorumlanmaktadır. 

DDY'lı hastalarda mine hipoplazisi sık görülebilmekte ve hipoplazi sonucu estetik 

bozularak, çürük riksi ve duyarlılık artmaktadır (93, ı 06). 

2.6. Dudak- Damak Yarıklarının Teşhisi ve Epidemiyolojisi 

2.6.1. Dudak- Damak Yarıklarının Teşhisi 

Genetik hastalıkların ve doğumsal anomalilerin bir bölümü riskli aitelelerde 

gebeliğin 9. haftasından itibaren anne karnındaki bebeğe ait dokularda yapılan testlerle 

tanınabilmektedir. Bu testler için, ultrasonografi, amniyosentez, koryon villüs 

aspirasyonu veya kordosentez gibi yöntemler kullanılmaktadır. Dudak-damak 

yarıklarının prenatal teşhisinin yüz kemiklerinden akustik gölge elde edilmesinin zor 

olması nedeniyle çoğu zaman yanıltıcı olduğu belirtilmektedir. Gebeliğin 20-22. 

haftaları arası teşhis için en uygun zaman olarak bildirilmektedir ( ı5,96). 

Ultrasonografi (USG) ultra ses dalgaları veren bir alet yardımı ile fetüsün iç ve 

dış organlarının görülmesi ve varsa anomalilerin saptanması esasına dayanmaktadır. 

Bebeğin başına ait şekil bozuklukları (hidrosefali, mikrosefali ). nöral tüp defektieri 

(oınurganın kapanma kusurları). et ayak. bağırsak. böbrek ve kalp gibi organiara ait 

anomaliler bu yöntemle tanınmaktadır. Normal gebeliğin izlenmesinde imkanlar 
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uygunsa gebeliğin 10-12. haftası ve 17-20. haftasında USG yapılması doğuştan olan 

anomalilerin taranmasını sağlayabilmektedir. USG'nin doğuştan olan anomalilerin 

taranınasında sensitivitesi (duyarlılığı) düşük ise de nöral tüp defektierinin tanınmasında 

sensitivitenin yüksek olduğu bildirilmektedir (96). 

Üç boyutlu ultrason tekniklerinin kullanılmaya başlanması ile prenatal teşhisin 

doğruluk payı daha da artmaktadır. Üç boyutlu ultrasonun, geleneksel iki boyutlu 

görüntülerneye göre daha net yüz resimleri sunması sayesinde yarık hattının tam olarak 

hangi doğrultuda olduğunun belirlenmesi sağlanmaktadır. Bunun yanısıra üç boyutlu 

ultrason teknolojisinin kullanımı henüz tam olarak yaygınlık kazanmamıştır ( 15,96). 

2. yöntem bebeğin anne rahminde, içinde yüzdüğü sıvının bir miktarının 

(yaklaşık 16 ml) enjektör ile aspire edilmesi yani amniyosentez yöntemi olarak 

bildirilmektedir. Genellikle gebeliğin 15-21. haftaları arasında uygulanmaktadır. USG 

ile gebelik haftası hesaplandıktan sonra, plasentanın yeri ve amniyotik sıvının aspire 

edileceği bölge belirlenmekte ve ince bir iğne ile çocuğun baş ve gövdesinden uzak bir 

yerden amniyotik sıvı alınmaktadır. Amniyotik sıvıya dökülmüş olan fetüse ait hücreler 

özel ortamlarda kültür edilerek üretilmekte ve bu hücrelerde kromozom, enzim ve DNA 

analizi yapılabilmektedir. Bugün dünyada benimsenmiş olan, 35 yaş üzerindeki bütün 

gebelere amniyosentez yapılarak fetal karyotipi belirlemektir (96,114). 

Daha nadir kullanılan yöntem Koryon villüs aspirasyonu olarak belirtilmektedir. 

Bebeği besleyen plasentadan bir miktar dokunun biyopsi yöntemi ile alınmasıdır. 

Özellikle PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) teknolojisiyle DNA analizleri için, 

gerekirse sitogenetik analizler için yapılmaktadır (96). 

Gelecekte, dental anomaliler, dudak izleri, orbikularis oris kasındaki defektler, 3 

boyutlu yüz görüntüsü ölçümleri, beyin fonksiyonlarının, konuşma ve zihinsel 

farklılıkların, okuma becerisi ve zeka düzeyinin değerlendirilmesi gibi subklinik 

fenatipierin belirlenmesi ile minor yapısal defektler ve bu defekte yatkınlığı olanlar 

saptanabi lecektir (3 7,171 ,202). 
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2.6.2. Dudak- Damak Yarıklarının Epidemiyolojisi 

Dudak-damak yarıkları, embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı yüz 

bölgesindeki yapıların birleşmesindeki hata nedeniyle ortaya çıkan bir anomali olarak 

tanımlanmaktadır. Yüz deformiteleri içerisinde en sık görülen konjenital anomalilerden 

biri olduğu belirtilirken, her 500-1 000 canlı doğumda bir rastlandığı bildirilmektedir 

(15,22,23,29,3 7,49, 75,84,96,99-1 Ol, 113,117,136,138,139,157,173,193,194, 198). 

Tablo 2-3: Dudak damak yarıklarının sıklığı 

Etnik Sıklık 

Afrika 0.4/1000 

Kafkasya 0.9/1000 

Amerika o .4-1. 71 ı 000 

Asya 1.4/1000 

Türkiye 0.95-1.5/1000 

Batı Avrupa 1.3-1.9/1000 

Kuzey Avrupa 2.1/1000 

Dudak - damak yarıkiarı ırkiara göre değişik oranlarda görülmektedir (Tablo 2-

3) (15,33,37,42,45,51,93,117,173,178,193,195,198-200). Afrikalı ve Afrika 

kökenlilerde, İsrail ve güney Avrupada oran daha düşük, Latin Amerika, Hintliler, 

Japonlar ve Çiniilerde ise daha fazla olarak bildirilmektedir (114,124). izole DDY 

beyaz ırkta 0.7-111000, Çin'de 1.7/1000, Kore'de 1.87/1000, Japonya'da 2,111000, 

Türkiye'de 0.9511000 olarak belirtilmiştir (73,124,181,185). Siyah ırkta nadir 

görülürken, doğulu sarı ırkta çok daha sık ortaya çıktığı belirtilmektedir (124). 

DDY' dan erkekler kızlara göre 2 kat daha fazla etkilenirken~ d udak yarı ğı 

erkeklerde, damak yarığı ise kızlarda daha sık görülmektedir. Sol tek taraflı yarık 

görülme sıklığı sağ tek taraflı yarıkiara göre iki kat fazla iken çift taraflı yarık görülme 

oranı daha az olarak bildirilmiştir (15,3 7 ,42,84,198). Yarık d udak olgularının sıklığı 

ortalama 1/300, sadece yarık damak ortalama 1/1500 ve her ikidurumun birarada 

bulunına sıklığı da ortalama 1/2500. dür. Finlandiya· da yarık damak sıklığı 1/1000, 
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kuzey-doğu Fransa'da 0.4111000, İtalya'da 0.3411000 olarak görülmüştür. Oranların bu 

kadar değişik olmasının nedenleri arasında coğrafi, etnik köken ve kahtım kalıplarının 

farklılıkları olabileceği gibi oral yarığın tipine göre de farklılık görülmektedir 

(117,163,198,206). 

Ayrıca yapılan bir istatistiksel değerlendirmeye göre dudak-damak yarıklı 

bireylerin ailelerinde lösemi ve lenfoma gibi kanser tiplerinin görülme oranının yüksek 

olduğu belirtilirken; dudak-damak yarığı ile doğan erkek bireylerde akciğer kanseri, 

kadın bireylerde beyin ve göğüs kanseri gelişme riskinin arttığı belirtilmektedir ( 193). 

2.7. Dudak- Damak Yarıklarının Etyolojisi 

Dudak damak yarıklarının etyolojisi tam olarak açıklanamamasına karşın bu 

anamalinin embriyolojik yaşamda embriyo üzerine etki eden faktörlere bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Araştırmalar dudak-damak yarığının, embriyolojik gelişimin ilk 8 

haftası içerisinde ortaya çıktığını göstermektedir (34, 76,117,118,139, 193,205,206). 

Dudak ve damağı oluşturan yüz çıkıntılarının gelişimsel aşamaları genetik ve 

çevresel faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir (9,29,49,83,98, 124). Pek çok 

genetik ve çevresel faktörün oluşturduğu etkinin toplamının belirli bir hastalığı veya 

deformiteyi ortaya çıkarmasına multifaktöriyel etki mekanizması adı verilmektedir. 

Dudak-damak yarıklarının embriyojenik sürecindeki bozukluklar da multifaktöriyel etki 

mekanizması ile açıklanabilmektedir (15,22,42,108,118,139,199). 

Dudak damak yarı ğı oluşumu, genlerin etkisi ile (lokus heterojenite ), bir gendeki 

farklı mutasyon ile (allelik heterojenite) veya çeşitli genlerin birbiri üzerine gen-gen, 

gen-çevre etkileşimleri ile oluşmaktadır (8). 

Çevresel faktörler (0/o60-0/o 75) 

• Annenin yaşı 

• Annenin sigara kullann1ası 

• Annenin alkol kullanınası 
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• Annenin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirmesi 

• Annenin hamilelik döneminde ilaç kullanması (V azoaktif ilaçlar

psödoepinefrin, aspirin, ibuprofen, amfetamin, antikonvülsan ilaçlar

fenobarbital, dilantin, naproksen, kortikosteroidler) 

• Folik asit eksikliği 

• Vitamin eksikliği (A, B6, B 12) 

Genetik faktörler (0/o25-40) 

• Aile hikayesi 

• Aday genler (22,75,96,127,137,163,200,201). 

Yüz deformitelerinin oluşumuyla ilgili yapılan birçok çalışma olmasına rağmen 

etyolojisi ve patojenitesi hala tam anlamıyla açıklığa kavuşmasa dayarık dudak-damak 

oluşumunun genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle meydana geldiği 

bilinmektedir. Bazı olgularda sadece genetik veya çevresel faktörler olabildiği gibi bazı 

olgularda hem genetik hem de çevresel faktörler birlikte etkili olabilmektedir (8, 160). 

Tek yumurta ikizlerinde dudak-damak yarığı oluşumunun %100 olmaması genetik 

faktörlerin tek başına etkili olmadığını göstermektedir (117). 

Gen-gen veya gen-çevre etkileşimlerinin geçtiğimiz yıllar süresince yüz 

deformitelerinin oluşumda önemli bir role sahip olduğu moleküler ve epidemiyolojik 

çalışmalar sayesinde ortaya konulmaktadır. Çeşitli lokus ve genler, dudak-damak 

yarıklarının oluşumda aday olarak gösterilmiş ve bu konu üzerinde çalışmalar yapılmış 

ve yapılmaya devam etmektedir (78,95,200). Hamilelik döneminde anti-epileptik ilaç, 

alkol ve sigara kullanımı, folik asit ve multivitamin eksiklikleri gibi genetik olmayan 

çevresel faktörlerin dudak-damak yarığı ile ilişkisi ortaya konmasınarağmen hastalığın 

genetik temeline dayanan çalışmalar ön plana çıkmaktadır (117,136,193,205,206). 
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2.7.1. Nonsendromik Dudak veDamak Yarıklarında Çevrenin ve Kahtırnın Rolü 

2.7.1.1. Çevrenin Rolü 

DDY oluşumunda birçok teratojen etken ile ilgili çalışma yapılmıştır. Bu 

faktörler arasında en fazla çalışılanlar gebelik sırasında matemal sigara ve alkol 

kullanımı, vitamin ve özellikle folik asit eksikliği, viral enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar 

olarak bildirilmektedir. Bu faktörlere annenin gebeliği sırasında maruz kalma sıklığı, 

maruz kalınan faktörün dozu ve gebelik süresi meydana gelebilecek fetal kusurların 

şiddetini değiştirebilmektedir (162). 

• Hamilelik yaşı: Genel olarak annenin 35 yaşından sonra doğum yapması 

doğumsal defekt oluşma riskini artırmaktadır. Geç yaşta gerçekleşen hamileliklerde 

dudak damak yarıkiarına daha sık rastlandığı bildirilmektedir. Dudak - damak yarığı 

oluşumunda annenin yaşının önemli olması kadar babanın yaşınında etyolojide rol 

oynayabileceğini savunan kaynaklar bulunmaktadır (16). 

• Sigara kullanımı: Sigara içinde tanımlanan kimyasalların kanser ve birçok 

hastalığa neden olduğu bilinmektedir. DDY oluşumunda ise annenin sigara kullanımı en 

fazla çalışılmış olan teratojenik faktör olarak bildirilmektedir (203). Sigaranın DDY 

oluşumunu etkilediğini belirten çalışmalar olduğu gibi (9,32,88,147,206,207) 

etkilemediğini belirten çalışmalar da bulunmaktadır (88,97). Yapılan bir araştırmada, 

sigara kullanımının DDY oluşumuna etkisi %4, çift taraflı DDY oluşumuna ise etkisinin 
0/o12 olduğu bildirilmiştir (58). Meta-analiz çalışmaları, sigaranın dudak- damak yarığı 

oluşumda etkinliğinin 1.3 oranında daha fazla olduğunu desteklemektedir (3 7). Sigara 

içen gebelerdeki başlıca sorun kan karboksihemoglobin yükselmesine bağlı olarak 

fetüste hipoksinin görülmesi ihtimali olarak bildirilmektedir (33,147,198). Bu olgularda 

prematüre doğumlar olabileceği gibi düşük ağırlıklı doğumların da görülebileceği 

belirtilmiştir (198). Ayrıca. yine gebeliklerinde sigara kullanan bireylerin çocuklarında 

serum alfafeto proteinlerde yükselme ve gelişim gerili ği sorunları da bildirİlıniştir ( 56). 
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Hamile annenin günde 15 sigara veya daha fazlasını içmesinin dudak damak yarığı 

oluşumunu yaklaşık olarak 20 kat arttırabiieceği bildirilmektedir (193). 

• Alkol kullanımı: Alkolün fetus üzerindeki etkisi "fetal alkol sendromu" 

(FAS) olarak bilinmektedir (198). Matemal alkol kullanımının fetus üzerindeki etkileri 

arasında zeka gerili ği, kraniyofasial sorunlar, kalp ve ürogenital sistem bozuklukları 

sayılabilmektedir. Alkol kullanan gebelerde alkol plasental engeli aşıp gelişmekte olan 

fetal doku ve organiara zarar verebilmektedir. Bu organlar özellikle merkezi sinir 

sistemi organları olarak belirtilmektedir (54). Annenin hamilelikte alkol almasının fetal 

alkol sendromuna neden olabileceği bunu takiben mental gelişirnde geri, kraniofasiyal 

anomalili ve santral sinir sisteminde disfonksiyona sahip çocukların dünyaya 

gelebileceği bildirilmektedir (84 ). 

Alkolden etkilenen fetal yapıların ortak özelliği nöral krest hücrelerinden köken 

almaları olarak dikkat çekmektedir. Bugüne kadar alkol ile DDY arasında pozitif ilişki 

bulunan çalışmalar olmasına karşın (84,91, 116), tersine herhangi bir ilişkinin 

bulunmadığı çalışmalarda bildirilmiştir (149). Son dönem çalışmaları ise hamilelikte 

alkol kullanımında yüksek dozda alkolün kısa süre içerisinde azda olsa alınması 

halinde, ADH1C adı verilen alkol dehidrogenaz geninde varyasyonlara neden olarak 

d udak damak yarı ğı oluşumu riskini artırdığını bildirmektedir (3 7). 

• İlaç kullanımı: Özellikle antikolvülsan ( diazepam, fenitoin,fenobarbital) ilaç 

kullanan annelerin çocuklarında konjenital anomalilerin oldukça sık görüldüğü 

bildirilmektedir (127). Maternal konrtikosteroid kullanımı ile DDY oluşumu arasında 

pozitif ilişki belirtilmektedir ( 114, 127). Ancak ilaç kullanımı ile DDY arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmış fazla çalışma bulunmamaktadır. Gebeliğin birinci 

trimesterinde fenitoin, karbamazepin gibi folik asit antogonisti olan ilaçların 

kullanımının D D Y' li çocuk doğurma riskini artırdığı belirtilmiştir. Yapılan bazı hayvan 

çalışmalarında ise steroid takviyesi yapılan hayvanlarda DDY görülmesinin gebelikte 

steroid kullanımının, risk faktörleri arasında bulunmasına neden olduğu ileri 

sürülmüştür (127). 
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• Folik asit kullanımı: Folik asit (B9 Vitamini) serum ve biyolojik sıvılarda 

bulunabilen ve hücrede tek karbonlu grupların taşınmasında rol oynayan bir molekül 

olarak belirtilmektedir. Fo lik asit karaciğerde dihidrofolat ve tetrahidrofolata indirgenip 

hücrelerde metabolizmaya dahil olmaktadır. Biyolojik olarak aktif olan formu folik 

asidin indirgenmiş şeklidir. Temel görevleri histiclin katabolizması, serinden glisin elde 

edilmesi, nükleotid biyosentezi, kan hücresi yapımı, S-adenozil-methionin sentezi, 

homosisteinin methionine remetilasyonu, DNA'nın, nörotransmiterlerin ve 

fosfolipiderin metilasyonu, hücre bölünmesi ve oluşan hücrelerin sağkalımları olarak 

sayılabilmektedir (7, 131 ). Pürin sentezindeki kilit rolünden dolayı fo lik asitin 

fonksiyonunu inhibe edici ilaçlar anti-kanser çalışmalarında kullanılmaktadır. Aynı 

şekilde antibiyotik olarak da folat inhibe edici ilaçlar kullanılabilmektedir (62). B9 

sentezini insanların aksine bakterilerde yapılabilmektedir ve bu sentezin durdurulması 

pürin metabolizmasını engelleyeceğinden bakterilerinde üremesine engel olmaktadır. 

Bu durumda folat eksikliği veya antifolat ilaç kullanımı yararlı etkileri görülenintestinal 

bakterilerin de üremesine olumsuz etki yapmaktadır. Folat, metabolik etkisini 

siyanokobalamin (B12) yardımıyla gösterir. Bu nedenle Bl2 eksikliği de folat eksikliği 

ile benzer bulgular vermektedir. Bireylerde folat ve B 12 eksikliğinde, kan hücrelerinde 

gelişim bozukluğuna bağlı patolojiler görülmektedir ( 6,50). 

Matemal folik asit eksikliği fetüste birçok sendromun oluşmasının teratojenik 

nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Nöral tüpün gelişiminin dorsolateral 

boyundan orijin alan nöral krest hücrelerinden diş dokuları ve yüz gelişmekte bu 

nedenle de nöral tüp defektieri (NTD) ve dudak damak yarıkiarı embriyolojik olarak 

ilişkili olmaktadır (5,21 ). Son yıllarda gebelerde folat eksikliği ile ilgili çalışmalar hız 

kazanmış ve özellikle NTD oluşumu ile ilgili önemli bağlantılar bulunmuştur ( 5). 

Matemal folat eksikliğinin, sadece NTD ile değil, fetüste kol ve bacak anomalileri, 

üriter sistem anomalileri ve izole DDY ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (50,204). Bunu 

izleyen çalışmalarda matemal folat eksikliğinin giderilmesi ile NTD oluşumunun 

azaltılabileceği belirtilmiştir (134, 180). Bu yüzden ge belerin hamile kalmaya karar 

verdikten sonra ve hamileliklerinin birinci trimesterinde günlük 800 mikrograma kadar 

folik asit takviyesi almalarının, fetüste olası anomali oluşumunu azahabileceği 

bildirilmiştir (2 1 ,50). Bunun aksine hamilelik süresince fo lik asit antogonisti olan 

metotreksat, aminoptrein ve antikonvulsan ilaçların kullanımı dudak damak yarıklarının 

oluşumunda büyük risk oluşturmaktadır (5). 
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Folik asit metabolizmasında bazı genlerdeki polimorfizmler ile çeşitli folik asit 

kökenli kusurlar ve hastalıklada ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Folik asit 

metabolizmasındaki önemli genler ve alleleri metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR 

C677T ve A1298C), methionin sentetaz (MTR A2756G), methionin sentetaz redüktaz 

(MTRR A66G), sistathionin sentetaz (CBS) ve timidilat sentetazdır. Bu genlerdeki 

kusurlar bireylerde folat metabolizmasında bozukluklara yol açabileceğinden önemli 

roller üstlenmektedirler ( 148). 

Folik asit ve kanser arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Folik asit 

metabolitlerinin DNA onarımında, yenilenmesinde ve fonksiyonunda önemli görevleri 

bulunmaktadır (205). Bazı araştırmacılar bireyin doğru zamanda yeterli düzeyde folik 

asit kullanmasının kansere karşı direnç kazandıracağını, ancak risk taşıyan bazı 

bireylerde folik asit kullanımının tersine tümör oluşumunu tetikleyebileceğini 

bildirmişlerdir (7 4,141 ). 

Günümüzde izole DDY ile özellikle MTHFR genotiplemesini içeren çalışmalar 

ön plana çıkmıştır. Yapılan çalışmaların çoğunda DDY oluşumu üzerinde folik asit 

eksikliğinin genotipten bağımsız önemli etkilerinin olduğu gösterilmiştir 

(90,151,175,176). 

• Vitamin eksikliği: Vitamin (A, B6), çinko veya kolestrol eksikliğinin dudak 

damak yarığı oluşumunda risk faktörü olabileceği bazı çalışmalarda belirtilmesine 

karşın henüz tam olarak desteklenememiştir (37). 

Ayrıca hamilelikte beslenme bozukluğu, hipertermi, stress, obezite, iyonize 

radyasyon ve enfeksiyon gibi çevresel etkenler ile anne ve babanın tarım ilaçlarına ve 

organik solventlere maruz kalmasının da dudak damak yarığı oluşum riskini artırdığı 

bildirilmektedir (3 7,114 ). 

2. 7. 1.2. Kahtım ve Genlerin Rolü 

İnsan eınbriyosunun gelişimi, insan vücudunda bulunan her somatik hücre 

içindeki çekirdeğe yerleşmiş 23 çift kromozoınun içinde bulunan DNA 'nın düzenleyici 
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mekanizmaianna bağlı olmaktadır. İnsan kromozomlarının yaklaşık olarak 100.000 

genden meydana geldiği ve bunların sadece birkaç yüz tanesinin kafa-yüz, ağız içi ve 

diş gelişimsel anomalileri ve hastalıkları ile ilgili olduğu düşünülmekte, genlerde oluşan 

hatalar ve mutasyonların bir jenerasyondan diğer jenerasyona taşınabileceği 

belirtilmektedir (143). 

Dudak ve damak oluşumu, hücre proliferasyonu, hücre farklılaşması, hücre 

adezyonu ve apoptozisini içeren çeşitli proçeslerin sonucunda meydana gelmekte ve bu 

proçeslerden herhangi birinde oluşacak bir aksama sonucunda dudak damak yarıkiarı 

ortaya çıkmaktadır. Yetersiz hücre farklılaşması ve/veya proliferasyonu, yetersiz hücre 

adhezyonu ve/veya aşırı hücre apoptozisi ya da bu nedenlerin her ikisi birden dudak

damak yarı ğı oluşum mekanizmasını açıklamaktadır (193 ). 

Dudak-damak yarıklarının oluşumda genetik faktörlerin önemini segresyon 

analizi yöntemi kullanarak doğrulayan ilk araştırıcı F ogh Andersen olarak 

bilinmektedir. Son yıllarda ise pek çok araştırıcı yaptıkları çalışmalarla dudak-damak 

yarıkiarın etyolojisinde rol oynayan genlerin tanımlanmasına katkıda bulunmaktadırlar 

(23,75,99,102,105,111,139,194,195). 

Günümüzde d udak -dam ak yarıkiarı ile ilişkilendirilmiş aday genler MSX 1, 

MSX2, PAX9, BCL3, P63, D4S192, RARA, MTHFR, RFCl, GABRB3, PVR, PVRLl, 

PVRL2, TGFa, TGF~l, TGF~2, TGF~3, IRF6, TBXl, TBXlO, TBX22, SATB2, FGF8, 

FGF12, FGFRl, FGFR2, FGFR8, F13A, ETI, DLX2, OFCl, AP2, FOXEl, GLI2, 

JAG2, LHX8, SKI, SPRY2, PTCH, RYK, GBRB3, CRTLl, LAMB2, SUMOl, BMP4, 

VAXl, ABCA4, MAFB, MYH9, PDGFC, GSTTl, CX43, W185X, VCL, CRISPLD2 

olarak bildirilmektedir (Şekil2-9) (9, 23, 29, 37, 41, 47, 65, 70, 75, 79, 84, 87, 96, 108, 

lll, 122, 142, 143, 163,168,176,192,198-200). 

Son dönemde yapılan bağlantı ve assosiasyon çalışmalarına göre DDY 

oluşumunda lq, 2p, 4q, 6p, 14q, 17q ve 1 9q kromozomal bölgelerinin kesin olarak etkili 

olduğu ve MSXl, BMP4, TBX22, MTHFR ve TGFa genlerinin aday genler arasında en 

önemlileri olduğu özellikle vurguianmaktadır (1 14,124). 



A 

B 

c 

Bmp2 
Sh h 
Tgff33 

Tbx22 

M xl 
Tb-22 
Bmp4 
Bmp2 
Llıx 

TgfJ33 
lrjö 
Pvrl/ 

Tb. 22 

Şekil 2-9:Primer ve Sekonder Damak gelişimi ve etkin olan genler 
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A) 7. Haftada gelişim B) 8. Hafta C) 9-10 . hafta (E: Göz, NS: Nazal septum, MP: Maksiller prosses, 
IS:Intermaksiller segment, P: Palatal çıkıntılar, T: Dil) B. Maksiller hücre hareketleri (NC: Nazal boşluk, 
OC: Oral boşluk) C. Primer ve sekonder damak oluşumunun tamamlanması (Ph: Filtrum, UL: Üst dudak, 
PP: Primer damak, SP: Sekonder damak; U: Uvula) (163). 

Dudak-damak yarıkiarı ve TGFa geni arasında 1989 yılında Ardinger ve 

arkadaşları tarafından bulunan mutasyon ilk mutasyon olarak belirtilmektedir. Bugüne 

kadar yapılan genetik çalışmalar, sadece aday genlerin analizleriyle değil aday genlerin 

birbirleriyle bağlantıianna da yönelik olmuştur. Aday genler arasında en çok çalışılanı 

TGFa ( transforming growth factor alpha), MSXl ( drosophila msh horneo box homolog-

1), TGF~ (transforming growth factor beta), BCL3 (B-cell CLL/lymphoma 3), IRF6 

(interferon regulatory factor-6) , PVR (poliovirus receptor), PAX9 (paired box 9) genleri 

olarak görülmektedir ( 40,42,67, 100, 194,205). 

Son dönem çalışmalar BMP4 ve Hedgehog sinyallerinde bozulma sonucunda 

karaniyofasiyal gelişimsel anomaliler ile beyin, göz ve parmaklarda da defektierin 

gözlendiği bildirilmektedir (171). WNT sinyali ise aday gen olarak kabul edilen yeni bir 

gen olarak bildirilmektedir. Ayrıca kanser ve diş eksikliği oluşumunda rol oynayan 



32 

AXIN2 genının dudak- damak yarıklarının oluşumunda da rol oyuayabildiği 

bildirilmektedir ( 41 ). 

Bazı araştırıcılar bu genler ile hastalık arasında pozitif, bazıları da negatif ilişki 

bulmuştur. Pozitif veya negatif ilişkiyi sadece genler direk olarak değil, çalışmanın 

yapıldığı populasyon ve çevresel faktörler de etkilemektedir. Bu genler farklı kahtım 

gösterdiklerinden (otozomal dominant, otozornal resesif) dudak-damak yarığı insidans 

aralığının geniş olabileceği vurguianmaktadır (100,163,201). Halen aday genler ile 

dudak-damak yarıklarının arasında kesin bir bağlantı bulunamamıştır. Hastalığın 

meydana gelmesinde birden fazla gen, hatta gen gruplarının çevresel faktörler ile 

etkileşimi düşünülürse daha fazla populasyon tararnalarına ve genetik analiz temeline 

dayalı, sadece olgu bazında değil, büyük aile veya populasyon çalışmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır (99,163). Yapılan bazı populasyon taramalarında ailede etkilenen birey 

varlığına göre DDY görülme olasılıkları tablo 2-4 ve tablo 2-5'te görülmektedir. 

Tablo 2-4: Ailede etkilenen birey varlığına göre d udak-damak yarığı görülme olasılıkları 
(15,23,33,42,5 ı,65,67,78,98, ı 39, ı 57) 

DDY durumu Olasılık 

Anne ya da babada varsa 
ilk çocukta %5-6 

Hem anne hem de babada varsa 
ilk çocukta %25-30 

İlk çocukta varsa 
ikinci çocukta 

üçüncü çocukta 
İki anamalili çocuktan soma 

üçüncü çocukta 
Tek yumurta ikizlerinde 
Çift yumurta ikizlerinde 
Kuzenlerde 
1. derece akrabalıkta 
2. derece akrabalıkta 
3. derece akrabalıkta 

%2-4 
o/ol O 

%20 
%40-60 
%3-10 
o/o0.5-1 
%4 
%0.7 
%0.3 



Tablo 2-5: Anne ve babanın etkilenme durumuna göre dudak-damak yarığı oluşum 
riskleri (1 00) 

Anne etkilenmiş 

Etkitenmiş kardeş yok 

ı kardeş etkiıenmiş 

2 kardeş etkitenmiş 

Baba etkilenmiş 

Etkitenmiş kardeş yok 

ı kardeş etkitenmiş 

2 kardeş etkitenmiş 

Anne ve Baba etkilenmiş 

Etkitenmiş kardeş yok 

1 kardeş etkitenmiş 

2 kardeş etkitenmiş 

Du dak-damak yarı ğı (o/o) 

2.7 

9.9 

18.3 

2.3 

9.3 

ı 7.6 

24.0 

31.7 

37.6 

MSXJ (Drosophila msh homeo box homolog-1) 

Dama k yarı ğı riski (0/o) 

2.3 

11.2 

21.1 

5.0 

14.4 

23 .9 

45.0 

51.6 

54.5 

33 

Kraniyofasiyal gelişimi regüle eden gen ailelerinin başında MSX gen ailesi 

gelmektedir (Şekil 2-1 0). MSX gen ailesi MSX1 , MSX2 ve MSX3 olarak tanımlanmış 

3 genden meydana gelmiştir (36). Bu genintemel vücut fonksiyonlarını başiatacak olan 

proteinleri şifreleyen 'homeobox genler' grubuna dahil olduğu, 4. kromozom üzerinde 

bulunduğu, diş ve kafa-yüz iskeleti gelişiminde ve hücre farklılaşmasında önemli 

görevleri olduğu belirtilmektedir (9,87,156,166). 

Chr 4 
(1'1 ..-i ..-i (1'1 ..-i c: ~ c: c: ~ ~ ~ ~ c: ~ ~ ~ c: ~ c: ~ c: ..-iNC"1 ~ c: ..-i N 

\D \D ın ın ın ın 'IT C"1 N N (1'1 (1'1 (1'1 ..-i ..-i N N 'IT ın \D !' CO co ..-i ..-i NNN 'IT 'IT ının 
..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i N N N N N N N NN N (1'1 (1'1 (1'1(1'1(1'1 (1'1 (1'1 (1'1(1'1 
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q.Q. rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rrrrrr rr rr rrrr 

1 1 1 -

Şekil 2-10: MSXl geninin 4. kromozom üzerindeki pozisyonu 
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MSX3 geni dorsal nöral tüpte, MSX2 ve MSXı ise epitelmezenkim 

etkileşiminin olduğu her dokuda, özellikle de kraniyofasiyal gelişim gösteren bölgelerde 

exprese edilir (35,38,ı56). MSXı ve MSX2 organogenezis ve diş gelişiminde rol 

alırken, MSX3 'ün bu konuda herhangi bir katkısı görülmemektedir (2,25,94). 

MSXı gen expresyonunun kraniyofasiyal gelişim bölgesinde, odontoblast ve 

ameloblast hücrelerinin proliferasyon evrelerinde, kafatası kemikleri ve meninks 

oluşumunu sağlayan nöral krest kökenli hücrelerde, damak yapısını meydana getirecek 

olan hücrelerde aktif rol oynadığı gösterilmiştir (ı82,2ıı ). Gen regülasyonunun ise 

farklı mekanİzmalarla; retinoid, büyüme faktörü, diğer horneodomain proteinlerle 

etkileşimler düzeyinde olduğu bildirilmiştir (20,27,ı2ı,ı54). 

MSXı geninde oluşabilecek mutasyonların insanlarda diş eksikliklerine bunun 

yanında dudak-damak yarıkiarına neden olabileceği bildirilmektedir. Genin 

'homeodomain' olarak adlandırılan bölgesinde bulunan bir proteinin -bu proteinin 

DNA'nın belirli bölgelerine yapışarak gerekli düzenlemeleri yapabilmek için diğer 

genleri aktive edilebilmesi gerekmektedir- transkripsiyonel faktör olarak görev 

yapmasında etkili bir tek aminoasitin değişmesi sonucunda mutasyon oluşabildiği 

bilinmektedir (60,75,76,86,ıı3,ı36,2ı2). Ancak bu genin mutasyonunun sadece belirli 

dişler üzerinde (ikinci küçük azılar ve üçüncü büyük azılar) etkili olduğu saptanmıştır. 

MSXı geninin az miktarda salgılanmasının diğer embriyonik bölgeler ve bazı dişierin 

gelişimi üzerinde negatif etki göstermedİğİ bildirilmektedir, ikinci küçük azıların ve 

üçüncü büyük azıların gelişiminde anormal bir durum olmaması için ise bu genin yeterli 

düzeyde olması gerektiği belirtilmektedir (33,76,ı36,ı63,ı73,ı92). 

MSXı proteininin MSX2'ye göre protein affinitesi daha yüksekken, DNA'ya 

olan affinitesinin daha düşük olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle MSXı proteininin 

modüle edici etkisini diğer horneodomain proteinler üzerinden sürdürdüğü belirtilmiştir 

(59). Horneodomain mutasyonu özellikle azı dişlerinde eksikliğe neden olan P AX9 

geninin, MSX ı geni ile birlikte oligodontiye neden olabileceği ve yine MSX ı geni 

mutasyonu sonucunda dudak-damak yarıkiarı meydana gelebileceği bildirilmektedir. 

Ancak bu olayların birden fazla nedeni olduğu ve bu genler ile birlikte veya tek başına 

da bu anoınalilerin oluşabileceği belirtilmektedir (72, 78,209). 

Vastardis ve arkadaşları, 1996 yılında yaptıkları çalışma ile MSXI geninde 

saptadıklaı·ı ınutasyonun 2. küçük azılar ve 10 yaş dişlerinde otozornal dominant diş 
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eksikliğine neden olduğunu bildirmişlerdir. MSXl 'in diğer bir mutasyonu sonucu 

Jumlongras ve arkadaşları tarafından 2001 yılında Witkop diş ve tırnak sendromu olarak 

tanımlanmıştır. MSXı geninde saptanan 3. mutasyonun dudak-damak yarıkiarı ve diş 

eksiklikleri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 2002 yılında ise Lidral ve Reising MSXı 

geninde 4. farklı mutasyonu bulduklarını bildirmişlerdir (86, 152, ı 66). 

MSXı ve P AX9 genlerinin başkalaşımı sonucu diş eksikliğinin olma olasılığı 

artarken; TGFa ve MSXl genlerinde birlikte izlenen mutasyonlar sonucu dudak-damak 

yarı ğı oluşma riskinin 9. 7 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu da gen-gen 

etkileşimlerinin etyolojİdeki önemini ortaya koymaktadır (Şekil2-ı ı) (6ı,152). 

IRF6 ı Diş Eksikliği 

1 TGF~3 TGF a. ı Oral Yarıklar 

Şekil 2-11: MSXl m utasyonlarının etkileri 

P AX9 (Paired box gene 9) 

Bu genin transkripsiyon faktörlerinden 'paired box' gen ailesinden (Şekil 2- ı 2) 

olduğu, 14. kromozom üzerinde bulunduğu ve diş gelişimi ile daha genel olarak çeşitli 

organların ve iskeletsel elemanların katı yassı epitellerinin gelişiminden sorumlu olduğu 

bildirilmiştir. AXIN2 ve MSXı ile birlikte, insanlarda 20 yaş dişlerinin eksikliğinden 

sorumlu en önemli gen olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, iki 

düzenleyici gen olarak belirtilen MSX ı ve P AX9 genlerinde meydana gelen ve üç 

kategoride incelenen mutasyonların -nokta mutasyonu, geniş DNA delesyonu ve 

çerçeve mutasyon- diş eksikliğine neden olduğu ancak bu mutasyonların olguların çok 

azında rol aldığı vurguianmaktadır (166,ı92). 

Frazier-Bowers ve arkadaşları yaptıkları çalışmada PAX9 geninde oluşacak 

çerçeve mutasyonunun büyük azı dişlerinde eksikliklere neden olacağını ve bu genin 

büyük azı dişlerinin gelişiminde öneınli rolü olduğunu beliıimişlerdir. Yine bu 
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çalışmada, MSXl ve P AX9 genlerinin birlikte özellikle arka grup dişierin oluşum 

evrelerinde etkili olduğu, mutasyonlarında ise bu grup dişlerde eksiklik görülebileceği 

bildirilmiştir (113). 

Chr 14 
~ N("') ~ ("') 

C"! ~~ C"! '""! '""! C"! c: '""! c: '""! C"! c: '""! C"! c: '""! c: '""! ~~ C"! c: c: 
("') N ~ ~~ ~ N ("') ~ ~ ~ N N ("') ("') ("') V V V ~ ~ N NN N N N 
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ N N N N N N N N N N N ("') ("') ("') ("')("') ("') ("') ("') 
a. a. a. u. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-o- o- o- o-

X -
Şekil2-12: PAX9 geninin 14. kromozom üzerindeki pozisyonu 

IRF6 (Interferon regulatory factor-6) 

Bu gen interferon düzenleyici transkripsiyon faktör ailesinin bir üyesidir (Şekil 

2-13). 1. kromozom üzerinde bulunmaktadır. IRF6 geni, damak gibi bağ dokusundan 

oluşan oral ve maksillofasiyal yapıların oluşumunda görev almaktadır (85). 

Chr 1 
("') ~ 

("')N '""! '""! '""! c: ~ c: ..-f("')N '""! ("') c: ~ N(")~ c: (") 

'""! ~ ..-IN 

\D \D ..-! N ~ ~(")(") ~ N ~ ~ (") v ının~ ~ N N 
(") (") (") N N N~..-! ~ ~ N N N N NN(") (") (") (") 
a. a. a. a. a. a.a.a. o- o- o- o- o- o- o-o-o- o- o- o-

Şekil 2-13: IRF6 geninin kromozom 1 üzerindeki pozisyonu 

IRF6 geninde meydana gelen delesyonlar ve nokta mutasyonları senciromik 

d udak -dam ak yarıklarının en sık karşılaşılan formlarından biri olan otozornal dominant 

geçişli Van der Woude Sendromu (VWS) ve popliteal pterygium sendromuna neden 

olduğu vurguianmaktadır (138). Genel olarak bu sendromların görülme sıklığının 

lll 00.000-200.000 olduğu ve dudak-damak yarığı görülen bireylerin %1-2 sinde ise 

Van der Woude Sendromu saptandığı vurguianmaktadır (75,85,111,152). IRF6 

mutasyonu ile diş eksikliği ve alt dudaklarda pit oluşumu gözlendiği bildirilmektedir 

(37,138). 

Birincil damağın formasonu süresince ve öncesinde damak parçalarının 

ektoderm kenarlarını yönlendirmede görev almaktadır (115). IRF6 ayrıca oral 
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epidermin formasyonu ve palatal adezyonun temelini oluşturan spatiotemporal 

regulasyonda önemli rol oynamaktadır (37). 

Son yıllarda farklı coğrafik kaynaklardan elde edilen olgular ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, dudak-damak yarıkiarı ve tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs-single 

nücleotide polymorphisms) arasında önemli bir ilişki olduğu belirtilmektedir. IRF6 

sadece izole DDY'nin oluşmasından değil aynı zamanda sendromik DDY'nin de 

oluşmasında etkin olan faktörlerden biridir (23,138,144,212). IRF6 gerundeki 

varyasyonların dudak-damak yarıkiarına genetik katkıdan sorumlu oldukları ve sadece 

bir etkilenmiş çocuk bulunan ailelerde görülme riskini üç kat arttırdığı bildirilmektedir 

(138). Vieira ve ark., 116 olgu/aile üçlüsünü dahil ettikleri ve kraniyofasiyal 

sendromlardan sorumlu olan FGFR1 ve IRF6 ile ilişkisini incelerneyi amaçladıkları 

çalışmalarında, izole d udak yarıkiarı ve/veya d udak-damak yarıklarının saptandığı V an 

der W oude Sendromu ve popliteal pterygium sendromuna neden olan IRF6 lokusunda 

meydana gelen genetik varyasyonların, insanlarda görülen diş eksikliği ile ilişkili 

olduğunu bildirmektedirler (Şekil 2-14) (192,193,197). Bu ilişkinin özellikle küçük azı 

eksikliğinde saptandığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, Kallmann Sendromu'na neden olan 

FGFR1 'de meydana gelen mutasyonların da küçük azı eksikliğine neden olabileceği 

bildirilmektedir (75,85,111,152). 

Hipomorfik Alleler 

(azalmış etki) 

Dudak yarığı 

Damak yarığı 

Diş eksikliği 

Dudak pitleri 

Şekil 2-14: IRF6 geninin klinik dağılımı (192) 

Antimorfik Alleler 

(dominant-negatif mutasyon) 

Genital Anomaliler 

Popliteal 

Pterygium 
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TBX 22 (T-box transcription factor) 

Bu gen ortak DNA bağlayıcı alan paylaşan 'T -box' gen ailesindendir (Şekil 2-

15). T -box genler düzenleyici ve gelişimsel proçes ile ilgili transkripsiyon faktörlerini 

kodlamaktadırlar. Bu gendeki mutasyonların X' e bağlı kahtımsal bozukluklar ve dudak

damak yarıkiarına neden olduğu ve insan palatogenezisinde önemli rol oynadığına 

inanılınaktadır (152,166). Bu genin X'e bağlı kahtım gösteren dudak damak yarığı ile 

birlikte gözlenen ankiloglossi sendromuna neden olduğu bildirilmektedir (192). 

Chr X 
(Y") ..-i N ..-i (Y") N 

..-i 
..-i (Y") 

c; c; C"! ..-i ..-i c; tr c; C"! C"! ..-i ..-i (Y") c; ..-i (Y") 
C"! (Y"),.-i 

N N N ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i N (Y") ..-i ..-i ..-i N N (Y") tr 
N N N ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i ..-i N N N N N N N 
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. -es -es -es -es -es -es -es -es -es -es 

Şekil2-15: TBX22 geninin X kromozumu üzerindeki pozisyonu 

PVRL (poliovirus receptor-related) 

ll. kromozom üzerinde bulunan poliovirüs reseptör ailesine (Şekil 2-16) dahil 

genlerden biridir. PVRL1,2 3,4 olarak tanımlanmış 4 tip gen bulunmaktadır. PVRLl 

geni nektin adı verilen ve hücre adezyonunda görev alan integrin membran proteini 

kodlamaktadır. Bu gen öncelikle palatal rafların medial kenar epitelinde, diş 

tomurcukları ektodermal bileşeninde, aifaktör epitel ve deri yüzey epitelinde etkili 

olmaktadır (68,145,161). 

PVRL 1 genı geç palatogenezis evresinde palatal kenarların medyan 

kanaşmasında büyük önem taşımaktadır (6). Otozornal resesif geçiş gösteren Margarita 

isiand ektodermal displazi ile dudak damak yarıklarının oluşumunda bu gendeki 

mu tasyonlar rol oynamaktadır (152, 166,206). 
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Şekil2-16: PVRLl geninin kromozom ll üzerindeki pozisyonu 

TGFa (Transforming growth factor alpha) 

2. krozomozom üzerinde bulunan (Şekil 2-17) biyolojik olarak aktif 

polipeptitlerden oluşan büyüme faktörleri olarak tanımlanmaktadır. Epidermal büyüme 

faktörü ile yaklaşık %40 diziliş benzerliği gösterirken, epidermal büyüme faktörü 

reseptörlerini bağlamak, fosforilasyonu uyarmak ve mitojenik cevap oluşturmak ıçın 

epidermal büyüme faktörü ile yarışmaktadırlar (95). 
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Şekil 2-17: TGFa geninin kromozom 2 üzerindeki pozisyonu 

TGFa C3 allelinin DDY oluşumu ile bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar, 

TGF a C3 allelinin risk faktörleri arasına alınması gerektiğini göstermiştir (39,66,155). 

Kraniofasiyal gelişim süresince TGFa, birleşen palatal uzantıların medial sınır 

epitellerini oluşturmada görev alarak ekstrasellüler matriks sentezini ve mezenkimal 

hücre göçünü hızlandırmaktadır (188,189,192). 

TGFa nın diş eksikliği ve dudak-damak yarıklarının oluşumunda %20 oranında 

etkin olduğu bildirilmekle birlikte; kütanöz maling melonoma, göğüs kanserleri ve oral 

kanseriere de neden olabildiği bildirilmektedir (188). 
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TGFP3 (Transforming Growth Factor beta-3) 

Kromozom 14 üzerinde bulunan ve "TGF -beta" ailesinden TGFP-3 genini 

kodlayan proteindir (Şekil 2-18). Moleküler düzeyde TGFp3, ekstrasellüler matriksteki 

proteolitik bozulmadan sorumlu TIMP2 ve MMP13 'ü içeren matriks metalloproteinaz 

ailesi üyelerini düzeniernekte görevlidir (114). 

Bu gendeki mutasyonlar sonucu sendromla birlikte görülmeyen d udak-damak 

yarıkiarı oluşabilmektedir. Son yıllardaki çalışmaların sonuçları doğrultusunda MSXl 

ve TGFP aileleri arasındaki etkileşimler sonucu dudak-damak yarığı oluşma riskinin tek 

başına bu genlerde görülen mutasyonlara göre daha fazla olduğu bildirilmektedir 

(9, 152). 
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Şekil2-18: TGF~3 geninin kromozom 14 üzerindeki pozisyonu 

TGFP gen ailesi hücre proliferasyonu, mıgrasyonu ve diferansiyasyonu, 

ekstrasellüler matriks düzenlenmesi ve epitelyal/mezenkimal dönüşümden sorumlu 

olarak belirtilmektedir. Palatİnal dokuların gelişimi süresince TGFP 1, TGFP2, TGFP3 

genlerinde yüksek aktİvasyon izlendi ği bildirilmektedir (192, 198). DDY ile yapılan 

bağlantı analizlerinde TGFP3 gen lokusu ile DDY arasında anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmasından sonra bu gen ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır (59,66,95,191). 

MTHFR (Methylenetetrahydrofolatereductase) 

Konjenital anamaliler ve nöral tüp defektieri ile belkide en fazla ilişkisi olan gen 

MTHFR olarak bildirilmektedir. 1 p36.3 'te lo kalize ve ll ekzondan oluşmaktadır (Şekil 

2-19). Genin ürünü olan enzim 5, 1 0-metilentetrahidrofolatın 5-metiltetrahidrofolata 

katalizlenmesini sağlar ve methionin sentetaz ile homosisteinin metionine dönüşmesini 
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sağlamaktadır (151,185). Yapılan bir çalışmada 38 İtalyan ailede MTHFR gen bölgesi 

DDY oluşumu ile ilişkili bulunmuştur (185). MTHFR TT alleli ile DDY arasında pozitif 

ilişki bulunan çalışmalar olmasına karşın ( 4,1 04,185, 186), bazı çalışmalarda bu ilişki 

bulunamamıştır (18,24). Aynı gende ikinci en sık görülen polimorfizm 1298A-C'dir. 

1298. nükleotidindeki adenin-sitozin değişimi enzimde glutamin-alanin değişimine 

neden olur. Ancak bu polimorfizmde seyrek allel varyantı olan CC genotipinin, enzim 

üzerindeki etkisi çok fazla değildir ve bu yüzden bu polimorfizmi içine alan çok fazla 

çalışma bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada araştırıcılar bu polimorfizm ile DDY 

arasında herhangi bir bağlantı saptayamamışlardır (158). Ancak A1298C ve C677T 

alleleri için bileşik heterozigot olan birey, C677T homozigotlarında olduğu gibi yüksek 

serum homosistein ve düşük serum folat seviyeleri göstermişlerdir (185). 3. protatip 

olan Tl059C alleli için çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu varyantın A1298C ile geçiş 

göstermesi bu varyantın önemini belirtmektedir ( 151, 18 5). 
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Şekil2-19: MTHFR geninin kromozom 1 üzerindeki pozisyonu 

BCL3 (B-ce/Vlymphoma 3) 

19. kromozom üzerinde bulunmaktadır (Şekil 2-20) ve bu gen ile yapılan 

çalışmalarda BCL3 geninin non-sendromik DDY ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Transkriptional aktive edici faktör olarak görev yaptığı düşünülmektedir. BCL3 ün 

DDY ile ilişkilendirildiği çalışmaların yanı sıra (1 0,46, 125), bazı çalışmalarda 

mutasyon saptanamamıştır ( 44). Yeni çalışılmaya başlanan bir gen olmasının yanında 

farklı populasyonlarda farklı etkiler gösterebileceği bildirilmiş ayrıca MTHFR ile 

birlikte DDY oluşumuna etkinin arttığı bildirilmektedir (1 0,464 7). 
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Şekil2-20: BCL3 geninin kromozom 19 üzerindeki pozisyonu 

FGFR (Fibroblast Growth Factor Receptor) 

8. kromozom üzerinde bulunan ve fibroblast büyüme faktörlerini indükleyen 

proteindir (Şekil 2-21 ). Son yıllarda FGFR ile ilgili çalışmalar da önem kazanmaya 

başlamıştır. FGF sinyalİnin özellikle kraniyofasiyal gelişimi etkileyen birçok gelişimsel 

proçes ile ilgili olduğu belirtilmiştir. FGFR'nin dudak- damak yarıklarında izlenen 

dental anamalilerde rol oynadığı saptanmıştır. FGFR genlerinin izole DDY oluşumunda 

yaklaşık %3 'lük etkisi olduğu bildirilmiştir. Dudak- damak yarığı ile birlikte izlenen 

Kallmann Sendromu saptanan olguların %10'unda FGFR1 geninde mutasyon olduğu 

bildirilmektedir ayrıca bu gende meydana gelen mutasyonların küçük azı eksikliğine 

neden olabileceği belirtilmektedir (1 06, 132). 
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Şekil2-21:FGFR1 geninin kromozom 8 üzerindeki pozisyonu 

SUMOJ (smail ubiquitin-related modifier-1) 

Kromozom 2 üzerinde yer alan (Şekil 2-22) Sumo ve Ubiquitin proteinleri 

birçok hücresel proteini modifiye ederek onların metabolizmaları ve fonksiyanlarına 

etki etmektedirler (34 ). Ubiquitin, proteinlerin yıkılmasını sağlarken s um o proteinleri 

etki ettikleri proteinlerin nüklear transport, transkripsiyon regülasyonu, apoptozis gibi 
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hücresel fonksiyonlarını düzenlemektedirler (34, 146, 165). Yapılan çalışmalarla SUMO 

genlerinin farelerde üst dudak, primer ve sekonder damak dokularında eksprese 

edilmesi SUMO'nun DDY oluşumundaki önemini artırmıştır (3). Sonraki çalışmalarda 

ise SUM01' in MSXl genini regüle ettiği bildirilmiştir (52). 
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Şeki12-22: SUMOl geninin kromozom 2 üzerindeki pozisyonu 

2.7.1.3. Çevresel Faktörlerin Genler Üzerine Etkisi 

Organizmalarda, genlerin regülasyonunda iç faktörlerin etkili olduğu kadar 

çevresel faktörlerin de etkili olduğu bilinmektedir. Ancak gününümüze kadar belirlenen 

birçok hastalık da dahil çevresel faktörlerin etkisi tam olarak kesinleşememiştir. DDY 

oluşumunda çevre-genotip etkileşimiyle ilgili az sayıda çalışma olmasına karşın, 

etyolojisi ile ilgili sonuçlar verilmeye başlanmıştır (Tablo 2-6). Çevresel faktörler ile 3-

14 arasında genin birlikte etkileşiminden dudak damak yarıklarının oluşumunun arttığı 

bildirilmektedir (79). Bunun yanısıra DDY'nin etyolojİsini belirlemede gelişmiş 

yönteınlere ve populasyon tararnalanna ihtiyaç duyulmasına sebep olarak çevresel 

faktörler ile genlerin birlikte etkileşimi gösterilmektedir (114). 

Viral enfeksiyonlar sonrası interferon düzenleyici faktörün aktiflendiği 

belirtilmektedir. DDY ile IRF6 ilişkisinin annenin birinci trimesterde viral enfeksiyon 

geçirmesi ve IRF6 genin etkilenmesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (114) 



Tablo 2-6: Çevresel faktörlerin DDY oluşumunda genler üzerine etkisi 

Gen/ Çevre 

TGF Al Sigara 

TGFA/ Alkol 

TGF Al Vitamin 

TGF A 1 Fo lik asit 

MSXll Sigara 

MSX1/ Alkol 

TGFB3/ Sigara 

TGFB3/ Alkol 

RARAI Sigara 

MTHFR/ Vitamin 

P450/ Sigara 

GST/ Sigara 

HPX1/ Sigara 

NOS3 1 Sigara 

IRF6 1 Sigara 

IRF6 1 Vitamin 

CRISPLD2 1 Folik asit 

GSTT 1 Sigara 

RARA/ Vitamin, folik asit 

2.8. Yapılan Analizler 

Ka naklar 
10,32,95,135,152,153, 198 

95 

66,151,153 

8 

33,95, 135,186,198 

23,33,95,135 

95,135,198 

95,135 

95 

104,151 

186 

37,186 

186 

37 

37 

37 

29 

53,186 

136,152,186 
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Son 20 yılda linkage (bağlantı), assosıasyon, kromozon kırılma çalışınaları, 

genom boyu tarama, hayvan deneyleri, ekspresyon çalışmaları ile dudak damak 

yarıklarının ve Mendel sendromlarının çevresel risk faktörlerinin epidemiyolojik 

analizleri ve gen-çevre etkileşimlerini aydınlatmaya yönelik çok çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır ( 49). 

Yayınlanını ş çoğu genetik çalışma sıklıkla segresyon, assesiasyon ve linkage 

(bağlantı) analizleri temel alınarak yapılmıştır. Segresyon analizinde temel amaç 

hastalığın kahtım şeklini tanımlamaktır. Bunun tersine assesiasyon ve bağlantı 

analizleri kromozom üzerinde hastalığa neden olan gen veya genlerin haritasını genetik 

belirleyicileri (ınarker) kullanarak oluşturn1aktadır ( 139). Bağlantı çalışn1aları 

ailelerdeki hastalık fenotipi ile genetik n1arker için allellerin kosegresyonuna 

bakmaktadır. Dominant yada x~ e bağlı kalıtın1 tek bir ailede ya da çeşitli ailelerde 
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çekinik karakterlerin analizi bağlantı çalışmaları ile başarılı bir şekilde 

yapılabilmektedir. Bağlantı çalışmaları tek gen hastalıkları için önemli bir çalışma şekli 

olarak belirtilmektedir (200). 

Genome boyu bağlantı çalışmaları da dudak-damak yarıklarının genetik 

analizinde sıklıkla planlanan çalışma tiplerinden bir diğeri olarak belirtilmektedir. Fazla 

sayıda aile bireyine ulaşılmış ailelerle yapılan kromozomal kırılma çalışmaları veya 

bağlantı çalışmaları ile dudak-damak yarıklarının oluşumda rol oynayan çoğu aday 

genin, hayvan deneyleri ile de uyumluluk gösterdiği bildirilmiştir. Bunun yanısıra meta

analiz çalışmaları da günümüze kadar yapılmış çalışmaların istatistiksel olarak 

anlamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Olgu-üçlü aile çalışmaları; tek yönlü 

olguların bağlantı için resmi testlere uyum sağlamasına izin vermekte, geleneksel olgu

kontrol çalışmalarında ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırmakta, bireysel markerlar 

ve genler içindeki marker kombinasyonlarını (haplotipler) analiz edebilmek ve gen-gen, 

gen-çevre araştırmaları için potansiyel oluşturmak gibi avantajları bulunmaktadır (15). 

2.8.1. Genetik Bağlantı (Linkage) Analizi 

Bağlantı analizi, fenatipik özellikleri tanımlanan hastalık genlerinin 

saptanmasına olanak sağlayan en önemli yöntem olarak bildirilmektedir. İki veya daha 

fazla genetik !okusun birbirine olan yakınlığını yani bağlantısını araştırmak için 

uygulanmaktadır. Temeli, hastalık geninin fiziksel olarak yakınında bulunangenlerinde 

hastalık geni ile birlikte kalıtılması üzerine kurulmuştur. Araştırılan hastalık geninin 

yeri hasta bireylerde birlikte kalıtılan "komşu" bölgenin varlığı, hasta olmayan 

bireylerde bu bölgenin olmayışı ile anlaşılmaktadır (1 03, 198). Bu analiz ile çok fazla 

sayıda marker sayesinde genomun herhangi bir yerindeki hastalık genine fiziksel olarak 

oldukça yakın lokusların polimorfizmi genotiplendirilebilmektedir. Mayoz bölünme 

aşamasında ebeveynlerin kromozomları çapraziaşarak ( crossing-over) parça 

değişimlerine (rekombinasyon) uğrayabilmektedir. İki lokus birbirine ne kadar yakınsa 

rekombinasyon olasılığı yani birbirinden ayrılması o kadar düşük olasılıkta olmaktadır. 

Bu amaçla insan genom çalışmaları ile bilinen ikili, üçlü veya dörtlü nükleotid 

tekrarlarını içeren nüklotid sekansları marker olarak kullanılmaktadır. Bu tekrar 

bölgeleri bireylerde ebeveynlerden Mendel kurallarına uygun olarak aktarılmakta ve 
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farklı sayıda tekrar dizileri içermektedirler. Bağlantı analizi çalışmaları ile bu nükleotid 

tekrar sayısının hastalık fenotipi ile geçip geçmediğinin matematiksel tespiti 

yapılabilmektedir (33). 

Anne ve babadan farklı (heterozigot) veya aynı (homozigot) olmak üzere 

genomda iki allel bulunmaktadır. Elektroforez yöntemi ile birbirinden ayrılan alleller 

isimlendirilerek, genom üzerinde çok farklı yerlere spesifik markerlar yardımı ile 

bireyin genotipi çıkarılmaktadır (genotiplendirme). Her lokus için iki aynı (homozigot) 

veya farklı (heterozigot) allel elektronik ortamda analiz edilebilir hale getirilmektedir 

(22). 

Haploid insan genomunda yaklaşık 3000 megabaz DNA yer alır ve bağlantı 

analiz çalışmları ile ilgi alanı yaklaşık ı O-ıs megabaza indirgenir. Buna karşın bu 

bölgede yüzlerce gen yer almaktadır. Haplotip analizi, aranılan genetik markeriarın o 

bireydeki geçiş pateminin araştırılmasıdır. Etkilenen bireylerde aynı allelin, haplotipin 

görülmesi bu markeriarın hastalıkla birlikte aktarıldığını göstermektedir (1 O ı). Geniş 

ailelerin bireylerinin incelenmesinde veya daha az sayıda ancak aynı soydan gelen 

ailelerde etkilenmiş bireylerin genetik açıdan incelenmesinde kullanılan en uygun 

yöntem olarak belirtilmektedir (3 7). 

Linkage analizi için; LOD Skor (Logaritm of Odds Ratio) analizi uygulanır. 

LOD skor; linkage saptanması olasılığının linkage gözlenmemesi olasılığına oranının 

logaritmik değerde ifade biçimidir. Başka bir deyişle aranılan genin, test edilen 

kromozom lokusunda olması olasılığının ilgili lokusta bulunmaması olasılığına 

oranıdır. Sonuçta çıkan değer arttıkça lokalizasyonun saptanması olasılığı da artacaktır. 

Lokusun ispatlanabilmesi için bir dizi farklı işlem yapılması gerekebilir (aile ve örnek 

sayılarının arttırılması, genomun diğer bölgelerinin araştırılması vs. gibi). Burada 

önemle belirtilmesi gereken nokta bu analizde sonuçta bulunan bir olasılık değeridir ve 

saptanan lokus hakiki lokus olmayabilir. Nitelikten sorumlu ilgili gen ve gen içi 

mutasyon gösterilineeye kadar lokus informasyonu yanıltıcı olabilir (28). 
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2.8.2. Bağlantı Dengesizliği Analizi (Linkage Disequilibrium) 

Marker ve hastalık arasındaki tespiti yapan diğer bir çalışma da linkage 

disequbilirium (bağlantı dengesizlik) (LD) çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda etkilenmiş 

bireyler ve etkilenmemiş kontrol grupları oluşturulmaktadır. LD sonuçlarında 

populasyondaki alleller ve iki lokus arasında gelişigüzel olmayan korelasyon 

(assosiasyon) tanımlanmaktadır. Kompleks hastahklar olarak kabul edilen hastalıklarda 

ve daha fazla sayıda olgu incelemesi yapılarak incelenen hastalıklarda bağlantı 

dengesizliği çalışmaları bağlantı analizi çalışmalarından daha güçlü sonuçlar elde 

etmektedir (200). 

Genetik epidemiyolojik çalışmalarda etyolojik uygunluğun istatistiksel önemini 

yakalayabilmek için geniş örnek gruplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bağlantı dengesizliği 

(LD) analizlerine dayanarak, çoklu ortak ve düşük penetrans allelerden elde edilen gen 

etkileri daha efektif bir şekilde belidenebilmektedir ( 120). Genlerin çok küçük 

etkilerinin incelenmesinde dahi bağlantı ve bağlantı dengesizliği çalışmaları büyük 

örnek gruplarında başarı göstermektedir (194). 

Bağlantı ve bağlantı dengesizliği çalışmaları dudak-damak yarıklarının 

oluşumunda MSX1 ve TGF~3 ile MSX1 ve PAX9 genleri arasındaki ilişki sonucunda 

yarık oluşumu riskinin arttığını ortaya koymuştur (77, 78,84, 166). 

2.8.3. Assosiyasyon Analizleri 

Assosiyasyon çalışmalarında en sık kullanılan yöntemler şunlardır: 1- Vaka ve 

kontrol çalışmaları, 2- Nesil kimliklendirmesi (IBD), 3- Kardeş çiftleri (Sib pair), 

4- Etkilenmiş bireylerin aile ağacı (APM), 5- Transmission Disequilibrium Test (TDT) 

ve 6- Haplotiplerin göreceli riski (HRR) (201 ). 

Etkilenmiş bireyler ve anne, babalarını da içine alan üçlü grupların veya olgu

kontrol gibi farklı grupların kromozomal anomalilerinin veya mikrodelesyonların 

tanımlanmasında, etkilenmiş bireyde direk DNA diziliminin belirlenmesinde 

kullanılınaktadırlar (51,66,101,1 15,201). 
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Eğer lokalizasyonu tek başına ispatlayacak büyüklükte aile grubu 

oluşturulabilmişse ve nitelik tek gen kahtım modellerinden birini gösteriyorsa seçilecek 

metod linkage olmalıdır. Kompleks niteliklerde assosiyasyon yöntemlerinden birisi 

seçilebilmektedir. Bu amaçla günümüzde yaygın olarak önerilen iki aşamalı bir çalışma 

planı izlenmektir. Burada genellikle büyük aileler üzerinden tüm genom taranmakta ve 

potansiyel lokuslar saptandıktan sonra sadece ilgili kromozom bölgelerine yönelik 

olarak assosiyasyon çalışmaları düzenlenınektedir (198,201). 

Dudak-damak yarıkiarına neden olan genler ile ilgili bağlantı ve assosiasyon 

çalışmaları sonucunda TGFa'nın damak yarığı oluşturduğu kanıtlanmıştır. Buna karşın 

bazı çalışmalarda, damak yarığı ile TGFa, TGF~2, TGF~3 veya MSX1 arasında 

mutasyon saptanmadığı bildirilmiştir ( 42). 

2.8.4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) temel olarak her canlı hücrede varolan 

deoksiribonükleik asit (DNA) replikasyonunu esas almaktadır. 1983 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri'nde Karry Mullis tarafından geliştirilen bu yöntem nükleik asiderin 

canlı organizma içinde bulunmadan uygun koşullar altında çoğaltılması temeline 

dayanmaktadır (1 05, 140). 

Zincir reaksiyonunun en önemli iki özelliği DNA' da spesifik bir bölgenin 

belirlenmesi ve bu spesifik bölgenin amplifiye edilmesidir. Zincir reaksiyonu için; DNA 

molekülü, bu molekülün komplementer zincirini senteziemek için gerekli "primerler", 

.... Taq polimeraz enzimi" ve "nükleotidler" bulunmalıdır. Primerler, DNA sentezinin 

başlaması için gerekli olan çift sarmallı DNA içerir, amplifıye olacak spesifik bölgeye 

yapışır, reaksiyonun spesifıkliği bu primer tarafından belirlenir. Taq polimerazın 

kullanımı yanlış negatif sonuçların oluşmasını engeliernektedir ( 140). 

• KalıpDNA 

PZR'da genomik DNA'lar, pazmid ve faj DNA'ları, çeşitli genler ve herhangi 

bir DNA parçası veya RNA kalıp olarak kullanılabilmektedir (105, 140). 
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• Polimerazlar 

DNA polimeraz enzimleri, kalıp ipliğe tamamlayıcı bir DNA ipliği meydana 

getirmek üzere, orijinal iplikteki baz bilgisini kullanarak primer çiftine bir enzim 

yardımı ile dört çeşit deoksiribonükleozid trifosfat ( dNTP) ekleyerek zincirin sentezini 

gerçekleştirmekle görevlidirler. Enzim sentezinin başiayabilmesi için kalıp moleküldeki 

tamamlayıcı diziye bağlanan primer çiftine gerek duyulmaktadır. DNA polimeraz 

enzimlerinden The rm us Auaticus 'tan elde edilen Taq DNA polimeraz enzimi PZR' da 

en yaygın kullanılan enzimdir. Birçok enzim hızlı ve geriye dönüşümsüz olarak 

bozulmasına rağmen, Taq DNA polimeraz enzimi termostabildir ve 95°C sıcaklığa 

dayanıklılık göstermektedir (ı 05, ı40). 

• Primerler 

PZR uygulamalarında kalıp DNA'ya tamamen tamamlayıcı olan ve genellikle 

ıS-20 oligonükleotidden oluşan primeriere gereksinim duyulmaktadır. Primerler, primer 

sentezi yapan laboratuarlardan ya da ticari olarak elde edilebilmektedir (ı 05). 

• dNTP Karışımı 

Deoksiribonükleozid trifosfatlar (dNTP, dATP, dGTP, dTTP, dCTP) tek tek ya 

da dörtlü karışım halinde ticari olarak sağlanabilmektedir. Her dNTP 

konsantrasyonunun eşit olması (20-200 mM) ürünün özgünlüğü ve doğru sonuç elde 

edilmesi açısından önem taşımaktadır (ı 05). 

• PZR 'ın Oluşum Mekanizması 

PZR, çift iplikli bir DNA molekülünde hedef diziye iki nükleotid primerin 

bağlanması ve uzaması esasına dayanmaktadır (1 05, ı40). 

İlk aşamada sayısı arttınlmak istenen ve ekstraksiyon ile elde edildiği varsayılan 

nükleik asit denatüre edilerek iki zinciri birbirinden ayrılır~ her iplikçiğin çoğaltılmak 

istenen bölgesinin uçlarına primerler bağlanır, ortamdaki Taq polimeraz ve nükleotitler 

yardımı ile yeni birer zincir sentezi gerçekleşir. Sonuçta her iplikçiğin bizi ilgilendiren 

bölgesinin kompleınenteri sentezlenmiş olur, böylece kısa sürede tek iplikçik çift 
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sarmallı hale geçmiştir. Bu yeni molekülün denature edilmesi ve ayrışan her iki 

zincirden yeni komplementer zincirler sentezi sonucunda DNA parçası çağaltmak 

mümkündür. Tüm bu işlemler ( denatürasyon, primerierin bağlanması, yeni DNA 

sentezi) ısının yükseltilip alçaltılması ile sağlanır ve tek bir tüp içinde gerçekleşir 

(105,140). 

PZR uygulamasında "tek bir siklus" dendiğinde 3 aşama kastedilmektedir (Şekil 

2-23) (140): 

Denatürasyon: DNA molekülünün her iki iplikçiği birbirlerine hidrojen bağları 

ile tutunmuşlardır. Isının yükseltilmesi ile (92-94°C) bu bağlar kopar ve iki iplikçik 

birbirlerinden ayrılırlar. 

Bağlanma (Annealing): Isının aniden düşürülmesi (3 7 -65°C arasında ideali 

55°C) ile ortama ilave edilmiş olan primerler, ayrışmış nükleik asit zincirlerinin 

kampiementer bölgelerine bağlanırlar. 

Uzama (Ekstensiyon): Isının 72°C'ye yükseltilmesi ile ortamdaki Taq polimeraz 

enzimi uygun bölgelere bağlı primerlerden hareketle ve yine ortama ilave edilmiş 

nükleotidleri kullanarak yeni ve kampiementer zincir sentezini gerçekleştirir. Bu sentez 

ana zincirin her bir bazının karşısına kampiementeri olan baz yerleşerek ilerler. 

PZR protokolü üç aşamalı bir döngü olarak kabul edilir ve 30-50 döngüden 

oluşmaktadır. 30-50 döngü ve 0.1 ml' lik bir reaksiyon hacminde hedef DNA parçasının 

1012 kat fazla kopyası sentezlenebilmektedir (Şekil 2-24). 

PZR'ın en önemli avantajı çok çeşitli klinik materyalierin kullanılabilmesidir. 

Tek bir saç, tek bir sperm, kan, tükürük, bukkal epitalyal hücreler, parafin bloklar, taze 

veya taze dondurulmuş dokular kullanılabilir. Bununla birlikte DNA 'nın oldukça stabil 

ve dirençli bir molekül olması, milyon yıllık biyolojik örneklerin ve arşiv 

materyallerinin kullanılabilirliğini sağlamaktadır. PZR'ın önemli bir kullanım alanı 

ökaryotik DNA 'daki ınutasyonların belirlenmesidir. PZR kullanımı ile bazıları prenatal 
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ya da embriyo döneminde olmak üzere gen mutasyonu ve alleli bağımlı hastalıklar 

bulunmuştur. PZR ile mutasyonların belirlenmesi kanser ve genetik hastalıkların tanı ve 

tedavisinde önemli bir aşamadır. PZR'ın; DNA fragınanlarının İzolasyonu ve 

işaretlenmesi, DNA ve RNA dizilernesi (Sequencing), protein-DNA etkileşimlerinin 

analizi, gen terapisi manipulasyonları, translokasyon, delesyon gibi kromozomal 

değişimierin tespiti, nükleotid dizi varyasyonlarının saptanması, viral ve bakteriyolajik 

patojenlerin tespiti gibi kullanım alanları bulunmaktadır ( 105, 140). 

PZR kısa sürede ve kesin teşhis verebilecek hassas bir yöntemdir. Tekniğin 

kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. En büyük avantajı hızlı bir 

şekilde, tek bir kopya halinde bulunan bir diziyi birkaç milyon kez arttırarak daha kesin 

bir sonucun alınmasını sağlamaktır. Ancak çalışma koşullarının tamamen steril şartlar 

altında olması gerekmektedir. Kullanılan primerierin çalışma koşulları tamamen 

kendilerine has olup, özel reaksiyon şartları yerine getirildiği takdirde optimum 

amplifikasyon ürünleri elde edilebilmektedir (140). 

• PZR Çeşitleri 

Moleküler çalışmalarda kullanılan amaca yönelik birden fazla PZR çeşidi 

bulunmaktadır. Çalışılan DNA kaynağına ve hedef DNA bölgesine göre faklı yöntemler 

tercih edilebilir. Temelde ayni mekanizma kullanılmakla birlikte birbirlerinden 

faklılıkları bulunmaktadır (Tablo2-7) (105,140): 

1. Nested PZR (Yuvalanmış PZR) 

2. Real Time PZR (Gerçek zamanlı PZR) 

3. Revers Transkripsiyon PZR (RT-PZR, Geri PZR) 

4. Asimetrik PZR 

5. Inverse PZR (IPZR, Ters PZR) 

6. In situ PZR 

7. Multipleks PZR (Çoklu PZR) 

8. Rastgele Çoğaltılmış 



Tablo 2-7: PZR tipleri ve karşiiaştırmaian 

PZR tipi Örnek Çalaşma şekli Avantaj Dezavantaj 

Ncstcd DNA ekstrenal ve internal primer kullanımı 
daha hassas 

yanlış pozitif sonuç ihtimali var 
nonspesifik amplifikasyonun azaltılması örnek hazırlama için ek oda gereksinimi 

Hızlı 

hedef nükleik asit dizisinin bağıl veya kesin sonuç daha pahalı ekipman ve sarf malzeme 
Real-time DNA 

kopya sayısının tespiti ile amplifkasyon sonrası analize gerek duyulmaz primer ve prob seçimi sınırlıdır 
RNA 

quanti fikasyon daha az kroskontaminasyon riski doğrulama analizlerine izin vermez 

mRNA RNA nın çabuk bozunması ı 

Revers RNA, rRNA RNA nın amplifikasyonu ve araştırılması tüm RNA çeşitlerinin amplifikasyonu daha fazla zaman ve maliyet gereksinimi ı 

Transkripsiyon viral kentaminasyon riski 

PZR ürününden küçük miktarda(% 1-2) almak 
Asimetrik DNA Tek iplikli DNA amplifikasyonu primerierin hibridizasyonunu kontrol altına almak tek primeri 15-30 sikluslar arasında kullanmak 

DNA dizinin amplifikasyonu fazla ekipman 
Inverse DNA Çift iplikli DNA amplifikasyonu ve araştırılması kentaminasyon problemi 

RNA 

DNA yüksek duyarlılık maliyet 
In situ RNA DNA ve RNA'nın direk hücresel hibridizasyonu arnplikonlara bağlı kentaminasyon riski çok az kararsızlık 

çok düşük kopya iletilerini algılamak 

iki veya daha fazla sayıdaki farklı DNA zaman ve araç-gereç tasarrufu primer seçim olanakları sınırlıdır 
Multipleks DNA dizisinin aynı anda amplifikasyonu önemli ölçüde optimizasyon gerektirir 

RNA çoğunlukla hassasiyeti ve özgünlüğü düşük 

geniş kullanım alanı tekrarlanabilirliği zayıf 

Rastgele çoğaltılmtş DNA mutasyona bağlı amplifikasyon az genomik DNA daha fazla araç-gereç gereksinimi 
basit ve hızlı insan hatası ve kroskontaminasyon riski 

--- ---- -~-- L____. ------- _L_____ ---------- -------- ---
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1. Kullanılan Cihazlar ve Aletler 

Büyük su banyosu (50°C), ISO TEMP 20285 

Küçük su banyosu (50°C), VWR Scientific products Heating 

Hassas tartı, Harvard Trip balance 2kg-5kg 

Santrifüj, CR 4ı2, Jouan, USA 

Mikrosantrifüj, IEC Micro-MB 

Vorteks, ı O speed Fisher Scientific, USA 

Spektrofotometre, Thermo Scientific, N ano Drop ı 000, USA 

Buz dolabı +4 °C 

Derin Dondurucu -20, -80 °C 

Distile su cihazı 

Otomatik Mikropipetler, Gilson, France 

Real Time PZR, 7000SDS, AppliedBiosystems, Foster City, USA 

Thermoscyler, USA 

3.1.2. Kullanılan Sarf Malzemeler ve Kimyasallar 

DNA İzolasyon kiti, Oragene DNA extraction, USA 

1 5 ml plastik deney tüpleri 

5 ml serolajik pipet VWR international 
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Otomatik pipet tutucu, Drummond Pipet-Aid XP 

Pipet uçları 0.2-2 ml, 1-1 O ml, Gilson, Ine, USA 

2 ml kapaklı deney tüpleri 

PZR için 961ık, 0.2 ml plate, Template III, natural, USA 

96 lık Plate kapakçıkları, Dome top 8.cap strips, USA 

PZR için 112lik plate, Template III, natural, USA 

Plate kapakları için Şeffaf bant, Thermalseel, RT 

Steril Ependorftüpü 0.2 ml, 0.5 ml, 2ml 

Glikojen 100 ml (20 mg/ml), reagent, invitrogen 

Taq DNA polimeraz 

Oragene purifier, OG-L2P-5 conductor 

Etil Alkol, Ethanol C2H50H 

TE steril Buffer 

Steril su 

Buz 
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3.1.3. Kullanılan Standart Genler, Primerler ve Allelleri 

Tablo 3-1: Kullanılan genler, lokusları ve allelleri 

Kromozom Genler SNP marker Lo kosları Kromozom Allelleri 
yerleri 

ı ABCA4 rs48ı93ı ıp22.ı 945700ı6 GI T 
ı ABCA4 rs560426 ıp22.ı 9453438 C IT 
ı --------- rsı304ı247 ıp22.ı 39269074 CI T 
ı --------- rsıı696257 ıp22.ı 392708ı6 C IT 
ı HSDııBı rs4844880 ıq32.2 2098709ı6 A IT 
ı IRF6 rs223537ı (V2741) ıq32.2 209964080 C IT 
ı IRF6 rs20ı3ı62 ıq32.2 209968684 A l C 
ı IRF6 rs86ıOı9 ıq32.2 209975386 A I G 
ı IRF6 rs2073487 ıq32.2 209976646 C IT 
ı -------- rs64296ı ıq32.2 209989270 A I G 
ı -------- rs658860 ıq32.2 209990549 C IT 
2 TGFa rs930655 2pı3.3 7068445ı A I G 
2 TGFa rs377ı22 2pı3.3 70767025 C IT 
6 PRSS35 rsı0943944 6qı4.2 842ıı936 C IT 
6 PRSS35 rs77539ı8 6qı4.2 842ı7ı68 A I G 
6 PRSS35 rs9449648 6qı4.2 84223760 A I G 
6 PRSS35 rsıı7ııı4 6qı4.2 84227646 C IT 
6 PRSS35 rs5ı2ı40 6qı4.2 84230653 A I G 
6 ----------- rsıı7ııo5 6qı4.2 84240865 T I C 
6 SNAP9ı rs2ı7325 6qı4.2 84350654 C l G 
6 ----------- rsı0943957 6qı4.2 845ı6524 A IT 
6 ----------- rsı325474 6qı4.2 84539425 A I G 
6 CYB5R4 rs6940766 6qı4.2 846ı5504 A I G 
8 --------- rsı6903544 8q24.2ı ı29645234 C IT 
8 --------- rs987525 8q24.2ı ı29946ı54 A l C 
ı ı MMP3 rs5226ı6 ı ıq22.2 ı027ı5048 A I G 
ı7 TIMP2 rs8ı 79096 ı7q25.3 7692ı649 C IT 
ı9 PVR rsı058402 ı 9qı3.3ı 45ı506ı4 A I G 
ı9 PVR rs35385ı29 ı9qı3.31 45162189 A l C 
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3.1.4. Kullanılan Yazılımlar ve Programlar 

Nükleik asit konsantrasyonu ölçümü, Nano Drop 1000 V 3.7.0, USA 

Gene AMP PZR system 9700, AppliedBiosystems, USA 

SDS 2.2.2 software, AppliedBiosystems, USA 

FBAT Vı.7.2, Population Genetics Programme 

Microsoft Excel, Word, Powerpoint 2010 

Simple Interactive Statistical Analysis, http://www.guantitativeskills.com/sisa/ 

Human Genome Project, http://genome.ucsc.edu/ 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 &PASS 2008 Statistical 

Software (Utah, USA) 

3.2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 

Dalı na diş tedavileri için başvuran sendromik olmayan dudak ve/veya damak yarıldı 

çocukların ve ailelerinin tükürük örnekleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamınca Helsinki 

Deklarasyonu kurallarına uyularak, İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı 

tarafından onay alınmıştır. Anne ve babalara yapılacak çalışma ile ilgili bilgi verilerek, 

aydınlatılmış onam formu okutulmuş ve kabul eden ailelerden onam alınarak tükürük 

alma işlemi gerçekleştirilmiştir (Ek 1. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu). Kontrol 

grubu tükürükleri herhangi bir sistemik sağlık sorunu olmayan, aile hikayelerinde 

dudak-damak yarığı bulunmayan, aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklar olmak üzere sadece 

olgu-kontrol bazında alınmış, aileler kontrol çalışmasına dahil edilmemiştir. Çalışma iki 

hasarnaklı olarak planlanmıştır. Birinci basamakta en büyüğü 1988, en küçüğü 2009 

doğumlu 158 dudak ve/veya daınak yarıklı çocuk ile sistemik sağlık sorunu bulunmayan 

aynı yaş ve cinsiyetteki 161 sağlam çocuktan oluşan kontrol grubu, dental anomaliler ve 

DDY'ye neden olduğu düşünülen çevresel faktörler dikkate alınarak karşılaştırılmış· 

ikinci basan1akta ise anne-baba-çocuk-kardeş şeklinde çekirdek aile olarak kabul edilen 
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toplam 356 bireyden oluşan 102 aile kendi içinde genetik ve çevresel faktörlere göre 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan çocukların ve ailelerinin ağız sağlığını değerlendirmek ve 

çocukların dental anomali sıklığını belirlemek amacıyla anamnez formu oluşturulmuştur 

(Ek 2. Dudak-Damak Yarığı Anamnez Formu). Bu forma çocuğun yaşı, cinsiyeti, 

dudak-damak yarığının tipi, oronasal fistül varlığı, yarık hattı dışında kalan bölgelerde 

dental anomalilerin (diş eksikliği, fazla sayıda dişler, mikrodonti, makrodonti, yapısal 

anomaliler) varlığı, df, dfs, DMF, DMFS değerlerini içeren kriterler kayıt edilmiştir. 

Etyolojik değerlendirme için ise olguda sistemik hastalık bulunup bulunmadığı, akraba 

evliliği olup olmadığı, ailede dudak damak yarığı hikayesi olup olmadığı, annenin 

hamilelik yaşı, annede herhangi bir sistemik hastalık bulunup bulunmadığı, annenin 

normalde ve hamile iken sigara kullanıp kullanmadığı, annenin hamilelik döneminde 

bulaşıcı, ateşli hastalık geçirip geçirmediği, hamilelikte ilaç kullanıp kullanmadığı ve 

ailede kanser hastası bulunup bulunmadığı gibi dudak-damak yarıklarının etyolojisi ile 

ilgili sorular yöneltilmiş ve forma kaydedilmiştir (Ek 3. Dudak-damak Yarığı Etyolojİ 

Formu). 

Dudak damak yarı ğı tipleri (Şekil 2-7), 

LDudak yarığı 

2.Damak yarığı 

3.Tek taraflı dudak damak yarığı 

4.Çift taraflı dudak damak yarığı olarak sınıflandırılmıştır. 

Ağız içi muayene, dental ünitlerde, oturur pozisyonda, reflektör ışığı altında 

ayna ve sond kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca dental anomalilerin saptanması ıçın 

olgulardan panoroınik radyografi ve ölçü alınarak alçı model elde edilmiştir. 

Genetik incelemelerin yapılması için Pittsburgh Üniversitesi Oral Biyoloji 

Departmanı, Kraniofasiyal ve Dental Genetik laboratuarında tüm laboratuar 

incelemeleri 3 ay süreyle tarafıından gerçekleştirilmiştir (Ek 4. İlgili merkez tarafından 

hazırlanan referans mektubu). 
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3.2.1. Örneklerin Alınması 

Çalışmaya dahil edilen bireylerin steril ve tek kullanımlık Oragene® DNA Self

Collection (DNA Genotek, Ottawa, On tari o, Kanada) tükürük kapiarına (Şekil 3-1) 

tükürmeleri sağlanmıştır. Tüküremeyecek kadar küçük olan çocuklardan tükürük alma 

işlemi uçları sünger olan steril eküvyonların (Oragene® DNA Assisted Calleetion kit) 

ağız içine sürülmesi ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-2). Tükürük alma işleminde 

fırçalama ve ağız çalkalama gibi aktivitelerin üzerinden en az 1 O dk geçmiş olmasına 

dikkat edilmiştir. Üretici firmamn önerileri doğrultusunda kaplarda belirlenen yere 

kadar tükürük örneği biriktirilmiştir (Şekil 3-3). Alınan örnekler DNA koruma 

özelliğine sahip özel kaplarda ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilene kadar oda 

sıcaklığında saklanmıştır. 

Şekil 3-1: Örnek toplanması 

Şeki13-2: Bebeklerden örnek toplanması 
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PlastıkFilm j 

Şekil3-3: Gerekli örnek miktarı 

3.2.2. Örneklerin incelenmesi 

3.2.2.1. DNA Ekstraksiyonu 

Tükürükten DNA ekstraksiyonu, DNA Genotek firmasına ait Oragene TM (OG-

250 Disk, DNA Self-Collection) kitleri ile üretici firmanın protokolü doğrultusunda 

yapılmıştır. DNA ekstraksiyonu yapılacak olan örnekler en az ı saat en fazla ı gece 

öncesinden 50 °C' lik su banyosunda (Şekil 3-4) bekletilmiştir. Jel halini almış tükürük 

örnekleri ı5 ml ' lik steril falkon tüplerine pipet yardımı ile ölçülerek aktarılmış, tüplerin 

üzerine kod numaraları verilerek tükürük miktarı yazılmıştır (Şekil 3-5). 

Şekil 3-4: Su banyosu 
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Şekil 3-5: Pipet ve falkon tüpleri 

Çocuk kitlerinde, ı5 ml' lik deney tüplerinin ağızına steril enjektör yerleştirilerek 

sünger peletler steril presel yardımı ile bu bölmeye yerleştirilmiş, saklama kutusunda 

arta kalan tükürük pipet yardımı ile tüpe aktarılmıştır. Hassas tartıda tüpler 

dengelendikten sonra ı 0°C de ı rpm devirde 5 dk santrifüj edilmiştir . Santrifüjden sonra 

sünger peletler atılmış elde edilen tükürük miktarı ölçülerek tüpün üzerine kod numarası 

ile kaydedilmiştir. DNA ipliklerinin ayrıştırılabilmesi için buz içerisinde bekletilen 

glikojen ajandan ölçülen tükürük miktarı kadar tüplere eklenmiş ve vortekste 1 dk kadar 

karıştırılmıştır (Şekil 3-6, Şekil 3-7). Çocuk kitinden elde edilen örnekler bu ekstra 

işlemden geçtikten sonra tüm örnekler üretici firmanın belirlediği formüle uyularak 

(1125) Oragene™ Purifıer (DNA Genotek, Ottawa, Ontario, Kanada) eklenmiş ve DNA 

İzolasyonu sağlanmaya çalışılmıştır (Şekil 3-6). Oragene™ Purifier ' ın tükürük içerisine 

tam olarak karışahilmesi için örnekler vortekste 3-4 sn kadar karıştırılmıştır (Şekil 3-7). 

Daha sonra elde edilen karışım ı O dk buz içerisinde bekletilmiştir. Örnekler hassas 

tartıda dengelendikten sonra ı 0°C de 4 rp m hızda ı O dk santrifüj edilmiştir (Şekil 3-8). 

Santrifüjden sonra tüplerin içerisinde biriken çökeltinin ayırışımını yapmak için kod 

numaraları yazılarak ı5 ml' lik yeni deney tüpleri hazırlanmıştır. Yeni tüplere pipetler 

yardımı ile d ipte çökeimiş tortu kaldırılmadan saf tükürük örneği aktarılmıştır. 
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Şekil 3-6: Glikojen ve Oragene Purifier 

Şekil 3-7: V o rteks cihazı 

Şekil 3-8: Hassas tartı, santrifüj cihazı 
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Her bir örneğe, ölçülmüş tükürük miktarı kadar %95-ı OO ' lük etil alkol ayrı ayrı 

eklenmiştir. Etil alkolün tam karışımı için tüpler kapakları kapatılarak birkaç sn elde 

çeviriimi ştir. Elde edilen yeni örnekler, oda sıcaklığında steril ortamda 5 dk bekletilmiş 

daha sonra ı 0°C de 4 rpm hızda ı O dk santrifüj edilmiştir. Çökelen kısım incelenecek 

DNA'yı oluşturmuştur ve pipetler yardımı ile çökelmemiş alkollü tükürük steril bir 

şekilde tüplerden uzaklaştırılmıştır. Tüplerin nemi ve alkolü dağılsın diye steril ortamda 

oda sıcaklığında 30 dk kadar kapakları açık ve dik bir şekilde bekletilmiştir. Her bir 

tüpe ı 000 ml önceden hazır halde bulunan TE Buffer solüsyonu ilave edilmiş ve deney 

tüpleri kapakları kapalı bir şekilde oda sıcaklığında ı gece bekletilmiştir (Şekil 3-9). 

Şekil3-9: TE Buffer sulüsyonu 

ı gece bekletilen örneklerin her biri, gece boyunca çökeimiş olan tortu 

berraklaşana kadar vortekste karıştırılmıştır. Hassas tartıda tüpler dengelenmiş ve 2ı 0c 
de 2 rpm hızda ı5 dk santrifüj edilmiştir. Pipet yardımı ile santrifüj edilen örneklerden 

çökelen tortuya dokunmadan kalan kısım, 2 ml ' lik ependorf tüplerine kod numaraları 

yazılarak aktarılmıştır. Elde edilen örnekler +4 °C ta ı ay kadar, -20°C ta uzun süreli 

olarak saklanabilmektedir. 
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Elde edilen örneklerin saflığını ve nükleikasit konsantrasyonunu belirlemek 

amacıyla Spektrofotometre (Thermo Scientific, Nano Drop ı 000, USA) cihazı ile 260 

ve 280 nın dalga boylarında ölçümler yapılmıştır (Şekil 3-ı 0). Ölçüm yapmadan önce 

her bir örnekten önce üretici firmanın önerileri doğrultusunda cihazın balans ayarı 

yapılmıştır. 2ml ' lik pipetler ile cihazın ucuna di s til e su damlatılmış spektrofotometre 

programı (ND-ıOOO 3.7.0) ile ölçümü yapılıp kaydedilmiş arkadasından TE Buffer 

solüsyonu yine 2 ml olacak şekilde damlatılmış ve kalibrasyon sağlanmıştır. 

Kalibrasyon işleminden sonra örneklerin nükleik asit konsantrasyonu steril pipetler ile 2 

ml örnek hacmi olacak şekilde cihazda ölçülmüş ve kaydedilmiştir. 

Şekil3-10: Spektrofotometre (Thermo Scientific, Nano Drop 1000, USA) cihazı 

3.2.2.2. Örneklerin Seyreltilmesi 

Nükleik asit konsantrasyonu belirlenen örneklerin hacmi 50~1/ı Ong olacak 

şekilde TE Buffer solüsyonu ile dilue edilmiştir. Bu işlem için öncelikle 96 ' lık platede 

örneklerin koyulacağı yerler boş bir kağıt üzerinde belirlenmiş daha sonra örnek hacmi 

ı O ng değerinin altında kalan yerler kalem yardımı ile platenin tabanında işaretlenmiştir. 

Kağıt üzerindeki şemaya uygun olarak plateye dizilecek örnekler epondorflarla tabiaya 

dizilmiştir. Örnek hacmi 50 'den çıkarılarak oluşturulan sayı eklenecek TE Buffer 

solüsyonunu belirtmektedir. Önceden belirlenen formüle uyarak, çoklu pipet tutucu 

yardımı ile tükürük örneği hacmini belirten sayının ondalık kısmı kadar tükürük örneği, 

TE Buffer solüsyonunun değerini belirten sayının ondalık kısmı kadar TE Buffer 
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solüsyonu eklenerek örnekler ı O ng hacme kadar seyreltilmiştir. Tüm platenin üzeri 

kapaklar yardımı ile kapatılmış ve hava kabarcığı kalmaması için 2ı °C de ı rpm hızda 5 

dk santrifüj edilmiştir (Şekil 3-11 ). 

Örnekleri 1 00f.ll/2ng' a seyreltme işlemi için yeni steril plateler hazırlanmış 

üzerlerine kod numaraları ve konsantrasyon değeri kaydedilmiştir. Çoklu pipet yardımı 

ile her örnekten 20ng hacminde tükürük alınmış ve üzerine 80 ng TE Buffer solüsyonu 

eklenmiştir. Platelerin kapakları kapatılmış ve hava kabarcığı kalmaması için 21 °C de ı 

rpm hızda 5 dk santrifüj edildikten sonra +4 °C de buz dolabında saklanmıştır. 

Şekil3-11: Otomatik Pipet ve 96'lık plate 

3.2.2.3. PZR Testleri 

DNA ekstraksiyonu yapılan örneklerden spesifik primerlerle amplifikasyon 

sağlamak amacıyla Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) kullanılmıştır (Şekil 3-12). Bu 

işlem için önceden belirlenen 29 marker (S NP s) ile çalışılmıştır. 1. kromozomdan ll 

marker (rs481931, rs560426, rs4844880, rs2235371, rs2013162, rs861019, rs2073487, 

rs642961, rs658860, rs13041247, rs11696257), 2. kromozomdan 2 marker (rs930655, 

rs377122), 6. kromozomdan 10 marker (rs10943944, rs7753918, rs9449648, rs117114, 

rs512140, rs1171105, rs217325, rs10943957, rs1325474, rs6940766), 8. kromozomdan 

2 marker (rs16903544, rs987525), ll. kromozomdan 1 marker (rs522616), 17. 

kromozomdan 1 marker (rs8ı79096), 19. kromozomdan 2 marker (rs1058402, 
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rs35385129) seçilmiştir (Tablo 3-1). Bu markerlar, Uluslararası HapMap projesi 

(http://hapmap.org) bilgi bankasından seçilmiştir. PZR için 112'lik platelere 

incelenecek marker numarası ve örneklerin kod numaraları kaydedilmiştir. Çoklu 

pipetler yardımı ile önceki platenin 1. dikey sırası, 112 'lik platenin A hizasına gelecek 

şekilde, eski platenin 2. dikey sırası 112'lik platenin B hizasına gelecek şekilde tükürük 

örnekleri yeni plateye aktarılmıştır. Üretici firmanın protokolüne uygun formüle göre 

(1.5/örnek ı.ıl TaqMan, örrnekx0.075 ı.ıl marker, örnekx0.425 ı.ıl distile su) 586.5ı.ıl 

TaqMan, 14.66 ı.ıl incelenecek marker, 180.8 ı.ıl distile su ayrı bir ependorf tüpüne 

hazırlanarak vortekste karıştırılmış ve üzerine incelenen markerin kod numarası 

yazılarak tükürük örneğine ilave edilineeye kadar buz içerisinde saklanmıştır. Negatif 

kontrol için son örnekten sonra plateye 1.2 ı.ıl distile su koyulmuştur. Tüm bu örnek 

hazırlama işlemlerinden sonra çoklu pipetler yardımı ile ependorf tüpünde hazırlanmış 

olan karışım, 2 ı.ıl negatif kontrol boşluğuda dahil tüm örneklere ilave edilmiş ve hava 

kabarcığı kalmaması için 21 °C de 1 rpm hızda 5 dk santrifüj edilmiştir. 

Örnekler, Real Time PZR cihazında çalışılıncaya kadar +4°C de buzdolabında 

saklanmıştır. Real time PZR cihazı reaksiyondan önce en az yarım saat ısıtılmıştır (ön 

denatürasyon). PZR döngü programı 95°C de 10 dk (denatürasyon), 92°C de 15 sn 

(eşleşme) ve son 60°C ldk (sentez) olacak şekilde 40 döngü olarak uygulanmıştır. 

Yaklaşık 2 saat süren amplifikasyon işlemini takiben örneklerin SDS 2.2.2 bilgisayar 

programında allelik diskriminasyonu yapılarak genotip ve haplotipleri belirlenmiştir 

(Şekil 3-12). 

-. .... -------·-~ c:::ı • a 

Şekil3-12: Polimeraz Zincir Reaksiyonu cihazı 
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3.2.3. İstatistik 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metodların (ortalama, standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 

normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, 

normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann 

Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi 

kullanıldı. 

DDY -kontrol grupları arasında, çevresel faktörlerin ve dental anomalilerin 

karşılaştırmasında Ki-kare ve Fisher's exact testi; ailelerin çevresel faktörler açısından 

kendi içinde incelenmesinde ki-kare, regresyon analizi ve Fisher's exact testi; olgu ve 

kontrol gruplarının genetik özellikler açısından istatistiksel olarak değerlendirilmesinde 

Transmission Disequilibrium Test (TDT); ailelerin genetik açıdan kendi içinde 

incelenmesinde linkage analizi ve Family Based Association Test (FBA T); Haplotip 

analizinde Haplotype Based Association Testi (HBAT) kullanıldı 

All el frekansının analizinde Hardy-Weinberg dengesinden (HWE) ve Minör 

allel sıklığı analizinden (MAF) faydalanıldı. Tutarsızlıkları önlemek için PedCheck testi 

herbir allel dağılımı için yapıldı. 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007, 

PASS 2008 Statistical Software, HWE, MAF, FBAT, TDT ve olgu kontrol analizlerinde 

PLINK 1.06 software (software for the analysis of genotype/phenotype data); 

Regresyon ve ki-kare restlerinde SAS (Statistical Analysis Software) istatistiksel analiz 

programları kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya yaşları 0-18 arasında değişen 158 dudak-damak yarıklı birey ile 

yaşları 0-18 arasında değişen 161 dudak-damak yarığına sahip olmayan birey ve anne

baba-DDY'den etkilenen çocuk-kardeş şeklinde çekirdek aile olarak kabul edilen 356 

bireyden oluşan 102 aile çalışmaya dahil edilmiştir. 

Tablo 4-1: DDY ve kontrol gruplarının ortalama yaşları 

Standart 
Ortalama Minumum Maksimum p 

Yaş sapma 

DDY (n=158) 10.89 4.53 3 23 
0.839 

Kontrol (n=161) 10.79 4.57 3 23 

DDY grubunun ortalama yaşları 10.89, kontrol grubunun ortalama yaşları 10.79 

olarak bulunmuştur. Grupların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-1 ). 

Çalışmaya dahil edilen dudak-damak yarıklı bireylerden 89'i erkek, 69'i kız; 

sağlıklı bireylerden 91 'i erkek, 70'i kızdır (Tablo 4-2). 

Tablo 4-2: DDY ve kontrol gruplarının cinsiyete göre dağılımı 

Cinsiyet 

Erkek 

Kız 

DDY (n=158) 

89 

69 

Kontrol (n=161) 

91 

70 

p 

1.00 
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Cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 

(p>O.Oı) (Tablo 4-2). 

Dudak-damak yarığına sahip bireylerin Veau sınıflandırmasına göre yarık 

tiplerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 4-3 'de gösterilmiştir. 

Tablo 4-3: DDY tiplerinin cinsiyete göre dağılımı 

Kız Erkek Toplam 

p 
n ( 0/o) n ( 0/o) n(%) 

Du dak-Dam ak yarığı 

Çift taraflı 23 (%37,7) 35 (%4ı,7) 58 (%40,0) 

Tek taraflı sol 32 (%52,5) 32 (%38,1) 64 (%44,1) 0,122 

Tek taraflı sağ 6 (%9,8) ı7 (%20,2) 23 (%15,9) 

Dudak yarığı 2 (%3,3) ı (%ı,2) 3 (%2,1) 0,573 

Damak yarığı 7(%ıı,5) 3 (%3,6) 10 (%6,9) 0,064 

Cinsiyete göre DDY tiplerinin görülme oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-3). 

Dudak-damak yarığına sahip bireylerin tümü dudak ve/veya damak operasyonu 

geçirmiştir. Ancak 53 bireyde (%33.5) oronazal fıstül gözlenirken, ı 05 (%66.5) bireyde 

fıstül gözlenmemiştir (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-4: DDY grubunda oronazal fistül görülme durumu 

DDY Var Yok 

Oronazal Fistül 53 (%33.5) 105 (%66.5) 

DDY grubundan 41, kontrol grubundan 32 bireyin anne babaları arasında akraba 

evliliği tespit edilmiştir {Tablo 4-5). 

4.1. Çevresel Faktörlere Bağlı Bulgular 

Tablo 4-5: Akraba evliliğinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Akraba Evliliği DDY (n=158) Kontrol {n=l61) p 

Var 41 32 
0.23 

Yok 117 129 

DDY ve kontrol grupları arasında akraba evliliği açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>O.Ol) {Tablo 4-5). 

DDY grubunda 10, kontrol grubunda 7 annenin hamilelik yaşı 35'den büyük 

olarak saptanmıştır. DDY grubundaki annelerin ortalama hamilelik yaşı 26.2, kontrol 

grubundaki ortalama hamilelik yaşı 27.04 olarak bulunmuştur {Tablo 4-6). 

Tablo 4-6: Annenin hamilelik yaşının DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Annenin Hamilelik Yaşı DDY (n=158) Kontrol (n=161) p 

<35 148 154 
0.43 

2::35 lO 7 
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Gruplara göre annelerin hamilelik yaşı dağılımları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-6). 

DDY grubundaki annelerin 26'sında, kontrol grubundaki annelerin 23 'ünde 

sistemik hastalık olduğu bulunmuştur (Tablo 4-7). 

Tablo 4-7: Annede sistemik hastalık durumunun DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Annede sistemik hastalık DDY (n=158) Kontrol (n=161) p 

Var 26 23 
0.64 

Yok 132 138 

Annede sistemik hastalık olup olmamasının DDY-kontrol gruplarına göre 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır (p>0.01) (Tablo 4-7). 

DDY grubundaki 158 annenın 45'i, kontrol grubundaki 161 annenin 6'sı 

hamilelik döneminde enfeksiyon geçirdiklerini belirtmişlerdir (Tablo 4-8). 

Tablo 4-8: Annenin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirmesinin DDY ve kontrol 
gruplarına göre dağılımı 

Annenin hamilelikte 

enfeksiyon geçirmesi 

Var 

Yok 

DDY (n=158) 

45 

113 

Kontrol (n=161) p 

6 
0.001 

155 

DDY grubundaki annelerin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirme oranları, 

kontrol grubundaki annelerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde 

yüksektir (ps0.01) (Tablo 4-8). 



73 

DDY grubundaki annelerin 39'u hamilelik öncesinde, 20'si hamilelik süresince 

sigara kullandığını belirtirken; kontrol grubundaki annelerin 18'i hamilelik öncesinde, 

3'ü hamilelik süresince sigara kullandığını belirtmiştir (Tablo 4-9, Tablo 4-10). 

Tablo 4-9: Annenin hamilelik öncesi sigara kullanmasının DDY ve kontrol gruplarına 
göre değerlendirilmesi 

Tablo 4-10: Annenin hamilelik süresince sigara kullanmasının DDY ve kontrol gruplarına 
göre değerlendirilmesi 

Annenin hamilelik süresince 
DDY (n=158) Kontrol (n=161) p 

sigara kullanması 

Var 20 3 
0.0002 

Yok 138 158 

Annenin hamilelik öncesi ve hamilelik süresince sigara kullanmasının d udak

damak yarıklı grup ile kontrol grubundaki sağlıklı bireylerin karşılaştırılmasında 

istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (Tablo 4-9, Tablo 4-1 O) (p<O.OS). 

DDY'lı gruptaki annelerin 45'i, kontrol grubundaki annelerin 6'sı hamilelik 

süresince ilaç kullandığını belirtmişlerdir (Tablo 4-11 ). 



Tablo 4-11: Annenin hamilelik süresince ilaç kullanımının DDY ve kontrol gruplan na 
göre dağılımı 

Annenin hamilelik süresince 

ilaç kullanması 

Var 

Yok 

*p= 0,0000000004 

DDY (n=158) 

45 

113 

Kontrol (n=161) p 

6 
4E-10* 

155 
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Annenin hamilelikte ilaç kullanmasının dudak-damak yarıklı bireyler ile kontrol 

grubundaki sağlıklı bireyler açısından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlılık bulunmuştur (p<0.001) (Tablo 4-11). 

DDY grubundaki çocukların %32.3'ünün ailesinde DDY hikayesi görülürken, 

kontrol grubundaki hiçbir olgunun ailesinde DDY görülmemiştir (Tablo 4-12). 

Tablo 4-12: Ailede DDY görülmesinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Ailede DDY hikayesi DDY (n=158) Kontrol (n=161) p 

Var 51 o 
0.001 

Yok 107 161 

DDY grubundaki çocukların ailelerinde DDY hikayesi görülme oranı, kontrol 

grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde yüksektir (p:S0.01) (Tablo 4-

12). 

DDY grubundaki bireylerin 74'ünün, kontrol grubundaki bireylerin 12'sinin 

ailesinde kanser hikayesi saptanmıştır (Tablo 4-13 ). 
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Tablo 4-13: Ailede kanser hikayesinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Ailede kanser hikayesi DDY (n=158) Kontrol (n=161) p 

Var 74 ı2 
4E-16* 

Yok 84 ı49 

*p= 4.J(JJ6 

DDY grubundaki bireylerin ailelerinde kanser görülme oranı, kontrol grubundan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde yüksektir (p<O.OOı) (Tablo 4-ı3). 

4.2. Dental Bulgular 

DDY ve kontrol gruplarının ortalama dmf, dmfs, DMF ve DMFs değerleri Tablo 

4-ı4' de gösterilmektedir. 

Tablo 4-14: Gruplara göre dmf,dmfs, DMF, DMFs değerlendirilmesi 

DDY (n=l58) Kontrol (n=161) 

Ort± SS Medyan Ort±SS Medyan 
p 

D mf ı,8ı±2,46 o ı,35±ı,75 o 0.438 

Dm fs 2,95±4,5ı o 2,41±3,38 o 0.827 

DMF 2,00±2,0ı 2 ı ,28±ı ,38 ı 0.003 

DMFS 2,62±2,93 2 ı,88±2,50 ı 0.015 

DDY grubu ile kontrol grubunun dmf ve dmfs değerleri karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

DDY grubu ile kontrol grubunun DMF ve DMFs değerleri karşılaştırıldığında, DDY 

grubunun DMF değeri, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

bulunurken (p<0.05), DDY grubunun DMFs değeri, kontrol grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4- 14). 
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Dudak-damak yarığına sahip 158 bireyden 63 'ünde 1. sınıf, ll 'inde 2. sınıf, 

84'ünde 3. sınıf azı kapanışı; kontrol grubundaki 161 bireyden 124'ünde 1. sınıf, 30'un 

da 2. sınıf, 7' sinde 3. sınıf kapanış saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Tablo 4-15: Oklüzyonun DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Oklüzyon 

cı 

cı 

C3 

*p= 8.J(J24 

DDY (n=158) 

63 

ll 

84 

Kontrol (n=l61) 

124 

30 

7 

p 

SE-24* 

DDY grubunda, 3. sınıf azı kapanışının kontrol grubundaki bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p<O.Oül) (Tablo 4-

15). 

Oklüzyon ile çevresel ve dental değişkenierin birlikte değerlendirilmesi Tablo 4-

16' da görülmektedir. 

Tablo 4-16: Oklüzyon ile çevresel ve dentat değişkenierin karşılaştırılması 

Akraba Hamilelikte Hamilelikte Ailede DDY Ailede kanser Makrodonti Mikrodonti Süpernümerer 

evliliği sigara ilaç hikayesi hikayesi 

kullanımı kullam mı 

p=0.54 p=0.71 p=7E-05 p=SE-08* p=0.0012 p=0.32 p=0.0002 p=0.004 
.... 

*p= 5.J(J8 

Çoklu regresyon analizine göre, DDY'li bireylerde oklüzyonun, ailede dudak 

damak yarığı hikayesi, ailede kanser hikayesi, süpemüınerer variğı ile negatif ilişkili 
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olduğu bulunmuştur. Oklüzyonun diğer değişkenlerle ilişkisi ıse pozitif yönde 

saptanmıştır (Tablo 4-16). 

DDY ve kontrol gruplarındaki hipoplazi dağılımı Tablo 4-17 de görülmektedir. 

Tablo 4-17: Hipoplazinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Hipoplazi 

Var 

Yok 

DDY (n=158) 

30 

128 

Kontrol (n=161) 

21 

140 

p 

0.13 

Gruplar hipoplazi görülüp görülmemesi yönünden değerlendirildiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.01) (Tablo 4-17). 

DDY grubundaki 158 bireyden 2'sinde makrodonti, 38'in de mikrodonti; 

kontrol grubundaki 161 bireyden 4 'ün de makrodonti, 5 'in de mikrodonti saptanmıştır 

(Tablo 4-18, Tablo 4-19) . 

Tablo 4-18: Makrodontinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Makrodonti 

Var 

Yok 

DDY (n=158) 

2 

156 

Kontrol (n=161) 

4 

157 

p 

0.69 

Tablo 4-19: Mikrodontinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Fisher's exact Regresyon 

Mikrodonti DDY (n=158) Kontrol (n=161) p p 

Var 38 5 
0.00000001 0.10 

Yok 120 156 
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DDY ve kontrol grupları arasında makrodonti ve mikrodonti sıklığının 

karşılaştırılması istatistiksel olarak fisher's exact testine göre anlamlı görülürken, 

regresyon analizine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>O.Ol) (Tablo 4-18, 

Tablo 4-19). 

DDY grubunda 31, kontrol grubunda 7 bireyde hipodonti izlenirken; DDY 

grubunda 127, kontrol grubunda 154 bireyde hipodonti saptanmamıştır (Tablo 4-20). 

Tablo 4-20: Hipodontinin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Fisher's exact 

Hipodonti DDY (n=158) Kontrol (n=l61) p 

Var 31 7 
0.000009 

Yok 127 154 

Regresyon 

p 

0.06 

DDY ve kontrol grupları arasında yarık hattı dışındaki bölgede hipodonti 

varlığının değerlendirilmesinde fisher' s exact testine göre istatistiksel olarak anlamlılık 

bul unmuşken resgresyon analizine göre anlamlı bir sonuç saptanmamıştır (p>O. O 1) 

(Tablo 4-20). 

DDY ve kontrol gruplarında süpemümerer diş varlığı Tablo 4-21 'de 

görülmüştür. 
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Tablo 4-21: Süpernümerer diş görülüp görülmemesinin DDYve kontrol gruplarına göre 
dağılımı 

Fislıer 's exact Regresyon 

Süpernümerer DDY (n=158) Kontrol (n=161) p p 

Var 26 ı 
0.00000004 0.08 

Yok 132 160 

Gruplar arasında süperrnümerer diş görülüp görülmemesi açısından istatistiksel 

olarak fısher' s exact testine göre anlamlı doluğu görülürken regresyon analizine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>O.Ol) (Tablo 4-21). 

DDY grubunda 6 bireyde meziodens görülürken, kontrol grubundaki hiçbir 

bireyde meziodens görülmemiştir (Tablo 4-22). 

Tablo 4-22: Meziodensin DDY ve kontrol gruplarına göre dağılımı 

Fislıer 's exact Regresyon 

Meziodens DDY (n=158) Kontrol (n=161) p p 

Var 6 o 
0.01 0.02 

Yok 152 161 

Meziodens görülüp görülmemesi gruplar arasında fısher's exact testine göre 

anlamlı bir sonuç görülürken regresyon analizine göre istatistiksel bir farklılığa neden 

olmamıştır (p>O.Ol) (Tablo 4-22). 
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4.3. Genetik Bulgular 

1. kromozomdan ll marker (rs481931, rs560426, rs4844880, rs2235371, 

rs2013162, rs861019, rs2073487, rs642961, rs658860, rs13041247, rs11696257), 2. 

kromozomdan 2 marker (rs930655, rs377122), 6. kromozomdan 10 marker 

(rs10943944, rs7753918, rs9449648, rs117114, rs512140, rs1171105, rs217325, 

rs10943957, rs1325474, rs6940766), 8. kromozomdan 2 marker (rs16903544, 

rs987525), ll. kromozomdan 1 marker (rs522616), 17. kromozomdan 1 marker 

(rs8179096), 19. kromozomdan 2 marker (rs1058402, rs35385129) olmak üzere toplam 

29 marker (SNPs) ile çalışılmıştır (Tablo 3-1). 

DDY grubunun genotipik incelemesinde kromozom 6 rs1171114 (p=0.00074 

genotip=23/83/21) ve kromozom 6 rs1325474 (p=0.0009 genotip=l/64/77) istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.008) (Tablo 4-23). Kontrol grubunun genatipik 

incelemesinde herhangi bir anlamlı sonuç saptanmamıştır (Tablo 4-24). 
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Tablo 4-23: DDY grubunun genotipik incelemesi 

Kromozom SNP Lo k us All el GENOTiP O(HET) E(HET) p 

ı rsı304ı247 ıp22. ı C/T/CT ı7/76/62 0,4903 0,4579 0,4826 

ı rsıı696257 ıp22.1 C/T/CT ı9/74/59 0,4868 0,4654 0,727 

ı rs560426 ıp22. ı C 1 T /CT ı7/59/44 0,49ı7 0,4747 0,8474 

ı rs48ı93ı ıp22.1 G 1 T /GT 9/69/65 0,4825 0,4233 o,ıı63 

ı rs4844880 ıq32.2 AIT /AT 5/48/ı03 0,3077 0,3027 ı 

ı rs223537ı ıq32.2 C/T/CT 0/5/ı5ı 0,03205 0,03ı54 ı 

ı rs20ı3ı62 ıq32.2 Al C IAC ı3/69/72 0,448ı 0,4266 0,705ı 

ı rs86ıoı9 ıq32.2 AIGIAG 3ı/83/42 0,532ı 0,4975 0,4249 

ı rs2073487 ıq32.2 C 1 T /CT ı5/68/73 0,4359 0,4309 ı 

ı rs64296ı ıq32.2 AIGIAG 5/47/ı04 0,30ı3 0,2986 ı 

ı rs658860 ıq32.2 C 1 T /CT 3/47/ı06 0,30ı3 0,282 0,57ı3 

2 rs930655 2p13.3 A/GIAG 35/65/53 0,4248 0,493ı o,ı006 

2 rs377ı22 2p13.3 C 1 T /CT 36/62/55 0,4052 0,4923 0,03254 

6 rsı0943944 6qı4.2 C 1 T /CT 6/38/ıı2 0,2436 0,269ı 0,2342 

6 rs77539ı8 6qı4.2 AIG/AG 2/22/ı28 o,ı447 o,ı564 2,92E-Oı 

6 rs9449648 6qı4.2 AIGIAG 3/45/ı03 0,298 0,2807 0,5724 

6 ft'l~~ a :'14, 
6 rs5ı2ı40 6qı4.2 AIGIAG ı6/56/68 0,4 0,43ı 0,4326 

6 rsıı7ııo5 6qı4.2 T 1 C /TC 23/69/6ı 0,45ı 0,4692 0,6092 

6 rs2ı7325 6qı4.2 C 1 G /CG ı2/5ı/62 0,408 0,42 0,83ıı 

6 rsı0943957 6qı4.2 AIT /AT ı;ıı/87 0,309ı 0,42 0,0558 

t ltl~J 1/;~\11!~1\1 1> 
6 rs6940766 6qı4.2 AIGIAG 3/ı7/ı20 o,ı2ı4 o,ı508 0,04844 

8 rsı6903544 8q24.2ı C 1 T /CT 5/36/ıı2 0,2353 0,2555 0,3387 

8 rs987525 8q24.2ı Al C IAC 2ı/58/75 0,3766 0,4385 9,69E-02 

ı ı rs5226ı6 ııq22.2 Al G /AG 9/48/99 0,3077 0,3336 0,338 

ı7 rs8ı79096 ı 7q25.3 C 1 T /CT 2/ı4/ı22 o,ıoı4 o,ı2ı9 0,0973ı 

ı9 rsı058402 ı9ql3.3ı AIGIAG ı/23/ı3ı o,ı484 o,ı483 ı 

ı9 rs35385ı29 19ql3.3ı AIC/AC 2/33/ı2ı 0,2ıı5 0,209ı ı 
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Tablo 4-24: Kontrol grubunun genotipik incelemesi 

Kromozom SNP Lo k us All el GENO O(HET) E(HET) p 

ı rs13041247 lp22.1 C 1 T /CT 15/56/30 0,5545 0,489 0,2246 

ı rs11696257 lp22.1 C 1 T /CT 19/80/50 0,5369 0,4784 0,1713 

ı rs560426 lp22.1 C 1 T /CT 26/65/43 0,4851 0,492 0,8618 

ı rs481931 lp22.1 G 1 T /GT 73/61/20 0,3961 0,4408 0,2045 

ı rs4844880 lq32.2 AIT /AT 4/45/100 0,302 0,2924 ı 

ı rs2235371 lq32.2 C 1 T /CT 0/9/140 0,0604 0,05858 ı 

ı rs2013162 lq32.2 Al C !AC 23/51/75 0,3423 0,4391 0,008633 

ı rs861019 lq32.2 AIG!AG 39/65/46 0,4333 0,4989 0,1047 

ı rs2073487 lq32.2 C 1 T /CT 20/48/85 0,3137 0,4098 0,005197 

ı rs642961 lq32.2 AIGIAG 4/40/110 0,2597 0,2631 0,7653 

ı rs658860 lq32.2 C 1 T /CT 4/40/117 0,2484 0,2537 0,7567 

2 rs930655 2pl3.3 AIG!AG 44/63/41 0,4257 0,4998 0,07191 

2 rs377122 2pl3.3 C 1 T /CT 37/60/49 0,411 0,4966 0,04494 

6 rs10943944 6q14.2 C 1 T /CT 3/51/101 0,329 0,3001 0,2942 

6 rs7753918 6q14.2 AIGIAG 1/28/119 0,1892 0,1822 ı 

6 rs9449648 6q14.2 A!GIAG 3/33/112 0,223 0,2288 0,7188 

6 rs1171114 6ql4.2 C 1 T /CT 32/76/38 0,5205 0,4992 0,7399 

6 rs512140 6q14.2 AIG!AG 21/66/63 0,44 0,4608 0,5964 

6 rs1171105 6qı4.2 T 1 C /TC 31/69/50 0,46 0,492 0,4117 

6 rs217325 6qı4.2 C 1 G !CG 19/57/73 0,3826 0,4343 0,185 

6 rs10943957 6qı4.2 AIT /AT 1/37/45 0,2857 0,3941 0,04948 

6 rs1325474 6qı4.2 AIG!AG 2/21/123 0,1438 0,1566 0,2748 

6 rs6940766 6qı4.2 AIGIAG 2/21/126 0,1409 0,1537 0,2665 

8 rs16903544 8q24.2ı C 1 T /CT 4/33/109 0,226 0,2414 0,4863 

8 rs987525 8q24.2ı Al C !AC 13/52/86 0,3444 0,3831 0,2071 

ll rs522616 ı ıq22.2 AIGIAG 7/46/106 0,2893 0,3062 0,4445 

17 rs8179096 ı7q25.3 C 1 T /CT 2/9/135 0,06164 0,08508 0,02343 

19 rs1058402 ı9q13.3ı Al G !AG 1/21/130 0,1382 0,1399 0,5933 

19 rs35385129 ı 9gı3.3 ı AIC!AC 3/29/129 0,1801 0,1938 0,4023 
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DDY ve kontrol gruplarının genotipik karşılaştırılmalarina göre (Tablo 4-25) 

kromozom ı ABCA4 geni rs48ı93ı 'in DDY oluşumu (p=2.07E-ı4 OR=4.7); 

süpemümerer görülmesi (p=0.0007 OR=2.9); maloklüzyon oluşumu (p=ı.82E-09 

OR=3.4); ailede DDY hikayesi (p=1.84E-05 OR=3.1); ailede kanser hikayesi (p=2E-06 

OR=2.5) ile anlamlı derecede ilişkili olduğu; kromozom 6 rsı325474'ün DDY oluşumu 

(p=ıE-06 OR=4.7); mikrodonti görülmesi (p=0.0006 OR=2.6) ile anlamlı derecede 

ilişkili olduğu; kromozom ı HSDııBı geni rs4844880'in meziodens oluşumu (p=0.008 

OR=4. 7) ile anlamlı derecede ilişkili olduğu saptanmıştır (Şekil4-ı ). 

DDY ve kontrol gruplarının allelik karşılaştırmaları sonucunda (Tablo 4-26), 

kromozom ı ABCA4 geni rs48ı93ı 'in DDY oluşumu (p=3.24E-ı9 OR=4.9); 

süpemümerer görülmesi (p=0.0007 OR=2.9); maloklüzyon oluşumu (p=ı.82E-09 

OR=3.4); ailede DDY hikayesi (p=1.99E-06 OR=3.ı); ailede kanser hikayesi (p=2.32E-

06 OR=2.6) ile anlamlı derecede ilişkili olduğu; kromozom 6 rsı325474'ün DDY 

oluşumu (p=1.37E-06 OR=4.8); mikrodonti görülmesi (p=0.0006 OR=2.6) ile anlamlı 

derecede ilişkili olduğu, kromozom ı HSDıtBı geni rs4844880'in meziodens oluşumu 

(p=0.004 OR=3.8) ile anlamlı derecede ilişkili olduğu, kromozom 1 IRF6 geni 

rs86ıüı9'un meziodens oluşumu (p=O.ooı OR=2.5) ile ilişkili olduğu; kromozom ll 

MMP3 geni rs5226ı6'nın meziodens oluşumu (p=0.007 OR=4.3) ile anlamlı derecede 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Şekil 4-2). 

Hem allelik hem de genotipik analiz sonucunda 2. kromozom TGFa genı 

rs930655, 6. Kromozom PRSS35 geni rsıü943944, 6. Kromozom CYB5R4 geni 

rs6940766 markeriarında mendel hatasına (ME=%6-7) rastlanmıştır (Tablo 4-25, Tablo 

4-26). 
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Tablo 4-25: DDY-Kontrol grubu genotipik analiz 

SNP DDY Kanser Aday 

Gen marker Lokus Allel DDY Fistül Hipodonti Meziodens Süpernümerer Makrodonti Mikrodonti Hipoplazi Oklüzyon Hikayesi Hikayesi 

ABCA4 

rsı304ı247 ıp22.ı 

rsıı696257 ıp22.ı 

rs560426 ı p22. ı 

ABCA4 rs48 ı 93 ı ıp22.ı 

ıq32.2 

ıq32.2 

ıq32.2 

ıq32.2 

ıq32.2 

ıq32.2 

ıq32.2 

HSDı ıBı rs4844880 

IRF6 rs223537ı 

IRF6 rs20 ı 3 ı 62 

IRF6 rs86ıoı9 

IRF6 rs2073487 

TGFa 

TGFa 

PRSS35 

PRSS35 

PRSS35 

PRSS35 

PRSS35 

rs64296ı 

rs658860 

rs930655 2pl3.3 

rs377ı22 2pı3.3 

rsı0943944 6qı4.2 

rs77539ı8 6qı4.2 

rs9449648 6q ı 4.2 

rsı ı 7ı ı ı4 6qı4.2 

rs5ı2ı40 6qı4.2 

C I T 0,09205 

C I T 0,4678 

0,8 ı 38 0,2923 

0,9ı36 0,6246 

C 1 T 0,26ı5 0,4604 0,5485 

G I T 2,07E-ı4 0,7636 O,ı8ı 

A 1 T 0,7944 o , ı043 0,9589 

C 1 T 0,2444 

A 1 C 0,6649 

A 1 G 0,7709 

C 1 T 0,495 

A 1 G 0,3742 

C I T 0,4692 

A I G O,ıı47 

C 1 T 0,634ı 

C 1 T 0,4347 

A 1 G 0,509ı 

A 1 G 0,20ı3 

C I T 0,4687 

A 1 G 0,2593 

0,5 ı ı6 0,7667 

0,9834 0,273 ı 

o,ı93 0,977ı 

0,855 ı 0,5208 

O, ı 78 ı 0,8598 

O, ı 022 0,885 

0,02375 0,7ı68 

0,8806 0,05648 

0,3502 0,936ı 

0,5938 0,1326 

o, ı ı29 0,09067 

0,6625 0,6 ı 36 

0,30ı8 0,0248ı 

0,6975 

0,8054 

0,5ı37 

0,05286 

0,008976 

0,9979 

0,2935 

0,9893 

0,3503 

0,994 

0,9942 

0,878 

0,0944ı 

0,9439 

0,9534 

0,876 

0,5785 

0,3596 

0,378ı 

0,2ı05 

0,04089 

0,0007 

0,3448 

0,9977 

0,8652 

0,2ı52 

0,4553 

o,ı552 

0,2028 

0,82ı2 

0,9ı86 

0,4587 

0,8922 

0,82 ı ı 

0,4ı23 

0,8959 

0,7847 

0,3225 

0,02586 

0,5545 

0,883 ı 

0,9979 

0,4699 

0,4334 

0,3958 

0,9879 

0,9343 

0,878 

0,3847 

0,4 ı 39 

0,9957 

0,6504 

o,ı489 

0,2603 

0,5628 

0,369ı 

0,7682 

0,030ı ı 

0,06442 

0,9408 

0,8587 

0,57ı6 

0,7053 

0,4328 

0,3326 

0,5ı89 

0,466ı 

0,4733 

0,92ı8 

0,27 

0,8 ı6ı 

0,377 

o,ı056 

0,32ı 7 

O,Oı962 

0,3442 

0,9377 

0,62ı4 

0,497 

0,6895 

0,7468 

0,3575 

0,7946 

0,6347 

0,54ı5 

0,90ı8 

0,5877 

0,3 ı52 

0,28ı5 

0,4858 

o,ı463 

0,4752 

0,07884 

0,304ı 

0,3546 

o,ı828 

0,2ı85 

0,47ı9 

0,6434 

ı ,82E-09 ı ,84E-05 2E-06 

O, 723 ı 0,4668 O, 734 

0,2238 0,6303 0,60ı8 

O, 7949 0,9434 O, ı 904 

0,639ı 0,8304 0,03209 

0,5007 0,6058 0,3934 

0,326ı 0,8342 0,3645 

0,3576 0,6009 0,3 ı25 

o,ı899 

0,4775 

o,ı488 

0,045ı6 

o,ı604 

0,4696 

0,8869 

0,4828 

0,683ı 

0,48 ı2 

0,9009 

0,842 

0,4937 

o,ı842 

0,3 ı22 

0,7985 

0,829ı 

0,2262 

0,08766 

o,ı88ı 

0,8052 
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----------- rsı ı 71105 6qı4.2 T IC o,ı387 0,8387 o,ıo8ı 0,9432 0,4ı23 0,2323 0,4086 0,09055 0,9288 0,464ı 0,4076 

SNAP9ı rs2 ı 7325 6qı4.2 C l G 0,6485 0,7706 o, ı ı 77 0,4448 0,9259 0,06ı25 0,5342 0,773 0,765ı 0,6474 0,929 

----------- rsı0943957 6qı4.2 A IT 0,6495 O, ı 5 ı 9 0,3375 o,ı24 0,03365 0,3 ıo8 0,2ı 79 0,07268 0,9655 o,ı ı 84 0,4928 

----------- rsı325474 6qı4.2 A IG 1E-06 0,9382 0,1706 0,08765 0,01492 0,3502 0,0006 0,2044 0,01228 0,01109 0,1033 

CYB5R4 rs6940766 6q14.2 A IG 0,943 0,1539 0,1352 0,228ı o,ı63 0,0365ı 0,09844 0,04555 0,4774 0,648 0,4598 

rsı 6903544 8q24.2 ı CIT 0,7399 0,16 0,73 ı3 0,8286 0,8396 o,ı902 0,8625 0,282 0,3249 0,3483 0,9719 

rs987525 8q24.21 A l C 0,09061 0,7664 0,92ı2 0,3682 0,83 ı2 0,7765 0,09325 0,3204 0,3207 0,106 0,8286 

MMP3 rs5226ı6 ı ıq22.2 A IG 0,488 0,8708 0,327 O,Oı68ı 0,09067 0,2473 0,7887 0,5922 0,948 0,4968 0,8281 

TIMP2 rs8ı 79096 ı 7q25.3 CIT 0,3289 0,5923 0,1865 0,5746 0,7ı7 0,5746 0,08173 0,4265 0,03909 0,3727 0,43 ı2 

PVR rsı058402 ı9qı3.31 A IG 0,8 ı 85 0,5244 0,513ı 0,996ı 0,6306 0,9961 0,2474 0,9207 0,8569 0,99ı6 0,7033 

PVR rs35385ı29 ı9qı3.31 A IC 0,6988 0,5599 0,1002 O, ı 6 ı ı 0,6486 0,5794 0,5662 0,9284 0,80ı5 0,03449 0,4538 
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Tablo 4-26: DDY-Kontrol grubu allelik analiz 

DDY Kanser 

Aday Gen SNP marker Lo k us All el DDY Fistül Hipodonti Meziodens Süpernümerer Makrodonti Mikrodonti Hipoplazi Oklüzyon hikayesi Hikayesi 

rsı304ı247 ıp22.ı CIT o,ı067 0,8204 0,3 ı57 0,7ıoı 0,399 0,7939 0,5805 o,ı2 o,ı463 0,3262 0,2396 

rsı ı696257 ıp22. ı CIT 0,4867 0,9ı56 0,6399 0,8ı32 0,2278 0,3355 0,3886 0,34ı3 0,4752 0,3747 0,4907 

ABCA4 rs560426 ı p22.1 CIT 0,2622 0,4676 0,5469 0,5053 0,03739 O,Oı2ı6 0,7689 O,Oı835 0,07884 o,ı823 0,6444 

ABCA4 rs48 ı93 ı ıp22. ı G 1 T 3,24E-ı9 0,7802 o,ı533 0,02225 0,0007ı63 0,5282 O,Oı973 0,3ı47 ı,82E-09 ı,99E-06 2,32E-06 

HSDı ıBı rs4844880 ıq32.2 A 1 T 0,7968 o,ı038 0,9594 0,004067 0,3483 0,8844 0,06432 0,9385 0,723 ı 0,47ı5 0,737 

IRF6 rs223537ı ıq32.2 CIT 0,2425 0,506 0,769 0,5892 0,2444 0,5892 0,94ı5 0,624ı 0,2238 0,633 0,6045 

IRF6 rs20ı3 ı62 ıq32.2 A 1 C 0,6518 0,9838 0,2519 0,2609 0,86 0,4489 0,8533 0,4799 0,7949 0,94ı ı 0,1713 

IRF6 rs861019 lq32.2 A 1 G 0,7677 0,2072 0,9768 0,001018 0,2046 0,4209 0,5645 0,6842 0,6391 0,828 0,02864 

IRF6 rs2073487 ıq32.2 C 1 T 0,4724 0,8559 0,4977 0,3139 0,4309 0,3656 0,6906 0,734 0,5007 0,5867 0,3684 

rs64296ı lq32.2 A 1 G 0,3728 o, ı 769 0,859ı 0,1 ı55 o,ı46 0,9878 0,4297 0,3543 0,3261 0,834 0,3629 

rs658860 lq32.2 CIT 0,4742 0,1 ı ı 0,886ı o,ı295 0,2007 0,9349 0,3352 0,7966 0,3576 0,605ı 0,3 ı 73 

TGFa rs930655 2p13.3 A 1 G 0,0903 0,01459 0,6969 0,8688 0,8079 0,8688 0,4874 0,6092 o,ı899 0,45ı8 0,2783 
-

TGFa rs377ı22 2p13.3 CIT 0,6058 0,8706 0,0366ı 0,0481 ı 0,9117 0,3389 0,4284 0,5073 0,4775 0,6579 0,7819 

PRSS35 rsı0943944 6q 14.2 CIT 0,4352 0,3262 0,9367 0,944ı 0,459 0,4017 0,4739 0,9022 o,ı488 0,4815 0,8294 

PRSS35 rs7753918 6q14.2 A 1 G 0,5053 0,5793 0,1245 0,953 0,89ı4 0,258 0,9212 0,5844 0,04516 0,9ooı 0,22 
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PRSS35 rs9449648 6q14.2 A l G 0,2044 0,121 0,08922 0,8771 0,8227 0,6505 0,272ı 0,3 ı 76 o,ı604 0,8436 0,08853 

PRSS35 rsıı7ııı4 6qı4.2 C I T 0,5076 0,7ı62 0,6466 0,6ı26 0,4553 o, ı 777 0,8326 0,3264 0,4696 0,53 ı3 0,2277 

PRSS35 rs5ı2ı40 6qı4.2 A l G 0,2448 0,2834 O,Oı835 0,337 0,893 0,2379 0,3627 0,4732 0,8869 o,ı696 0,7995 

----------- rsı ı 7ı ıo5 6qı4.2 T I C o,ı272 0,8356 0,09334 0,94ı4 0,3965 0,2073 0,393ı 0,07886 0,9288 0,45ı4 0,3944 

SNAP9ı rs2 ı 7325 6qı4.2 C 1 G 0,6357 0,7673 0,098ı5 0,4223 0,923 0,03902 0,5 ı 74 0 ,764ı 0,765ı 0,6345 0,9263 

----------- rsı0943957 6qı4.2 A 1 T 0,6082 0,099ı ı 0,27ı2 0,03705 o,oı047 0,2344 o,ı609 0,0382 0,9655 0,07394 0,438ı 

----------- rsı325474 6qı4.2 A 1 G ı ,37E-06 0,9469 o,ı 9ı3 0,08887 O,Oı683 0,3688 0,0006226 0,2268 O,Oı228 O,Oı436 o,ı22ı 

CYB5R4 rs6940766 6qı4.2 A 1 G 0,9393 O, ı ı 06 0,09352 o, ı 78ı O, ı292 O,Oı239 0,07223 O,Oı97ı 0,4774 0,6258 0,4289 

rsı6903544 8q24.2ı C I T 0,73ı o,ı404 0,7202 0,82ı8 0,8334 o,ı567 0,8572 0,26ı5 0,3249 0,3298 0,9709 

rs987525 8q24.2ı A 1 C 0,07ı29 0,7509 0,9ı62 0,328 0,8209 0,7627 0,07234 0,29 0,3207 0,084ı5 0,8ı82 

MMP3 rs5226ı6 ı ıq22.2 A 1 G 0,4733 0,8659 0,3 ı46 0,007433 0,07988 0,2268 0,7844 0,5842 0,948 0,482 0,8225 

TIMP2 rs8ı 79096 ı 7q25.3 C I T 0,2778 0,5609 o,ı342 0,5284 0,6887 0,5284 0,04692 0,3748 0,03909 0,32 ı ı 0,382 

PVR rsı058402 ı9qı3.3ı A I G 0,8ı8 0,5233 0,5086 0,3 ıo3 0,628 0,3 ıo3 0,24ı ı 0,9204 0,8569 0,99ı6 0,7023 

PVR rs35385 ı29 ı9ql3.3ı A IC 0,6947 0,56ı5 0,08635 o,ı389 0,6436 0,57ı2 0,5603 0,9275 0,80ı5 0,02882 0,4465 
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Min ör all el sıklığı ve Hardy W einberg dengesi etkitenmiş aile bireyleride dahil edilerek 

hem aile hem de DDY -kontrol grupları için ayrı ayrı incelenmiştir. DDY ve kontrol grubunda 

minör allel sıklığı sadece 1. kromozom IRF6 geni rs2235371 (V274I) markerında %2-%5 

arasında tespit edilirken, diğer bulgular %7-%49 arasında normal bulunmuştur (Tablo 4-27). 

HWE analizi sonucunda 6. kromozomdan PRSS335 geni rsl0943944 markerı aileler için 

p=0.00058 genotip 12/39/149, DDY' lı bireyler için p=0.48 genotip= l/3/6, kontrol grubu için 

p=0.0008 genotip=ll/361143 olarak; aynı kromozom ve gen üzerindeki rsll71114 markerı 

aileler için p=O.OOOl genotip=28/ll/30, DDY'lı bireyler için p= l.O genotip=l/3/3, kontrol 

grubu için p=0.00004 genotip=28/ll 0/30 olarak saptanmıştır (Tablo 4-28). 

Transmission Disequilibrium Test (TDT) sonucunda 8. kromozom rs987525'in DDY 

oluşumu (p=0.004) ve hipodonti görülme riski (p=0.000275) ile anlamlı derecede ilişkili 

olduğu bulunmuştur (Tablo 4-29, Şekil 4-3). Hipodonti için 27 çekirdek, 14 daha kalabalık aile 

gruplarında minör allelin diğer jenerasyonlara 16 kez iletilirken 1 kez iletilemediği (OR=T 1 

U=l6 1 1=16); DDY oluşumunda ise 102 aileden 54'ünde minör allelin 48 kez iletilirken, 25 

kez iletilemediği (OR=T 1 U=48 1 25=1.92) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 4-27: DDY-kontrol grubu minör allel sıklığı (MAF) ve Hardy Weinberg dengesi (HWE) sonuçları 

DDY- DDY-
Aday SNP Kromozom Kontrol Kontrol 

Krom. Gen mark er Lokus lo kasyon u Alleller MAF HWE 

ı --------- rs13041247 lp22.1 39269074 C I T 0,3828 0,1855 

ı --------- rsl 1696257 ı p22. ı 39270816 C I T 0,3821 0,1792 

ı ABCA4 rs560426 lp22.1 94553438 C I T 0,4134 ı 

ı ABCA4 rs48193 1 lp22.1 94570016 G I T 0,4949 0,03645 

ı HSDl lBl rs4844880 lq32.2 209870916 A I T 0,182 0,8473 

ı IRF6 rs2235371 lq32.2 209964080 C I T ~ ..l 
ı ................ · ı 

ı IRF6 rs2013162 lq32.2 209968684 A l C 0,3168 0,1447 

ı IRF6 rs861019 lq32.2 209975386 A I G 0,4706 0,6463 

ı IRF6 rs2073487 lq32.2 209976646 C IT 0,301 0,059 

ı -------- rs642961 lq32.2 209989270 A I G 0,1694 ı 

ı -------- rs658860 lq32.2 209990549 C IT 0,1593 0,8341 

2 TGFa rs930655 2p13.3 70684451 A I G 0,4751 0,01103 

2 TGFa rs377122 2p13.3 70767025 C IT 0,4482 0,002412 

6 PRSS35 rs10943944 6q14.2 84211936 C IT 0,172 ı 

6 PRSS35 rs775391 8 6q14.2 84217168 A I G 0,09333 0,73 ı ı 

6 PRSS35 rs9449648 6q14.2 84223760 A I G 0,1505 ı 

6 PRSS35 rsl 171114 6q14.2 84227646 C IT 0,4927 0,007794 

6 PRSS35 rs512140 6q14.2 84230653 A I G 0,3379 0,2968 

6 ----------- rsl 171105 6q14.2 84240865 T I C 0,4059 0,3414 

6 SNAP91 rs21 7325 6q14.2 84350654 C l G 0,3102 0,2039 

6 ----------- rs10943957 6q14.2 84516524 A I T 0,2839 0,005597 

6 ----------- rs1325474 6q14.2 84539425 A I G 0,158 0,07607 

6 CYB5R4 rs6940766 6q14.2 84615504 A I G 0,08304 0,03419 

8 --------- rs16903544 8q24.21 129645234 C IT 0,1455 0,2405 

8 --------- rs987525 8q24.21 129946154 A l C 0,2918 0,02697 

ll MMP3 rs522616 ı lq22.2 102715048 A I G 0,2 0,2207 

17 TIMP2 rs81 79096 ı 7q25.3 76921649 C I T 0,05458 0,005649 
19 PVR rs1058402 19ql3.3 ı 45150614 A I G 0,07818 0,7045 
19 PVR rs35385129 19ql3.3 ı 45162189 A IC 0,1136 0,576 
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Tablo 4-28: Aile grubu minör allel sıklığı (MAF) ve Hardy Weinberg dengesi {HWE) sonuçları 

Aday SNP Kromozom Aile Aile 
Krom. Gen mark er Lo ku s lokasyonu Alleller MAF HWE 
ı --------- rsl3041247 lp22.1 39269074 C IT 0,3699 0,4452 
ı --------- rsl 1696257 lp22.1 39270816 C IT 0,3705 0,537 
ı ABCA4 rs560426 lp22. ı 94553438 C IT 0,3939 0,531 
ı ABCA4 rs48193 1 lp22.1 94570016 G IT 0,2809 0,7124 
ı HSDI IBI rs4844880 lq32.2 209870916 A IT 0,1667 ı 

ı IRF6 rs2235371 lq32.2 209964080 C I T 0,0198 ı 

ı IRF6 rs2013 162 lq32.2 209968684 A l C 0,33 0,749 
ı IRF6 rs861019 lq32.2 209975386 A I G 0,455 0,06404 
ı IRF6 rs2073487 lq32.2 209976646 C IT 0,3 ı 75 0,747 
ı -------- rs642961 lq32.2 209989270 A I G 0,1475 ı 

ı -------- rs658860 lq32.2 209990549 C IT 0,1475 0,5817 
2 TGFa rs930655 2pl3.3 70684451 A I G 0,4721 0,04551 
2 TGFa rs377122 2pl3.3 70767025 C IT 0,461 ı 0,6637 
6 PRSS35 rs10943944 6q14.2 84211936 C IT 0,1575 0,00058 
6 PRSS35 rs775391 8 6ql4.2 84217168 A I G 0,08586 0,6391 
6 PRSS35 rs9449648 6ql4.2 84223760 A I G 0,1477 0,7733 
6 PRSS35 rsl 1711 14 6ql4.2 84227646 C IT 0,494 0,0001007 
6 PRSS35 rs512140 6ql4.2 84230653 A I G 0,3468 0,4187 
6 ----------- rsl 171105 6q14.2 84240865 T I C 0,4332 0,3754 
6 SNAP91 rs21 7325 6ql4.2 84350654 C l G 0,2807 0,3454 
6 ----------- rsl0943957 6ql4.2 84516524 A I T 0,3043 0,1555 
6 ----------- rsl325474 6q14.2 84539425 A I G 0,2368 0,005275 
6 CYB5R4 rs6940766 6ql4.2 84615504 A I G 0,1022 0,005171 
8 --------- rsl6903544 8q24.21 129645234 C I T 0,1308 0,3363 
8 --------- rs987525 8q24.21 129946154 A l C 0,2718 0,8566 
ll MMP3 rs522616 ı lq22.2 102715048 A I G 0,1825 0,09968 
17 TIMP2 rs81 79096 ı 7q25.3 76921649 C I T 0,08791 0,6313 
19 PVR rsl058402 19ql3.3 ı 45150614 A I G 0,06818 ı 

19 PVR rs35385129 19q13.31 45162189 A IC 0,13 0,7517 
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Tablo 4-29: Transmission Disequilibrium Test (TDT) 

DDY Kanser 

Aday Gen SNP marker Lo ku s All el DDY Fistül Hipodonti Süpernümerer Mikrodonti Hipoplazi hikayesi Hikayesi 

rsı304ı247 ıp22.ı CIT 0,403448 0,369ı7ı 0,49ı297 0,3ı73ıı 0,694887 o,ı96706 

rsı ı 696257 ı p22.1 CIT 0,820847 0,347558 o,ı797ı3 o,ı336ı4 0,563703 0,405381 0,87278 0,68583 

ABCA4 rs560426 ı p22.1 CIT 0,567938 0,239317 ı o,ı96706 0,07ı86ı 0,738883 0,396ı44 

ABCA4 rs48 ı93 ı ıp22.ı GIT 0,56654 0,466854 0,79476ı 0,808365 0,84739 

HSDllBı rs4844880 ıq32.2 A IT 0,500ı84 0,225253 o,ı655ı8 0,225253 0,4ı42ı6 0,8694ı 7 

IRF6 rs223537ı ıq32.2 CIT 

IRF6 rs20ı3ı62 ıq32.2 A l C 0,052259 0,4795 0,251349 0,466854 0,5 ı269ı 0,089555 0,5ı64ı2 0,2ı6368 

IRF6 rs86 ı O ı 9 ıq32.2 A IG 0,5ı 7634 0,4795 ı o,ı2663ı 0,852684 0,6ı 7075 0,630954 0,2967ı8 

IRF6 rs2073487 ıq32.2 CIT 0,052259 0,384088 0,25ı349 0,466854 0,53ı6ı5 0,089555 ı o, ı 73568 

rs64296ı ıq32.2 A IG 0,248213 0,563703 ı 0,345779 0,84739 

rs658860 ıq32.2 CIT 0,326989 0,563703 0,796253 0,466854 0,7ı5ooı 

TGFu rs930655 2pı3.3 A IG 0,458542 ı 0,834827 0,6ı 7075 0,275234 ı o,ı655ı8 

TGFu rs377ı22 2pı3.3 CIT o,ı53952 0,465209 0,04986 0,285049 0,577469 0,88ı497 0,808365 

PRSS35 rsı0943944 6qı4.2 CIT 0,8694ı 7 0,827259 0,393769 

PRSS35 rs77539ı8 6qı4.2 A IG 0,590014 0,6698 ı5 

PRSS35 rs9449648 6qı4.2 A IG 0,7ıı673 0,466854 0,796253 0,5 ı269ı 0,865772 

PRSS35 rsı ı 7ı 114 6qı4.2 CIT 0,59ı737 0,84ı48ı 0,7ı5ooı ı ı 0,888638 

PRSS35 rs5 ı2140 6q14.2 A IG 0,95ı562 0,317311 ı 0,808365 0,577469 0,61209 
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----------- rs1171105 6q14.2 T IC 0,956429 0,84739 0,808365 0,070701 0,345779 0,869417 0,131668 

SNAP9ı rs217325 6q14.2 C l G 0,68583 0,654721 0,818546 0,84ı48ı 0,852684 

----------- rsı0943957 6qı4.2 A IT 

----------- rsı 325474 6qı4.2 A IG 0,72ı8ı5 0,438578 0,852684 0,62ı873 0,745603 

CYB5R4 rs6940766 6qı4.2 A IG 0,200825 

rsı6903544 8q24.2ı CIT 0,87278 0,25 ı349 0,763025 0,548506 0,3ı7311 

rs987525 8q24.2ı A l C 0,004059 O,Oı8603 0,000275 0,049535 0,563703 o,ı44273 

MMP3 rs5226ı6 ı ıq22.2 A IG 0,808365 ı 0,796253 o,ı655ı8 0,225253 0,723674 0,884376 

TIMP2 rs8 ı 79096 ı 7q25.3 CIT 0,384266 0,073638 

PVR rsı058402 ı9q13.3ı A IG 0,3ı73ıı 0,47056 

PVR rs35385 ı29 ı9qı3.3ı A IC 0,2967ı8 0,196706 o,ı0881 0,763025 0,6698 ı5 o,ı 57299 
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5. TARTIŞMA 

Orofasiyal bölgenin en sık görülen konjenital anamalisi olan dudak- damak 

yarıkları, ağız diş sağlığını olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunlarından birisidir. 

Sendroma bağlı olmayan dudak damak yarıkiarı ortalama l/700'lük insidansıyla 

konjenital anamaliler arasında ilk sıralarda yer almaktadır (30). Dudak damak yarıkiarı 

farklı populasyonlarda farklı dağılımlar göstermektedirler: Yaklaşık olarak Asya 

pouplasyonunda 1/500; Kafkas populasyonunda 111100; Afrika populasyonunda 

1/2500; Amerika populasyonunda lll 000 olarak bildirilınektedir. Farklı 

populasyonlarda farklı etnik gruplarda hem genetik hemde çevresel birçok etkinin 

sonucu DDY oluşabildiği birçok çalışmada belirtilmektedir (45,73,124,181,185). 

Türkiye'de dudak-damak yarıklı bireylere ilişkin az sayıda istatistiksel çalışına 

bulunmaktadır. 1988-2005 yılları arasında yapılan bir çalışmada 17.259 canlı 

doğumların 511 O.OOO'inde dudak-damak yarığı saptandığı bildirilmiştir. Başka bir 

araştırmada ise 1.229 yarık damak-dudak vakasının o/ol9'unu izole dudak, o/o35.6'sını 

izole damak, o/o45'ini hem dudak hem damak yarığının oluşturduğu bildirilmiştir 

(178, 180,181 ). Marazi ta ve arkadaşlarının Türkiye· de akraba evliliğine sahip d udak

damak yarıklı aileler ile 2004 yılında yaptıkları çalışma DDY'nin genetiği ile ilgili 

yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır (1 00). Bunun dışında DDY'nin 

etyolojisi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı birbirleri 

ile uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bu durumun çeşitli populayonlara ve farklı etnik 

gruplara bağlı olduğu bildirilmektedir ( 115). 

DDY insidansının farklılıklar göstermesinin temel nedenlerinden biri çevresel 

faktörlerdir. Teratanejik etkenler, bu etkeniere maruz kalma sıklığı ve süresi DDY 

oluşumunda rol aldığı düşünülen teratojenik faktörlerin en önemli özelliklerindendir. 

Sadece teratojenik maddenin yapısı değil bu n1addeye karşı bireyin reaksiyonu da DDY 

oluşumunda önemli olmaktadır (23,63, ı 63,206). Çevresel faktörlerden en fazla çalışılan 

konu fo lik asit kullanımı olarak bildiriln1ektedir ( 4,58,90.1 50, ı 51, ı 79). Fo lik asit 

yetersizliğine bağlı olarak nöral tüp defektieri (NTD). zeka ve gelişiın gerilikleri en 

fazla görülen kusurlar olarak bilinı11ektedir. Özellikle birinci trimester fetüsün oral 

yapılarının gelişiınİnde etkin olduğundan gebeliğin ilk aylarında folik asit veya 
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multivitamin kullanımı oldukça önemli olmaktadır. Matemal günlük 400 Jlg folik asit 

kullanımının NTD insidansını %60' a kadar düşüre bileceği ( ıı9, ı64,206), düzenli 

olarak günlük 200 Jlg kullanımının da hastalığı tamamen önleyebileceği bildirilmiştir 

(205,206). ABD'de yapılan bir çalışmada 1993 yılından başlayarak tahılların folik asitle 

zenginleştirilmesini takip eden 6 yıllık zamanda NTD prevalansının ı ,89/1 000' den 

0,95/ı 000' e düştüğü gösterilmiştir (176). Ancak yapılan başka bir çalışmada fo lik asit 

içeren {<ımg) multivitamin takviyesinin DDY gelişiminin önlenmesinde etkili olmadığı 

gösterilmiştir ( ı8, ı9,4 7). Bu çalışmaların yanında fo lik asit metabolizmasında rol alan 

enzimierin etkinliği ve folik asit takviyelerini karşılaştıran çalışmalar da yapılmıştır 

( 48,57 ,90, ı 04, ıı7' ı72, ı77' ı85,205). 

Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada hamilelik öncesinde ve hamilelik 

süresince yüksek doz (2.5mg) ve düşük doz (l.Omg) folik asit kullanan anne adaylarının 

çocuklarında DDY oluşma prevalansının yüksek doz kullananlarda düşük doz 

kullananlara göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır (ı83). Bu durum çoğu 

çalışmanın aksine folik asit kullanımının belirli dozlarda olması gereğini ileri 

sürmektedir. 

Folik asit kullanımının yanı sıra ileri matemal yaşın (2:35yaş) konjenital 

anomalilerin oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Abramowicz ve 

arkadaşlarının (1) yapmış oldukları çalışmada annenin hamilelik yaşı ile DDY arasında 

bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmada da, Abramowicz ve ark. yapmış oldukları 

çalışma ile paralellik göstererek DDY oluşumu ve hamileielik yaşı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. Son dönem çalışmalarında annenin hamilelik yaşının yanı sıra 

babanın yaşının da DDY oluşumda etkili olabileceği bildirilirken 40 yaş ve üstü çocuk 

sahibi olmuş babaların çocuklarında da DDY riskinin arttığı bildirilmektedir (1 14,ı33). 

Sigara ve alkol kullanımı günümüzde birçok sorunun başlıca kaynağı olarak 

gösterilmektedir. Günümüz verilerine göre gelişmiş ülkelerde kadınların sigara tüketimi 

%24 olarak bulunurken, her yıl bu oranın o/o3.4 olarak arttığı bildirilmektedir. Bu 

verinin yanı sıra yaklaşık ı2 milyon kadının hamilelikte sigara kullandığı bilinmektedir. 

Alkol kullanımı. diyet ve diğer yaşam şekillerinin sigara kullanımı ile birlikte DDY 

oluşma riskini artırıcı olduğu bildirilınektedir (89,208). Romitti ve arkadaşları 1. 

trimesterde günde 1 O' dan fazla sigara kullanımı ile ayda 4 bardaktan fazla alkol 

tüketiminin DDY oluşma riskini artırdığını bildirmekledirler ( 136 ). 
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Sigaranın oluşturduğu hücresel taksisiteye yönelik çalışmalar giderek 

yaygınlaşmaktadır. Fetüsün ı2. gestasyonel haftaya kadar kraniyofasiyal gelişiminin 

çoğunu tamamlaması bu dönemin önemini vurgulamaktadır. Annenin hamile iken 

sigara kullanımının DDY riskini %20 oranında arttırdığı belirtilirken sigara dumanına 

pasif olarak maruz kalmanın hesaplanamaması nedeni ile bu riskin artmış olabileceği 

kaynaklarda belirtilmektedir (58). Bu çalışmada da annenin hamilelik öncesi ve 

hamilelik esnasında sigara kullanmasının dudak-damak yarıklı bireyler ile kontrol 

grubundaki sağlıklı bireyler açısından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlılık 

saptanmıştır. Bu durum sigaranın dudak damak yarığı oluşumda en önemli çevresel 

faktörlerden biri olabileceğini göstermektedir. Hamilelikte sigara kullanımının ve ayrıca 

son dönem çalışmalarda belirtildiği üzere birinci trimesterde annderin pasif içici olduğu 

durumlarda çocukta DDY oluşma riskini artırdığı pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır 

(64,ıı7,ı63,203). DDY'nin yanı sıra doğum ağırlığında azalma, doğum boyu, fetal 

distres ile sigaranın ilişkili olduğu da bazı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir 

(ı36). 

Günlük hayatta alınana ilave olarak; diyet içeriğindeki alkol tüketiminin DDY 

oluşumunda, beslenme, sigara ve ilaç kullanma, stresin etkilerinin üzerine artırıcı etki 

gösterdiği bildirilmektedir. Alkol kullanımının düşük folat, yüksek hemotoksin düzeyi 

ile ilişkili olduğu dolayısıyla DDY oluşumda rol oynacağı bildirilmektedir (137). 

Matemal alkol kullanımının en önemli sonucu fetal alkol sendromu olarak 

bilinmektedir. Günde 5 bardak veya daha fazla alkol alımının DDY oluşumunda önemli 

bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir (l,ıl4). Alkol tüketimi ile DDY oluşumunda 

pozitif ilişki saptanan çalışmalar bulunduğu gibi (ı6,1 7,ı 16,ı35,ı36,ı49), bazı 

çalışmalarda herhangi bir ilişki bil dirilmemiştir ( 64, ı 09, ı3 7). 

Bazı yazarlar kanser ve DDY gibi konjenital malformasyonların aynı etyolojik 

temellere dayandığını savunmaktadırlar. Bu görüşün altında yatan temel, normal 

gelişirnde etkili olan bazı genlerin malign gelişirnde de etkili olması olarak 

yorumlanmaktadır (ı 07). DDY' li bireylerde belli kanser tiplerinin görülme sıklığının, 

sağlıklı bireylere göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bille ve ark. dudak-damak 

yarığı ile doğmuş kız çocuklarında göğüs ve beyin kanseri, erkek çocuklarda akciğer 

kanseri gelişme riskinin arttığını bildirmişlerdir ( 1 7). Menezes ve arkadaşları 2009 

yılında yayınladıkları bir raporda sırasıyla kolon kanseri, beyin kanseri. lösemi, göğüs 
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kanseri, prostat kanseri, deri kanseri, akciğer ve karaciğer kanserinin DDY'li ailelerde 

görülme riskinin olduğunu bildirmişlerdir ( 1 07). 

Christensen ve arkadaşları da d udak damak yarıklı birey lerde ve ailelerinde 

görülen yüksek ölüm oranını psikiyatrik bozukluklara ve diğer bireylere göre kanser 

olma riskinin fazla olması olasılığına bağlı olabileceğini bildirmişlerdir (30). 

Filho ve arkadaşlarının çalışmasında dudak damak yarıkiarına neden olan bazı 

genler ile oral kanserierin gelişme riskinin arttığı bildirilirken, dudak damak yarıklı 

bireylerde aile hikayesinde kanser olma sıklığının, dudak damak yarığı görülmeyeniere 

göre fazla olduğu bildirilmektedir ( 41 ). Bu çalışmada da DDY' den etkilenmiş 

çocukların aile bireylerinde kanser öyküsü olup olmadığı sorguianmış ve kanser 

hikayesinin DDY grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

fazla olduğu bulunmuştur. Bu sonuç diğer çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 

DDY görülmesinde bazı çalışmalara göre ailede DDY öyküsü bulunanlarda 

büyük bir risk faktörü olduğu bildirilirken (1 00), bazı çalışmalar ailede DDY öyküsü ile 

ilgili anlamlı bir sonuç bildirmemişlerdir (1 ). Bu çalışmada da ailede DDY öyküsünün 

olmasının DDY oluşumunda önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. 

DDY'li çocuklarda dental anomalilerin sıklığının yarık şiddetine göre arttığı 

bildirilmektedir (129). DDY'li çocuklarda dental anomalilerin sıklığı ile ilgili çok çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır (Tablo 5-1 ). Bu durumun d udak, damak ve dişierin embriyolojik 

gelişiminde ortak genetik faktörlerin etkili olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir 

(129,195). 

Araştırmacılar, DDY'li hastalarda dental anamaliler araştırılırken özellikle yarık 

alanındaki diş eksikliğinin, o bölgedeki yapıların gelişimsel eksikliğine bağlı olarak 

oluşabileceğini göz önünde bulundurarak yarık hattı dışındaki dental anomalilerin kayıt 

olarak tutulması gerektiğini savunmaktadırlar (81,108,129,130). Buna neden olarak 

araştırmacılar diş eksikliğinin cerrahi tedavi sırasında diş germlerinin etkilenmesine 

bağlı olabileceğini göstermektedirler ( 106, 160). Bu çalışmada da dental anomalileri 

incelerken yarık hattı dışında kalan bölgelerden kayıt alınmıştır. 

Pedro ve arkadaşlarının 20 ll yılında yapmış oldukları bir araştırmada 

incelenen DDY~li çocuklarda mikrodontL diş eksikliğL fazla sayıda ve malpozisyonlu 

dişler gibi anamaliterin kız ve erkeklerde görülme olasılıklarının istatistiksel bir 
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anlamlılık taşımadığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada DDY'li çocuklarda en sık görülen 

dental anamalinin diş eksikliği olduğu belirtilmiştir ( 1 29). Y arık bölgesinde 

süpemümerer diş görülmesi sıklıkla süt dişlerinde sürekli dişiere göre fazla 

görülmüştür. Buna karşılık hipodonti sürekli dişlerde daha sık görülmektedir (130). 

Menezes ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada üst yan kesici ve küçük azıların 

dental anamalilerden özellikle etkilenen dişler oldukları belirtilmektedir ( 1 08). 

Genel populasyonda hi podonti sıklığı o/o3-1 O arasında bildirilirken d udak

damak yarıklı bireylerde yarık hattı dışında kalan bölgede premolar eksikliğinin %18-

27.8 arasında bir oranda olduğu belirtilmektedir (160). Bu çalışmada, yarık hattı dışında 

hipodonti o/ol 9.6 olarak bulunmuştur. 

Vieira ve arkadaşları 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada DDY'li bireylerde 

en sık karşılaşılan dental anamalinin diş eksikliği olduğunu bildirmişler ve küçük azıları 

takiben 3. büyük azıların eksikliğine sık rastlanıldığını belirtmişlerdir (196). 

Letra ve arkadaşları, DDY'li bireylerde kontrol grubuna göre dental 

anomalilerin varlığını istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulmuşlardır. Özellikle 

diş eksikliği, mikrodonti, malpozisyon, transpozisyon ve süpemümerer dişler DDY 

grubunda görülen en önemli dental anamaliler olarak belirtilmektedir (80). Bu 

çalışmada ise DDY'li çocuklarda dental anamaliler ile ilgili herhangi anlamlı bir sonuca 

ulaşılamamıştır. 

Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda orbikularis oris kasının subepitelyal defektinin 

izlenmesinde diş anomalilerinin varlığı ya da yokluğunun, yarık fenatipinin genel bir 

değerlendirmesine dahil edilmesi gerektiği bildirilmektedir ( 65,80,202). 

DDY'da diş formasyonu ve diş sürme zamanları geeikebilmektedir . Pedro ve 

ark, Letra ve ark, DDY'li çocuklarda dişsel malpozisyonlara ve buna bağlı olarak 

gömük dişiere sıklıkla rastlandığını bildirmişlerdir. Bu durumun yarık onarımı 

nedeniyle büyüme gelişmeyi takiben üst arkın yetersiz kalması ile oluştuğu 

düşünülmektedir (80, 1 29). 

Yapılan bir çalışmada yarık alanında çapraz kapanış görülme olasılığının 

etkilenmemiş alana göre istatistiksel olarak fazla olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada 

gelişimsel maksiller hipoplazi nedeniyle bu tip hastaların ön çapraz kapanışa geçtikleri 

ve yaş ile birlikte bu kapanışın sınıf 3 oklüzyona neden olabildiği bildirilmiştir ( 1 30). 
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Galie ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada yarıktan etkilenmiş bölgede sınıf 2 

oklüzyon izlemişlerdir. Ancak dudak damak yarıklarının maksillanın sagital iskeletsel 

gelişimini etkilediğini öne sürerek diş eksiklikleri ve dental malpozisyonlar nedeniyle 

sınıf 2 veya sınıf 1 oklüzyonun nadirde olsa görülebileceğini belirtmişler ve bu tip 

hastalarda sıklıkla sınıf 3 maloklüzyonun görüldüğünü savunmuşlardır ( 45). Bu 

çalışmada dudak-damak yarığına sahip 158 olgudan 63 'ünde 1. sınıf, ll 'inde 2. sınıf, 

84'ünde 3. sınıf azı kapanışı saptanmıştır. 3. sınıf azı kapanışının kontrol grubundaki 

bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde fazla olduğu bulunmuştur. Bu 

durumun yarık hattının meydana geldiği maksiller bölgenin gelişemeyip mandibula 

gelişiminin daha hızlı gerçekleşmesi nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Olin., DDY'li çocuklarda üst orta kesicilerin bukkal yüzeylerini mine defekti 

yönünden incelemiş; yarık olan tarafta mine değişikliklerinin fazla olduğunu bulmuştur 

(122). Pegelow ve arkadaşları, yarık hattındaki kalıcı dişlerde özellikle orta kesicilerde 

mine opasitesi ve hipoplazisine rastlanma riskini %48.1 olarak vermişlerdir. Bu 

durumun cerrahi işlem sırasında amelogenezisin gelişimsel ve patolojik bozukluklardan 

etkilenmesine veya mine maturasyonunun mekanik travmaya maruz kalmasına bağlı 

olabileceği düşünülmektedir (130). Bu çalışmada ise hipoplaziye dair anlamlı bir bulgu 

saptanmamıştır. 

DDY'lı çocukların normal çocuklara kıyasla kötü ağız hijyenine bağlı olarak 

gingival ve periodontal rahatsızlıklara sahip olduğu birçok araştırmacı tarafından 

belirtilmiştir (55). Buna karşılık Lucas ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptıkları bir 

çalışmada DDY'li çocuklar ile normal çocuklar arasında plak, gingivitis ve çürük 

açısından herhangi bir farklılık olmadığı belirtilmiştir (93). 

Hazza'a ve arkadaşlarının, 4-12 yaş arası, 98 DDY'li çocuk ve 98 kontrol 

grubu ile yapmış oldukları çalışmada DDY grubunda dmft 4.28 ve DMFT 4.58; kontrol 

grubunda dmft 1.66 ve DMFT 2.25 olarak bildirilmiştir (55). Bu çalışmada ise DDY 

grubunda dmft 1.81, DMFT 2.00; kontrol grubunda dmft 1.35 ve DMFT 1.28 olarak 

bulunmuştur. Bu durum Hazza' a ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmanın tersine 

gruplar arasında istatistiksel bir fark olmadığını göstermektedir. DDY~li çocuklarda 

ağız hijyeninin kötü olmasının çocukların çok küçük yaşlardan itibaren oprerasyonlar 

geçirmelerine bunun yanısıra bazı koınpleks hastalıklar ile ınücadele etmelerine, 

ağızdan solunuın nedeniyle dişierin ve ağız içi dokuların kuru kalınasına~ morfolojiye 
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bağlı olarak fırçalama zorluğuna, oklüzal problemlerden dolayı fonksiyon bozukluğuna 

ve farklı beslenme ve diyet alışkanlıkianna bağlanabilmektedir (55,93). Ayrıca ailelerin 

çocuğun diğer medikal ve cerrahi tedavilerine yönelerek ağız bakımına gereken önemi 

vermemeleri de başka bir sebep olarak bildirilmektedir. Ancak özellikle bu tip 

hastaların annelerine/bakıcılarına gelişmiş ülkelerde özel hemşireler tarafından 

beslenme eğitiminin içerisinde ağız hijyeni eğitimi de verildiği bilinmektedir (I 13,1 14). 

İnsanlarda dudak ve damak gelişiminin moleküler temelleri tam olarak 

anlaşılamamıştır. Aday genleri belirleme çalışmaları genelde kusurların görüldüğü 

ailelerde bağlantı analizleri, ilgili gen bölgelerinin belirlenmesi, model organizmalarda 

knock- out ve fonksiyon analizleri ile model organizmalardaki fenatip değişimlerinin 

gözlenmesi prensiplerine dayanmaktadır ( 114, 117, 190). İkiz çalışmaları, hayvan 

deneyleri, mutant fare modelleri, insan genarn çalışmaları ve polimeraz zincir 

reaksiyonu gibi gelişen yeni teknikler ile birlikte hastalığın genetik temellerinin 

aydınlatılmasında hız kazanılmıştır (159). 

Genetik bileşenleri belirlemek amacıyla sıklıkla assasiasyon ve linkage 

çalışmaları yapılmaktadır. Öncelikle klasik Mendel tipi kahtım özelliği gösteren 

hastalıklar incelenmeye başlanmış ve bazı gen mutasyonları saptanmıştır. Aday gen 

araştırmaları farklı populasyonlarda farklı genlerin etkili olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte IRF6 geninin tüm populasyonlarda önemli bir risk faktörü olduğu ortak 

görüş olarak bildirilmektedir (212). 

IRF6 genindeki mutasyonun transkripsiyon faktörü kodlaması ile otozornal 

dominant hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı dudak-damak 

yarıkiarı ile karakterize Van der Woude sendromu olarak belirtilmektedir. VWS 

sendromuna sahip çoğu olguda alt dudakta da yarık benzeri girinti bulunduğu 

bildirilmektedir. Ayrıca dudak-damak yarıklarının oluşumunda sadece bir gen değil 

birden fazla gen ve çevrenin de etkili olduğu belirtilirken bu sendromda tek bir gende 

mutasyon görüldüğü bildirilmiştir. Dudak-damak yarıklarının tüm tiplerinde yaklaşık 

olarak %12 gibi bir oranda IRF6 geninindeki mu tasyonların etken olduğu son yıllardaki 

çalışmalarla saptanmıştır (138). 

Jugessur ve arkadaşları, incelemiş olduğu IRF6 genine ait marker rs642961 'in 

sadece dudak yarıkiarı görülen olgular ile sadece damak yarıkiarı görülen olgularda 

karşılaştırıldığında geçiş paterninde ciddi farklılıklar olduğunu beliı1mişlerdir (68). Bu 
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fenotipin izole dudak yarıkiarı için spesifik bir risk faktörü olduğu genom bağlantı 

tarama analizleri ile saptanmış ve izole dudak yarığından etkilenmiş bireylere sahip 

aileler için IRF6 geninin önemli olduğu bildirilmiştir (101). Bu çalışmada rs642961 'in 

herhangi bir çevresel faktör veya DDY oluşumu ile ilişkili olabileceğine dair anlamlı bir 

sonuca ulaşılmamıştır. 

Zucchero ve arkadaşları, IRF6 genincieki rs2235371 'in (V2741) DDY oluşumda 

güçlü etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir (212). Park ve arkadaşları, IRF6 geninin 

DDY oluşumda önemli bir gen olduğu görüşünü yapmış oldukları çalışmalar ile 

destekierken özellikle rs22353 71, rs599021, rs223 53 73 ve rs20 13162 'nin Çinli 

populasyonda, rs2294408'in de Koreli trioslarda etken SNP'ler olduğunu belirtmişlerdir 

(126). Bu çalışmada rs2235371 'in yalnızca DDY-kontrol grubunun MAF değerlerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Jia ve arkadaşlarının, yayınladıkları bir çalışmada marker rs861019, rs4844880 

ve rs2073485'in DDY oluşma riskini önemli derecede artırdığı bildirilmiştir. Ayrıca 

aynı çalışmada bu markeriara ait haplotiplerin bazılarının sendroma bağlı DDY 

oluşumunda diğer haplotiplere göre daha güçlü rol oynadıklarını savunmuşlardır (64). 

Bu çalışmada kullanılan bütün markerierin haplotip sonuçları değerlendirildiğinde 

istatistiksel olarak ilişkili olabilecek herhangi bir haplotip saptanmamıştır. 

Almanya' da yapılan ilk genome boyu assosiasyon çalışması 8. kromozomun 

8q24.21 lokusunun DDY oluşumunda major duyarlılık gösterdiğini bildirmiştir. Bu 

bağlantı daha sonra bağımsız örnekler ile çalışılmış olan Avrupa topluluklarında da 

rs987525 markerinin önemini ortaya koymuştur (51,120). Grant, Nikopensius, Blanton 

ve arkadaşları, kromozom 8q24 bölgesinde lokalize rs987525 markerin Avrupa 

populasyonunda dudak damak yarıkiarına neden olan en önemli bölgelerden biri 

olduğunu bildirmişlerdir (13,18,51,120). Malgold ve ark., ise 8. kromozomdan 

rs987525'in hem Asya ve hem de Avrupa populasyonu için önemli polimorfizmler 

olduğunu bildirmişlerdir (98). Bu çalışmada da rs987525'in DDY oluşumunda ve buna 

bağlı olarak hipodonti görülmesinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Mostowska ve ark., Polonya' da yaptıkları çalışmada rs642961 ve rs987525 in 

DDY oluşumda anlamlı derecede önemli olduğunu belirtmişlerdir ( 115). rs642961 ve 

rs987525'in DDY oluşuınunda anlamlı bulan diğer çalışmalar, Grant ve ark, 

Nikopensius ve ark, Blanton ve ark. tarafından da bildirİlıniştir (18,19,51,120). Bu 
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çalışmada rs642961 'in anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ancak rs987525'in hipodonti 

oluşumu ile DDY oluşumunda anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 

Dudak damak yarıklarının oluşumunda rol aldığı düşünülüp üzerinde en çok 

çalışılan genlerden diğeri MSXl genidir. Bu genin analizini içeren bir çok çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmalardan bazılarında doğrudan gen dizilernesi (63,66,82,170,184), 

bazılarında bağlantı analizleri (3 9,191 ), bazılarında ise geniş populasyonlar üzerinde 

SNP analizleri uygulanmıştır (Tablo 5-2) (128, 170, 179). 

DDY oluşumu ve MSXl geni arasındaki ilişkinin belirlenmesindeki en temel 

yaklaşım MSX 1 geninin dizilenmesidir. Çalışma ve kontrol grupları arasındaki farkların 

belirlenmesi genin bu malformasyon üzerindeki önemini göstermektedir. Bazı 

çalışmalarda izole DDY'li bireylerde herhangi bir MSXl varyasyonu belirlenememiştir 

(63, 190). Bazı çalışmalarda ise farklı varyasyonlar bulunmuş, ancak oran hep %2 

civarında kalmıştır (23,117,163). 

MSXl geni üzerinde günümüze kadar bazı SNP'ler ve protein fenatipini 

değiştiren missens mutasyonlar bulunmuştur (63, ll O, 170, 187). Bu mutant profillerden 

bazıları DDY' ler ile bağlantılı çıkmış ancak aynı genetipler farklı bir populasyonda 

anemali üzerinde aynı etkiyi göstermemiştir. Bu tip sonuçlar çok etkenli kahtım 

kalıbına sahip olan anemaliler için sık rastlanılan bir durumdur. Aynı mutasyon 

tiplerinin aynı veya farklı populasyonlarda aynı etkiyi göstermemeleri hem kusurun 

ortaya çıkmasında diğer genlerin de etkili olduğunu göstermekte hem de çevresel 

faktörlerin önemini artırmaktadır. MSXl geninin etkileşirnde olduğu diğer proteinler de 

DDY oluşumunda MSXl geni kadar etkilidir. Bugüne kadar aynı metabolik yolakta yer 

alan proteinleri ve onların kodlandığı genlerdeki mutasyonları içeren çalışma 

bulunmamaktadır (23, 117). izole DDY ile MSXl gen ilişkisini saptamaya yönelik 

çalışmalar ilk olarak Lidral ve ark. tarafından başlatılmıştır. Sonraki çalışmalar da 

MSX 1 geni ve izole DDY oluşumu ile intren bölgesindeki tekrarların varlığına göre 

allelik varyasyon analizleri yapılmış ve aralarında ilişkiler bulunmuştur (82). 

Hamilelik sırasında sigara ve alkol kullanımı ile MSX 1 gen polimorfizmine 

yönelik çalışmalardan pozitif sonuçlar alındığı bildirilmektedir (135). Romitti ve 

arkadaşlarının çalışmalarında M S Xl, TGFa, TGF~3 'ün sigara kullanımı ile birlikte 

DDY oluşun1da yüksek risk faktörü olduğu bildirİlıniştir (137). Bu çalışmalara ek 

olarak MSXl ınutasyonlarının diş kaybı (184,187), izole yarık damak ve izole DDY 
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( 63) ile ilişkilendirilmesinden sonra gerek izole formlarda gerekse sendromik formlarda 

DDY oluşumunda MSXı 'in önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir. Jezewski (63) 

Filipin populasyonunda, Suzuki (ı 70) Vietnam populasyonunda ve Vieira ( ı90) Filipin 

populasyonunda yaptıkları çalışmalarda MSX ı geninde missens mutasyonların varlığını 

saptamışlar ve genin önemini vurgulamışlardır. MSXı geninin kraniyofasiyal 

gelişimindeki görevi diğer horneobox proteinlerini regüle etmektir. Bu regülasyon DNA 

düzeyinde olabileceği gibi protein düzeyinde de olabilmektedir (190). 

J ezewski ve arkadaşları, d udak damak yarıklı hastalarda MSX ı geninde yaklaşık 

olarak o/o2 gibi bir değerde nokta mutasyonu saptadıklarını bildirmişlerdir (63). MSXı 

geninde ki mutasyona bağlı olarak oluşan ve d udak damak yarıkiarı ile karakterize Wolf

Hirschom sendromu da kromozomal anamaliler içerisinde yaygın olarak yer alan bir 

sendrom olarak tanımlanmaktadır (56). 

Yapılan bir başka çalışmada Kafkas ırkında MSXı geni ile dudak-damak yarığı 

ve sadece damak yarığı oluşum riski açısından pozitif ilişki tespit etmişlerken, 

Filipinliler için negatif ilişki saptamışlardır. Ayni şekilde TGFB3 ile damak yarığı 

arasında Kafkas ırkında pozitif, Filipiniiierde negatif ilişki bulunduğu bildirilmektedir. 

Dudak damak yarığına ship Kafkaslı ırkta RARA geni ile pozitif ilişki, sadece damak 

yarığına sahip Kafkas populasyonunda negatif ilişki bildirilmiştir. BCL3 geni ile sadece 

damak yarıklı Kafkaslarda negatif, Brezilya populasyonunda dudak-damak yarıkiarı ile 

bu gen arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir (1 00). 

Günümüzde halen MSXı geninin rolü net olarak anlaşılamasa da izole DDY 

oluşumunda tek başına değil, diğer genler ile etkileşerek etki gösterdiği 

düşünülmektedir (ı90). İnsanlarda diş eksikliğinde, MSXl geninin, bir horneobox geni 

olan P AX9 ve V an Der W oude sendromunun etmeni olarak bilinen IRF6 genleri ile 

beraber rol oynadığı bildirilmiştir (39,123). Oral yarıklar düşünüldüğünde de MSXl 

geninin TGF ailesinin üyeleri ile etkileşime girerek etkili olduğu gözlenmiştir 

(31 ,39,66,82). Ancak hücre farklılaşmasını ve proliferasyonunu tetikleme fonksiyonları 

halen kesinlik kazanmamıştır. Vieira'nın TGFA ile yapılmış tüm çalışmaları incelediği 

yazısında TGFa'nın bazı çalışmalarda dudak-damak yarığına neden olabilecek 

mutasyona sahip olduğu bazı çalışmalarda da herhangi bir mutasyona rastlanılmadığını 

bildirilmiş ve TGFa nın dudak damak yarığı oluşumunda küçük an1a öneınli bir etkiye 

sahip genlerden biri olduğu sonucuna varılınıştır ( 189). 
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Yine Vieira dudak-damak yarıkiarına neden olan aday genler ve gen-gen, gen

çevre ilişkisini inceleyen tüm araştırmaları değerlendirdİğİ makalesinde MSXl ve 

TGF~3 ile MSXl ve TGFA, IRF6 ve MSXl ile IRF6 ve TGFa arasındaki gen-gen 

etkileşiminin d udak-damak yarıkiarı riskini arttırdığını belirtmektedir ( 191 ). 

Lideral ve arkadaşları, yapmış oldukları geniş bir araştırma ile 5 farklı aday gen 

tanımlamışlardır. Bunlar TGFa, BCL3, DLX2, MSXl, TGF~3 dır. Dudak ve/veya 

damak yarıkiarı ile MSXl ve TGF~3 genleri arasında, damak yarıkiarı ile MSXl geni 

arasında anlamlı bağlantı saptamışlardır (82,84,85). Özellikle TGF~3, hem hayvan 

çalışmaları hem de bağlantı dengesizliği çalışmaları baz alındığında güçlü bir aday gen 

olarak bildirilmektedir (22,117,118,181,201,210). 

Tanabe, 43 DDY'li Japon hastadan DNA örneği elde etmiş ve bu örnekleri 73 

kontrol hastası ile karşılaştırarak TGF~3 'ü de içeren 4 aday gen incelemişlerdir. 

Sonuçta DDY ve kontrol grupları arasında TGF~3 geninin değişkenleri için anlamlı bir 

farklılık gözlemediklerini bildirmişlerdir (173). Diğer yandan son zamanlardaki DDY

kontrol çalışmaları, aile bazlı çalışmalar ve gen araştırmaları yarık gelişiminde TGF~3 

ün etkisini ortaya çıkartmıştır (22,61, 77 ,80, 108, 192). 

Ichikawa ve arkadaşları, dudak -damak yarıkiarına neden olduğu düşünülen 7 

aday geni Japon populasyonunda incelemişlerdir. Bu genler TGF~3, DLX3, p AX9, 

CLPTMl, TBXlO, PVRLl, TBX22 dir. 112 çocuk ve aileleri ile 192 kontrol hastası 

arasında yaptıkları araştırmada DDY -kontrol analizleri ve aile bazlı dengesizlik testi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak TGF~3 markeriarında dudak-damak yarığı riski 

oluşturabilecek anlamlılık saptamışlardır ( 61 ). 

Kantaputra ve arkadaşları, dudak damak yarıkiarı ile birlikte izlenen 

ankiloglossinin TBX22 adlı gendeki mutasyon sonucu oluştuğunu saptamışlar aynı 

zamanda bu genin diş ve dudak gelişiminde önemli rol oynadığını ve TBX22 geninde 

meydana gelebilecek mutasyon sonucu diş eksikliği ile birlikte dudak-damak 

yarıklarının görülme sıklığının arttığını bildirmişlerdir (69). 

Kromozom 1,2,4,14,16,17,19'dan başka (75,122,139) son dönem çalışmalarda 

kromozom 6'nın kısa kolunda bazı lokuslarda dudak-damak yarıkiarına neden 

olabilecek aday bölgeler tespit edilmiştir (79, 139, 142189). Letra ve arkadaşlarının (79), 

6. kromozomda inceledikleri rs7553918.in Brezilya populasyonunda, rsl0943957'nin 

Kafkas populasyonunda DDY oluşumunda önemli markerlar olduğu bildirilirken. bu 
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çalışmada Türk çocuklarında 6. kromozomdan sadece marker rsl325474'ün DDY 

oluşumu ile ilişkili olduğu diğer markerierin Letra ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma 

ile paralellik göstermediği görülmektedir. 

Ayrıca birincil damak oluşumunda etkisi olduğu bilinen kromozom ll q23 

(MMPl, MMP3, MMP7, MMP8, MMPlO, MMP12, MMP20)'ün henüz kanıtlanmış 

olmasa da DDY oluşumda rol oynadığı ileri sürülmektedir. Özellikle MMP3 geninin 

DDY oluşumuna en büyük etkiyi yaptığı belirtilmiştir (81 ). Bu çalışmada MMP3 

geninden incelenen marker rs522616'nın DDY oluşumunda herhangi bir anlamlı 

etkisinin bulunmadığı görülürken, sadece meziodens oluşumunda anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Dudak-damak yarıklarının genetik risk faktörlerine ilişkin yapılan çalışmalarda 

iki tip eksiklik saptanmıştır. Bunlardan birincisi hem dudak hem de damak yarıklarının 

ailesel agregasyon tipi analizleri içinde her iki durumda da, hem bir çok lokustaki artan 

etki tarafından hem de tek bir lokustaki etkinin hastalığın oluşumunda toplam riske 

oranı belirlenebilmektedir ve buradaki oran çok azdır. Bu nedenle bu gibi aday lokusları 

saptamak için gerekli örnek sayıları çok geniş tutulmaktadır ve çalışmalarda bir ilişkiyi 

saptamanın başarısılızlı ğı hatalara neden olabilmektedir. İkinci olarak DDY -kontrol 

çalışmaları etnik olarak farklı gruplardan oluşturulduğunda gerçek olmayan hastalık

marker ilişkisi ile sonuçlanabilmektedir. Yarıklar ve o hastalığa yatkın lokuslar 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalarda bu iki tip hata ortaya çıkabilmektedir. 

Buna bağlı olarak sigara ve alkol alımı gibi hamilelik döneminde maruz kalınan 

çevresel etkenierin yarık oluşumunda tek başına güçlü bir risk faktörü olduğu 

söylenemernekte ancak bu tip çevresel faktörlerin ölçülebilir çalışmalar yapılabilmesi 

ile gen-çevre etkileşim çalışmalarında kesin sonuçlara varılabilinmektedir (78) 

Genom boyu uzatma çalışmalarının kompleks hastalıkların araştırılmasına güçlü 

bir teknik olduğu son dönem araştırmalarda daha netlik kazanırken, sendromik olmayan 

DDY oluşumunda bu teknik sayesinde iki önemli duyarlı lokus saptanmıştır. Bunlardan 

biri MAFB geni üzerindeki rs13041247, diğeri ise ABCA4 genindeki rs560426 

bölgeleridir (1 0). Pan ve ark, yapmış oldukları çalışmada Çin populasyonununda 

rs560426 markerının sendromik olmayan DDY ile herhangi bir ilişkisi olmadığı 

sonucuna varılınıştır ( 124 ). Bununla birlikte minor all el sıklığı her iki çalışınadada bu 

marker için yakın değerlerde verilmiştir. Bu çalışmada rs560426 MAF değerleri DDY-
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kontrol grubu için 0.4ı34; aile grubu için 0.3939 olarak saptanmış ve bu değerlerin 

DDY oluşumunda anlamlı olmadığı görülmüştür. Assosiasyon çalışmaları Avrupa ve 

Asya topluluklarındaki aile kökenierinde MAFB ve ABCA4 genterindeki SNP'lerin 

ilişkisini saptamışlardır (ı 0). ABCA4 geninin iki önemli markerindan biri olan 

rs560426'nın Asya populasyonunda Avrupa populasyonuna göre daha güçlü bir risk 

faktörü olduğu bildirilmiştir (p=0.0003)(37). Gen haritalama çalışmalarında ise 9q22-

q33 bağlantı bölgesi ile 9q2ı üzerindeki FOXE ı geninin IRF6 ve 8q24.2ı ile birlikte 

üçüncü önemli lokus olduğu ve DDY oluşumda önemli etkitiye sahip olduğu 

bildirilmiştir (ı O ı, ıı2, ı20). 

Malformasyonun etyolojisinin çok etkenli olması bu olgularda tek bir genin 

değil gen gruplarının analizlerini gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda genler ile çevresel 

faktörlerin etkileşimleri de çok etkenli olan olgular için önemli bir noktayı 

oluşturmaktadır (159). Genetik ve epidemiyolojik araştırmalar kullanılarak, dudak 

damak yarıklarının fenotipinin tanımlanması 60 yıl kadar önce yapılmıştır (Fogh

Andersen, ı 942). Günümüzde bu fenotipe neden olan genlerin ve gizli mutasyonların 

tespiti daha sık çalışılan bir konu haline gelmiştir. Genetik tanıya ek olarak superior 

orbikularis oris kasında izlenebilecek gizli defektierin ultrason ile saptanması ise dudak 

damak yarığı oluşum riskinin subklinik tanısında önemli bir adım olarak kabul 

edilmektedir (17ı ,202). 

TGFa, TGFP3 ve MSXı genlerinin dudak-damak yarıkiarına neden olduklarına 

dair tek başına yapılan çalışmaların yanı sıra gen-çevre etkileşimi gözönüne alınarak 

annenin hamilelik sırasında sigara ve/veya alkol kullanması da dikkate alınarak yapılan 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (78). Gen-çevre etkileşimlerinin değerlendirilmesi 

henüz başlangıç aşamasındadır. Sigara kullanımının TGFa ve MSXı üzerindeki rolü bu 

genleri etkileyen değişken faktörlerden sadece biri olarak kabul edilmektedir (22,83). 

TGFa'da mutasyon olması, bununla birlikte annenin hamilelikte sigara 

kullanmasının damak yarığı oluşma riskini 6-8 kat, dudak ve/veya damak yarığı oluşma 

riskini ise 2 kat arttırdığı bildirilmiştir. Hamileliğin ı. trimesteri süresince multivitamin 

alınmamasının ve bebeğin TGFa alleli taşımasının dudak ve/veya damak yarığı oluşma 

riskini 3-8 kat arası arttırdığı belirtilmektedir (78,84,87, ı 42). Buna karşılık annenin 1. 

trimesterde alkol kullanmasının bazı araştırmacılar tarafından yarık oluşturma riskini 

arttınnadığı bazıları tarafından da sigara kullanımı kadar etkili olduğu bildirilınektedir. 
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Romitti ve arkadaşları, alkol kullanımı ve MSX ı all el eri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkileşim saptamışlardır ayrıca yaptıkları çalışmanın sonucuna göre 

hamilelikte günde ı O ve daha fazla sigara kullanımı, ayda 4 ve daha fazla alkol 

alınmasının yarık riskini arttırdığını bildirmişlerdir (78, ı94). 

Folik asit metobalizma enzimleri noral tüp defektierinin oluşumunda büyük role 

sahip olmakla birlikte ilave folik asit kullanımının sendroma bağlı olmayan dudak 

damak yarıklarının sıklığını azalttığı ileri sürülmektedir (43,95). Buna karşın, TGFa2 

geninde folik asit eksikliğine neden olan mutasyon sonucu dudak-damak yarığı oluşma 

riskinin arttığı bildirilmektedir (23 ). 

Bufalino ve arkadaşlarının, yapmış olduğu çalışmada MTHFR geni rs2274976 

markeri ile hamileliliğin erken dönemlerinde vitamin kullanılmamasının DDY oluşma 

riskini arttırdığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada MTHFR geninde DDY ile ilişkili en 

önemli bölgenin rs ıso ıı3 3 olduğu belirtilmiştir (2ı ). 

Sonuç olarak; çok etkenli hastalıklar, tanı konması ve hastalığın temelinin 

anlaşılması açısından en karmaşık hastalıklardır. Hastalığın nedeni birden fazla gen 

grubu ve bu genlerin ekspresyon düzeylerini etkileyen çevresel faktörlerin oluşturduğu 

düzensizliklerdir. Yapılacak olan çalışmalar ile sadece DDY gibi kusurların değil, diğer 

çok etkenli hastalıkların da nedenleri anlaşılınaya çalışı lacaktır. Türk toplumunu içeren 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı merkezler tarafından yürütülebilecek 

ortak çalışmalarla toplumumuz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecektir. Özellikle 

her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da DDY'li olguların incelenmesinde 

çevresel faktörlerin ve bundan sonraki araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek moleküler 

etmenlerin göz önünde bulundurulduğu genetik danışma birimlerine gereksinim vardır. 

Modem moleküler biyolojideki gelişmeler ve genetik manipülasyonda 

uygulanan yeni yöntemler sayesinde genom dizilişlerinin bilinmesinin ve mutasyonların 

genler üzerindeki moleküler karakterizasyonunun saptanmasının orofasiyal kompleksin 

embriyojenik gelişim ile ilişkisinde rol oynayan genlerin belirlenmesinde önemli 

olacağı; çevresel faktörlerin ve genlerin bilinmesinin sorumlu genler üzerine yapılacak 

olan çalışmalarda kolaylık sağlayacağı~ özellikle multigenik temeli olan kanser gibi 

diğer hastalıkların tedavisinde gelecek yıllarda sadece hasta bazında değil aile bazında 

hastalığın etkisini yok etmek açısından büyük önem taşıdığı düşünülen gen terapileri 

için önemli bir basamak oluşturacaktır. 



Tablo 5-1: DDY'Ii bireylerde dental anomali sıklığı (174) 

ilk yazar 

Jordan 

1966 

Schroeder 

1975 

Dahlof 

1989 

Ec rens 

2001 

Letra 

2001 

Rawasdeh 

2009 

Ülke 

ABD 

İsveç 

Belçika 

Ürdün 

Ortalama yaş DDY grubu sayı 

DDY 11 yaş 12 ay 
56 

Kontrol 13 yaş 1 ay 

5.5 yaş 49 

DDY 8 yaş ı 1 ay 
54 

Kontrol 9 yaş ı O ay 

DDY ı3.4 yaş 
100 

Kontrol ı4.6 yaş 

Kontrol grubu sayı 

94 

49 

250 

60 

Dentat Anomali tipi 

Süpemümerer dişler, diş eksikliği, 

kuron morfolojisi bozuklukları 

süpemümerer dişler, diş 

eksiklikleri, çapraşıklık 

Diş eksikliği, asimetrik dental 

gelişim 

Kuron morfolojisi bozuklukları 

Metot 

model, 

radyografı, medikal 

ve dental anamnez 

klinik çalışma, 

ısırma radyografisi 

panoromik röntgen 

dental model 

110 

Bulgular 

An o mali 

çeşitliliğinde artış 

süpemümerer dişler, 

çapraşıklıkta artış 

dental asimetride 

artış 

Anlamlı ilişki 
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Tablo 5-2: DDY'ye neden olan aday genler ve lokusları (98) 

lq32 ı rs642961 

rs987525 8q24 

Tek bir Genom çalışması ile önemli olduğu düşünülen gen ve lokuslar 
·.·· 

ABCA4 
ıp22 rs560426 

ARHGAP29 (PARGı) 

KIAAı598 

ıoq25 rs7078ı60 VAXı 

KCNKı8 

NOG 

ı7q22 rs22773 ı Cı7orf67 

DGKE 

20qı2 rsı304ı247 MAFB 

Tek bir çalışma ile mutasyon saptanmış ancak kesin olmayan gen ve lokuslar 

ıp36 rs74207ı PAX7 

ZFP36L2 
2p2ı rs7590268 

THADA 

ı3q3ı rs9574565 -

SCG5 

ısqı4 rsı258763 GREMı 

FMNl 

PIK3R6, PIK3R5 
17pl3 rs9788972 

NTNı 
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SONUÇLAR 

Yaşları O-ı8 arasında değişen ı58 dudak ve/veya damak yarıklı çocuk (89 

erkek, 69 kız) ile sistemik sağlık sorunu bulunmayan aynı yaş ve cinsiyetteki ı6ı 

sağlam çocuk (9ı erkek, 70 kız) ile anne-baba-DDY'den etkilenen çocuk-kardeş 

şeklinde çekirdek aile olarak kabul edilen ı 02 aile toplam 356 birey kendi içinde 

genetik ve çevresel faktörlere göre değerlendirilmiştir. 

ı58 olgunun 3 'ünde sadece dudak yarığı, ı O'un da sadece damak yarığı 

saptanırken~ ı45 dudak/damak yarıklı çocuğun 58'inde çift taraflı, 64'ünde tek taraflı 

sol, 23 'ünde tek taraflı sağ DDY izlenmiştir. 

DDY grubunda 4ı, kontrol grubunda 32 anne ile baba arasında akraba evliliği 

olduğu saptanmıştır. 

DDY grubundaki annelerin ıO'un, kontrol grubundaki annelerin 7'sinin doğum 

yaşı 35 yaş ve üzerinde olduğu bulunmuştur. 

Annenin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirme oranı DDY grubunda 45, 

kontrol grubunda 6 olarak bulunurken~ DDY grubundaki 26 annede, kontrol 

grubundaki 23 annede sistemik hastalık olduğu bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda 

annenin hamilelikte ilaç kullanması DDY grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 

deredece yüksek olarak saptanmıştır. 

Annenin hamilelik öncesi ve hamilelik süresince sigara kullanmasının DDY 

grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ailede kanser ve dudak-damak yarığı hikayesinin dudak/damak yarığı oluşuma 

etki eden en önemli çevresel belirleyiciler olduğu bulunmuştur. 2. derece 

belirleyicilerin ise annenin hamilelikte ilaç, sigara kullanması ve hamilelikte 

enfeksiyon geçirmesi olarak belirlenmiştir. 

DDY ve kontrol gruplarının dmf, dmfs değerleri arasında fark bulunmazken, 

DMF ve DMFS değerleri DDY grubunda anlamlı derecede fazla bulunmuştur. 

Dudak/damak yarıklı bireylerde yarık hattının gelişememesine bağlı olarak 

sınıf 3 maloklüzyona yatkınlık saptanmıştır. 

DDY'li bireylerde en sık karşılaşılan dental anomaliler~ mikrodontL hipodonti 

ve hipoplazi olarak saptanınıştır. 
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Kromozom 1, ABCA4 geni, marker rs481931 'in dudak/damak yarığı oluşumu, 

süpemümerer dişierin görülmesi, maloklüzyon oluşumu, ailede dudak damak yarığı ve 

kanser oluşması riski ile ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Kromozom 6, marker rs132547'nin dudak damak yarığı oluşumu ve 

mikrodonti ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Kromozom 1, IRF6 geni, marker rs2235371 'in dudak damak yarığı oluşumu ve 

hipodonti ile ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Kromozom 1, HSDllBl geni, marker rs4844880; kromozom 1, IRF6 geni, 

marker rs861019; kromozom ll, MMP3 geni, marker rs522616'nın meziodens 

oluşumda etkili olduğu bulunmuştur. 

Tüm genetik bulgular birbiri ile karşılaştırıldığında rs987525'in TDT 

analizinde anlamlı bulunurken HWE ve MAF değerlerinde anlamlı çıkmaması ayrıca 

tüm anlamlı DDY -kontrol bulgularının TDT analizinde anlamlı olmamasının benzer 

çalışmalara göre farklı bir bulgu olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, DDY oluşumunda genetik faktörlerin önemli bir role sahip 

olduğu, çevresel faktörlerin tek başına etkili olmadığı, bu iki faktörün birlikte DDY 

riskini arttırdığı saptanmıştır. 
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EK 1: Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Araştırma Yürütücüsü: Prof. Dr. Figen Seyınen 
Yardımcı Araştırıcı: Mine Yıldırım 

134 

Araştırma Adı: Türk Çocuklarında Dudak Damak Yarıkiarına Neden Olan Aday 
Genlerin Araştırılması 

Sizin ve çocuğunuzun İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi tarafından 
yürütülen bu çalışmaya katılmasını arzu ediyoruz. Aşağıda bu çalışmalar ile ilgili bazı 
bilgiler bulacaksınız. Bu bilgiler çocuğunuzun çalışmaya katılmasının 
kolaylaştırılması ve öneminin anlaşılabilmesi için hazırlanmıştır. Bu çalışmada, dudak 
damak yarıkiarına neden olan genetik faktörlerin araştırılması ve klinik bulgularının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1. Gerçekleştirilecek İşlemler 
Çocuğunuzun bu çalışmaya katılması halinde mevcut dişsel rahatsızlık ile ilgili her 
türlü dişhekimliği muayeneleri yapılacaktır. Dişler konumları, şekil ve boyutları, çürük 
var olup olmaması gibi özellikleri açısından incelenecek ve tükürük örneği vermesi 
istenecektir. Tükürük örneği verme işlemi: 25 ml'lik dereceli tükürük kapiarına 5 
dakika süre ile tükürme şeklinde olacaktır. Ayrıca anamnez bilgileri alınırken size ve 
çocuğunuza bazı sözlü sorular sorulacaktır. Bu çalışmaya çocuğunuzun katılıp 
katılmaması tamamen sizin kendi iradeniz ile vereceğiniz karara bağlıdır. 
Alınan tükürük örneklerinin DNA analizleri Pittsburgh Üniversitesi Oral Biyoloji 
Bölümü'nde gerçekleştirilecektir. Örnekler, çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için 
Pittsburgh Üniversitesi Oral Biyoloji Bölümü'ne götürülecek ve çalışma 
tamamlandıktan sonra İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı' na geri getirilecektir. 
Tükürük örneklerinin DNA ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilecektir. DNA 
ekstraksiyon işlemi tamamlandıktan sonra her bir örnek içerisindeki DNA hacmi 
belirlenecektir. Standart hacimde DNA içeren örnekler, çalışılacak olan genlere uygun 
olan primerler uygulandıktan sonra PCR' da incelenecektir. 

2. Katılımın S üresi 
Bu çalışmaya katılmaya karar verirseniz işlemler yaklaşık olarak 15 dakika civarında 
sürecektir. 

3. Potansiyel Risk ve Sorunlar 
Bu çalışmada kullanılan klinik muayene yöntemleri rutin dişhekimliği muayene 
yöntemleri ile aynıdır. 

4. Hastaların Olası Yararları 
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Tüm klinik muayene işlemleri ve tükürük testleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir 
ve bulgular size iletilecektir. Mevcut rahatsızlıkla ilgili olarak yapılması gereken 
tedaviler konusunda bilgi verilecektir. Gereken tedaviler randevu düzenine uyarak 
gerçekleştirilecektir. 

5. AlternatifTedavi Yöntemleri 
Tükürük örneği alınması esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durum 
karşısında ve dişsel tedavi ihtiyaçlarınız için dişhekiminiz ve fakülteınİzin ilgili 
klinikleri size yardımcı olacaktır. Çalışma esnasında deneklerden bir defaya mahsus 
olmak üzere uyarılmamış tükürük örneği alınacağından çalışmanın herhangi bir 
riskinin söz konusu olmayacağı düşünülmektedir. 

6. Gizlilik 
Bu konudaki tüm kayıtlar gizli tutulacaktır. Çocuğunuzun herhangi bir yayında isimle 
veya benzeri şekilde anılmayacaksınız. Her örneğe verilecek bir kod numarası 
olacaktır. Bu kod numaraları ve isimler tarafımızdan saklanacaktır. 

7. Kurumumuzun Sorumluluk Sınırları 
Herhangi bir fiziksel yaralanma oluşmaması için gereken her türlü özen ve hassasiyet 
gösterilecektir. Muayene işlemleri tükürük örneği alma esnasında oluşacak herhangi 
bir fiziksel travmadan dolayı kurumumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Fakat 
oluşacak zararlar konusunda yardımcı olmak için elimizden gelen gayret 
gösterilecektir. 

8. Çalısmadan Cıkmak 
Çocuğunuz istediğiniz takdirde çalışma kapsamı dışında kalabilirsiniz. Çalışma 
kapsamı dışında kalınanız Dişhekimliği Fakültesinin tedavi hizmetlerinden 
yararıanınanızı etkilemeyecektir. 

9. Sorularınız 

Sizin ve çocuğunuzun çalışma ile ilgili sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır. 
Sorularınızı doğrudan Prof. Dr. Figen Seymen'e ve Dt. Mine Yıldırım'a 
(05327746488) sorabileceğiniz gibi gerekirse 0-212-414 20 20- 30283 no'lu telefonu 
da kullanabilirsiniz. 
Bu proje İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul komitesi 
tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu proje ile ilgili sorularınız gerekirse 
önceden telefon ile randevu alarak korniteye de yöneltebilirsiniz. 

Onay: 

Yukarıda yazılı bilgileri okudum. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinin bu 
araştırma projesine özgürce ve herhangi bir baskı altında kalmadan gönüllü olarak 
katılmak istiyorum. 

Projeye katılan kişinin imzası 

Adı-Soyadı, Yaşı, Cinsiyeti 

Araştırmacının iınzası Tarih 



EK 2: Dudak- Damak Yarığı Anamnez Formu 

Ad-Soyad: 

Yaşı: 

Adres-Telefon: 

DDY tipi: 

Oronasal fistül: 

Panoramik radyografi 

Dental anomaliler: 

Konjenital eksik dişler: 

Sümümerer: 

Meziodens: 

Makrodont: 

Mikro do nt: 

Füzyon: 

Geminasyon: 

Hipoplazi: 

Mineralizasyon defekti: 

Erozyon: 

Amelogenezis İmperfeka: 

Dentinogenezis İmperfekta: 

Dentin Displazisi: 

Maloklüzyon tipi: 

DMF, DMFs, df, dfs 

var 

var 

Yok 

Kod no: 

Cinsiyeti: 

yok 

yok 

Var/ Diş numarası 
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Tarih: 
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EK 3: Dudak- Damak Yarığı Etyolojİ Formu 

1. V akada sistemik hastalık var mı? 
Evet ,___.....~1 Hayır 

1.1 Evet ise hastalık ismi? ............................................................................ . 
2. Ailede akraba evliliği var mı? 

Evet ~...--_ __,1 Hayır 

2.1Evet ise yakınlık derecesi? ....................................................................... . 

3.Ailede Dudak damak yarığı var mı? 
Evet .__ _ __,1 Hayır 

3.1Var ise Yakınlığı ve yarık tipi? ....................................................................................... . 

4. Annenin hamilelik yaşı. ............................................................................ . 
5.Annede sistemik hastalık var mı? 

Evet j Hayır 

5.1Evet ise hastalık ismi? ...................................................................................................... . 
6.Anne sigara kullanıyor mu? 

j j Evet .___ _ __.! Hayır 

6.1Evet ise Günde/Haftada kaç adet kullanıyor? ............................................................. . 
7. Anne hamilelikte sigara içti mi? 

Evet '---.....ı' Hayır 
7.1Evet ise Günde/Haftada kaç adet? ...................................... . 

8.Anne hamilelik döneminde bulaşıcı, ateşli hastalık geçirdi mi? 
Evet j Hayır 

9.Hamilelik döneminde herhangi bir ilaç kullanımı oldu mu? 
Evet Hayır 

lO.Ailede kanser hikayesi var mı? 

Evet Hayır 

10.1Evet ise hangi tip ve yakınlık derecesi? .................................................................... . 



EK 4: Referans Mektupları 

University of Pittsburgh 

Scbool of Denuıl M edicine 
Dtptn-rımmt f'j Ort~/ Bi()ktgy 

January 14f 2009 

TO: WHOM IT MA Y CONCER1 

FROM: Dr. A lexandre R. Vieira 

,(l2~S·S3Ş1 

f lHW&&n 

SUBJECT: C ollaboration on the project< Candida e ' ne investiganon of cleft in 
Turkish chilclren" 

Dear Sir or Madame: 

This letter is to express my support to the above stated project that wm be conducted by 
Drs. Figen Seymen and Mine Yıldınm. As part of our collaborative effort> I will provide 
kits for sativa eelleetion and co ver aH the costs with shipment of specimens. I will also 
support the genetic experiments and data analysıs. 

Please do not hesitate in contacting me in case you need further information. 

A exandr R. Vieira. DDS, MS PhD 
Assistant Professor and D'rector ofCilnical Research 
614 Salk laH 

artment of Oral BioJogy 
Ce e r Craniofac·aı and Dent l ene ics 

Department of Pediatric Dentistry 
ch l o D ntaJ Medicine 

artment of Human Gcnetıcs 
duate chool fp blic Health 
Clinical and Trans( tiona1 Science lnsf u·e 

o Pi bur 'h 

php 
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Uı1iv,ersity o.f Pittsb 

Subject; Or. Mine Yttdidm Silurt T:emı E;xperi~~ 't me Vieim U. 

TO WHOMIT 'MAY CONC!IN: 

Thb ıett:er ,de5afbe' Ot. Yildirim·~ activities m my lalx:mıtOT)' be~ D«:~mber 2000 and Febmaty 20 lO. 
My laburatucy aims tc identi.fy genetic varhnim that cmıtn1m:ıe to· «ank>Uıtial deth;ı.~ :md mat oorufitkms, 
witb ~cumr emphasis oo dte gooA~tfç$ cf clefl tt!}) aad ~lt~~. W e lme. the uııique approach of tlrutly_t-iıı~ 
the data USing tiefTtal ~eltıptneM to sıtbphe~~· ·the Comnttlll ıtlWtİlıdo:riaJ c!etl$ «;i ~'te new 
~ppormnlties uf ~ idmti~tlrt fur thjs t.:crndmon. Or .. Yilıfirim ~\lrk·ed with sampin &uma popubmon 
tr'om ]$,nmbut whiclı sh; recruiwd iıt bm: studies •. Or. Yildirim hu pefarm~d ONA extm(t~ ~t~d, 
an her sa~le$ and- 'has petfooned po1ymnse eOOiıı rearti<mi~ has,~ oow tu ın~~ 
expeti~ and nu l~ttd how tn mudyır ımd m~~~~ both filmil)'~tmm .amf case~ 
cC»ıtrolsındiu. 

Or. Yitdiriuı has mıt~tttr~d ·th,e ~enı:nypm,g apprt:mclı us,ing TaqMm ditmıisıry and ımd.,poim analysis., u 
w~n as ·ttıe use of the statiStical aruıiys_is ~1d>'lli{!l FBAT (Famüy .. B~ AuOOatioıı Tesı • sac lea:tl'mi the 
basw ~ undenying the, ~$mi*'\ittn dis~uiimrtum test w wa$ e,'t~ w the pn~Si ofp .. lllini 
h~ gen~cs smdi~ 

Dr. Yildirim il e~tmtıety hatd wttrlıdng ·wifu an mt.~lıle wmt ethfc, The qııaliıy crfber· dm isa 
dem~ of her u~nticm ttl dttml Ner rm~ ~ality allnws lıM' ın ·~ \\elt with ev~ne. 
Although tmt being fwte: thr too ton& she wu w~tl iiked by ·everyoue and ~id red pan of mc goup .ım:d. 
wm ~ly be mis~. 

In. ummar)1• Dt. Yildirim L hight) 'ptcfessional, und , n~ individwl. lt was my privile . ro ba 
her in my l~my &nd l UPilnttiaıe the ojl'pnttmit;y ih'ett ın me by the ~nt of P~ntics.. 
1 . anhul U w t.trsit) ımd the, TUBIT AK ageney u rulowed tt1e w host Dt\ Yildirim. 

Plea,~ do oot ~te in ~lngme if you~ further elari~. 
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EK 5: Genetik Sözlük 

Aday Gen: Hastalık genlerinin haritalanmasında hastalığı oluşturabileceğine dair 

ipuçları veren genler 

Allel: Genlerin belli bir lokusta yer alan alternatif kopyalanndan biri. Bir birey bir 

bölgede iki farklı allele sahiptir. Eğer bir toplulukta bir özel gen çok farklı allellere 

sahipse gen veya bölge için polimorfik olduğu söylenir. 

Amplifikasyon: Moleküler biyolojide bir DNA dizisinin kopyalarının üretilmesi 

Apoptozis: Mitokondri parçalanması ve kromozom yıkımı ile karakterize programlı 

hücre ölümü 

Assosiasyon: Etkilenmiş kişilerde genel toplumdaki frekansa kıyasla belli bir allelin 

bulunma sıklığının önemli bir ölçüde artması veya azalması 

Bağlantı analizi (linkage): ebeveyn ve çocukların genotip ve fenatiplerinin 

incelenerek iki veya daha çok sayıda lokusun bağımsız olarak dağıldığının veya mayoz 

sırasında bağlantılı kaldığının kanıtlanması için kullanılan istatistiksel metod 

Bağlantı dengezisliği (linkage disequilibrium): Şansa bağlı olmaktan daha yüksek 

bir oranda belli allelierin birlikte hareket etmesi 

Baz çifti: Çift iplikli DNA'da komplementer nükleotid çifti 

Case-Parent Trios: Etkilenmiş olgu ile anne ve babasını içine alan üçlü grup 

Delesyon: Bir kromozomdan DNA dizisinin yok olması 

Denatürasyon: DNA'nın çift iplikli durumdan tek iplikli duruma geçmesi 

Determinasyon: Gelişim sırasında, hücrenin embriyonun farklı bir yerine transplante 

edilse bile kendi gelişim programını takip etmesi 

Diploid: Bir organizmada herhangi iki eş kromozomdan birinde var olan bir gen veya 

DNA dizisinin alternatif formu 

DNA: Canlı organizmaların yapı ve fonksiyonlarından sorumlu genleri kodlayan ve 

genetik bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan molekül 

DNA Dizi Analizi: DNA dizi analizi ya da '"'"sequencing'' DNA'nın nükleotid dizisinin 

saptanması anlamına gelmektedir. Bu işlem bazı aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikle 

DNA'nın restriksiyon enzinlleriyle parçalanınaları gerekmektedir. Sonra Klonlama 

aşaınası geln1ektedir. Bu aşaınada DNA 2-200 kb~lık diziler halinde çoğaltılır. Daha 

sonra fluoresan maddeler ve jelelektroforezi kullanılarak DNA dizisinin okunmasını 
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sağlayan Dizileme aşaması gelmektedir. En son olarakta bu dizilerin bilgisayarda bir 

araya getirilmesi işlemleri sonlandırır. 

DNA İZolasyonu: Bazı kimyasal maddeler ve enzimler ile canlı hücrelere ait hücre 

zarı veya canlı hücre duvarının yıkılıp DNA nın ortaya çıkarılması 

Dominant: Heterozigotlarda fenotipik olarak eksprese olabilen hastalık özelliği 

Ekzon: Gen üzerinde bulunan ve protein kodlamakta kullanılan parçalara verilen ad 

Epigenetik: Genotipi değiştirmeden fenotipi etkileyen herhangi bir faktör 

Fenotip: Genotip ve bunun içinde bulunduğu çevrede ifade edilmesi sonucu 

belirlenmiş ve gözlenen biyokimyasal, fizyolojik ve morfolojik karakterler. Genetik ve 

çevresel etkileşimierin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşünde yansıması. 

Fenotip çoğunlukla genler tarafından belirlenir ancak bazı koşullarda diğer etkenler 

fenotipin genotipe yüzde yüz uymasını engelleyebilir. Bu duruma hipomorfızm denir. 

Fenotip zaman içinde değişebilir. Birden çok genle kontrol edilen özelliklerin 

fenotipleri de karmaşıklık gösterir. Genlerin durumuna göre çeşitlilik gösteren fenotip 

sınıflarına pleitropik fenotipler denir. Herhangi bir mutasyonun yarattığı değişime de 

mutant fenotip denir. 

Gen: Bir polipeptidin veya m-RNA ve t-RNA yapısını tayin eden nükleotid dizisidir. 

Gen, kahtırnın temel fiziksel ve işlevsel birimidir. 

Genom: Bir eşey hücrenin, kişinin, toplumun veya türün organizmada bulunan 

genlerin tamamı 

Genomik DNA: Kodlayan ve kodlamayan DNA dizilerini içeren, gen veya gen 

parçasının DNA dizisi. Hücrelerden veya kromozomlardan doğrudan izole edilmiş 

DNA veya böyle bir DNA'nın klonlanmış kopyalan 

Genotip: Fenotipten ayrı olarak bir kişinin genetik yapısı, bir lokustaki tüm alleler. 

Bir hücrede birden fazla gen DNA vardır. Aynı DNA üzerindeki genlere bağlı genler, 

ayrı DNA lar üzerindeki genlere ise bağımsız genler denir. Baskın genler bireyin 

fenotipinde kendini gösterir. 

Gen haritası: Kromozom üzerinde genlerin karakteristik yerleşimleri. Genlerin 

kromozomal pozisyonlarını haritalamak İnsan Genom Projesinin hedeflerinden biridir. 

İnsan Genom Projesi: İnsan ve bazı model organizma genomlarının genetik şifresini 

çözmek için yürütülmüş olan uluslar arası boyutlu proje. 13 yıllık bir çalışmanın 

sonunda 3.2 milyar kimyasal harfin şifresinden 2,2 milyar harflik kısmı tamamlandı. 

Bu harflerin her biri bir ınolekülü temsil etmekte olup, insan vücudunun, kaslarının, 
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derisinin, karaciğerinin vs.(kırmızı kan hücreleri hariç, çünkü kırmızı kan hücrelerinin 

çekirdekleri yoktur ve dolayısıyla hiçbir genetik materyal taşımazlar) her hücresi aynı 

DNA nın bir kopyasını barındırır. 25.000 kadar sayıda gene sahibiz ve hepimiz %99,9 

oranında özdeşiz. İnsan araştırmacıları, hastalığı erken teşhis ve tedavi etme yollarını 

geliştirmek için İnsan Genom Projesinden elde edilen bilgileri kullanmaktadırlar. 

Bazıları genleri ilaç olarak kullanma yollarını ararken, bazıları da hastalıklı genleri 

değiştirmeye veya eleyerek yok etmeye çalışıyorlar. 

Gen Tedavisi: Tedavi etkisi olacak bir DNA dizisinin kişiye aktarılmasına bağlı 

tedavi şekli 

Genetik: Genler tarafından belirlenen 

Genetik belirleyici (marker): Genetik çalışmalarda kullanılabilir kolay 

sınıflandırılabilen allelere sahip bir lokus. Bir !okusun farklı tiplerini birbirinden ayırt 

eden ve ailelerde aktanını takip etmeye yarayan gen, restriksiyon enzim kesim bölgesi 

veya DNA'nın bir karakteristiği olabilir. 

Genetik kod: Proteinlerde bulunan 20 aminoasiti tanımlayan 64 adet üçlü baz 

Haploid: Kromozom çiftinin bir tanesini taşıyan normal bir eşey hücresinin 

kromozom sayısı. İnsanlarda haploid sayısı 23 'tür. 

Haplotip: Bağlı lokuslarda bir birim olarak kalıtılan birbirine bağlı bir grup allel 

Hardy-Weinberg yasası: Gen frekansını genotip frekansı ile ilişkil endiren bir yasa. 

Hastalığın insidansı biliniyorsa populasyon genetiğinde allel frekansını ve heterezigot 

frekansını tesbit etmek için kullanılır. 

Homozigot: Homolog kromozomlar üzerinde belli bir lokusta aynı alleleri taşıyan 

kişi veya genotip. 

İntron: DNA üzerinde yerleşik bulunan genler üzerindeki kodlama bazı durumlarda 

süreksizlik gösterir. yani genin tamamı protein kodlamakta kullanılmaz. protein 

kodlamada kullanılmayan ama genin bir parçası olan bu kod bosluklarına intron adı 

verilir. 

Konjenital: Doğumda var olan, genetik kökenli olmayabilir 

Kromatid: DNA sentezi sonrası kromozomu oluşturan, sentromerden tutunmuş iki 

paralel kromotin iplikçiği 

Kromatin: Kromozomları oluşturan protein ve DNA bileşimi 

Kromozom: Kromatinden oluşan. genetik bilgi taşıyan, hücre çekirdeğinde ipliksi 

yapılar 
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Lokus: Bir genin kromozom üzerindeki pozisyonu 

MAF: Minör allel sıklığı- Belirli bir nüfusta daha az yaygın olan allel frekansını 

belirtir. 

Maternal Kalıtım: Genetik bilginin sadece anneden aktarılması 

Multifaktöriyel kalıtım: Çevresel veya genetik olarak çeşitli etkenierin etkileşimine 

bağlı olarak gelişen özelliklerin nonmendelyen kahtım şekli. Kompleks kahtım 

olarakta tanımlanır. 

Mutasyon: Genemik DNA dizisinde kalıcı ve kalıtılan değişiklik 

Proband: Ailenin tanımlanmasına yardımcı olmuş etkilenmiş aile bireyi 

Sendrom: Nedensel açıdan birbirleri ile ilişkili olan anamalinin karakteristik patemi 

SNP: Single Nucleotid Polymorphism: Tek nükleotid polimorfizmi: tek bir baz dizisi 

değişikliğine bağlı DNA' da ki polimorfik diziler 
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