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SUMMARY

Y k r o m o z o m u telomerik bölgelerinde b u l u n a n

T h e h u m a n Y chromosome is strictly paternallv

psödo-otozomal

dışında

inherited and, in most of its length, does not

rekombinasyona uğramaz. Dolayısı ile sadece

recombine during male meiosis. T h e s e features

mutasyonlarla

make the Y a very uselul genetic marker for

babalık

bölgeleri

değişime

uğrar

bu

ditlerent purposes. Especially, Y- chromosomal
STR loci are of increasing ınterest in paternity

verir.

testing,
özgü

tayini,

durum

populasyon analizi konusunda önemli bilgiler

kromozoma

kardeşlik

ki

ve

Y

davaları,

STR

evrim

polimorfizmi

kinship

analysis,

forensic

casevvork,

population and evolutıonary studies.

kimliklendirmede olduğu kadar özellikle erkek

In

ve kadının D N A ' s ı n ı n karışık olduğu örnekler

particularlv

forensic

de çok faydalıdır.

cases,
useful

Y-linked

for

the

STR's

are

identificatıon

of

büyük bir

h u m a n remains as well as rape cases with mixed

kısmında fail erkek, mağdure kadın olduğun

male/female stain samples. Since the majorty of

dan, sadece Y kromozoma özgü primerler kul

sexual offences have a male perpetrator and a

lanılarak m a ğ d u r e n i n fazla miktardaki DNA'sı

female

ile karışık az miktarda ki failin D N A ' s ı başarılı

can improve the changes of being able to detect

bir

small amounts of perpetrator D N A in a high

şekilde

Cinsel suçların

tiplenebılir.

Y-STR'nin

diğer

bir

victim,

ot

using Y-chromosome

female

DNA.

For

primers

önemli kullanıl alanı ise baba adavınm herhan-

background

gi bir nedenle bulunamadığı ya da ölmüş olduğu olgular-

applications, such as deficiency paternity testing

special

of male offspring with a deceased alleged father

dır.

has also been shown to be useful.
Şimdiye kadar Y - STR mutasvon

oranlarını

gösterir veriler sınırlı iken son zamanlarda ya

Although data of Y-STR mutation rates were

pılan yavmlarda bu oran otozomal STR'lerle

limited until recently, some publications have

benzer şekilde (her kuşakta lokus başına yakla

been presented that Y-STRs had about the same

-3

şık 2xl0 ) b u l u n m u ş t u r .
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uygun toplansa da sıklıkla faile ait D N A ' y ı içe

GİRİŞ
Y k r o m o z o m u 21. k r o m o z o m d a n sonraki en
küçük kromozom olup akrosentrik bir yapıya
sahiptir. G e n o m u n sadece %2 kadarı Y kromo
zom

tarafından

oluşturulur.

Yaklaşık

altmış

milyon baz çifti içermektedir (1). İnsan Y kro
mozomu,

cinsiyet

determinasyonu,

erkek

infertilitesi, testis determinasyonu gibi erkeğe
özel çok önemli biyolojik fonksiyonlarla ilgili
genetik bilgiyi üzerinde taşır (1, 2). Y kromo
z o m u telomerik bölgelerinde b u l u n a n psödootozomal

(PAR1,

PAR2)

bölgeleri

dışında

rekombinasvona uğramaz. Dolayısı ile sadece
mutasvonlarla

değişime

uğrar ki

bu

durum

evrim, toplumsal göçler ve genetik kayma hak
kında önemli bilgiler verir (1,3).

ren

materyal

DNA'sı
Böyle

ile

mağdurun
karışmış

karışık

fazla

halde

örneklere

miktardaki

bulunmaktadır.

sıklıkla

mağdurun

vaginasmdan alınan sürüntü ve iç çamaşırların
da

rastlanmaktadır.

neklerde,

Bilindiği gibi karışık ör

otozomal

STR'ler

ile,

minör

komponent (karışımda az miktarda temsil edi
len kısım; ancak %5'in üzerinde bir oranda ise
sonuç alınabilmektedir. Ayrıca sonuç alınabilse
bile

eğer

bir

karışık

örnekteki

erkeğe

ait

komponent az miktarda ise erkeğe ait alleller
kadına ait alleller ya da onların stutter pikleri
(hedeflenen ana allehn pikine göre dört baz
daha kısa fazladan pik) taralından maskelen
mekte ve profil değerlendirilememektedir (15).
Oysa

sadece

erkekte

bulunan

Y

kromozom

Y kromozomal STR polimorfızmi (Y kromo

üzerindeki bölgelere özgü primerler kullanıla

zom

ardışık

tekrar

rak yapılan Y-STR çalışmaları erkek ile kadına

short

tandem

ait D N A oranı arasındaki fark 200'e 1 bile olsa

repeat) göç yollarının araştırılmasında, antro

tipleme sonucu başarılı olabilmektedir. H a t t a

polojik, evolüsyonel ve adli genetik alanında son

200 pg D N A ile dahi sonuç alınan olgular lite

yıllarda gittikçe artan bir kullanım ve kabul

ratürde vardır (15). Cinsel saldırı olgularında

görmüştür (4, 5, 6, 7, 8). Bu tekrarlar sadece

arınan

erkek ebeveyn tarafından kalıtıldığından aynı

penetrasyona bağlı t ü k r ü k örnekleri ile cinsel

soydan gelen t ü m erkeklerde yeni bir mutasvon

aktivite

olasılığı dışında bir çok jenerasyon boyunca aynı

tükürük lekeleri olup burada erkek genotipin

haplotip

Y-STR'nin

baskın olma olasılığı yüksek o l d u ğ u n d a n erkek

evolüsyonel incelemelerde kullanılması yanında

DNA'sını elde etmek nispeten kolay olabilir (9).

üzerindeki

polimorfızmi,

kısa

Y-chromosomal

görülecektir

(8,

9).

paternite olgularında kullanımını da son yıllar
da giderek yaygınlaşmıştır. Özellikle baba ada
yının bulunamadığı va da baba adayının biyo
lojik materyalinden D N A elde edilemediği du
rumlarda çocuk erkek ise baba

adayının

soy

ağacında yer alan dede, amca, kuzen vs. gibi
herhangi bir erkeğin Y-STR sonuçlan olavın
aydınlatılmasında yardımcı olmaktadır (4. 8, 10,
11. 12,). Eski Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanlarından T h o m a s Jefferson'un hizmetçisin
den oğlu olduğu Y STR'yi de kapsayan Y kro
m o z o m polimorfizmine bağlı bir dizi paremetre
çalışılarak ortaya k o n m u ş t u r (13).

İlk

materyallerden
sırasında

tanımlanan

bir

diğeri

vücut yüzeyinde

Y-STR

Y27H39

ise

oral

oluşabilen

olup

bugün

DYS19 olarak adlandırılmaktadır. Hali hazırda
sadece Y kromozoma özgü yirmibeşin üzerinde YSTR lokusu tanımlanmıştır (16. 17. 18. 19). Mevcut
Y-STR lokuslannın büyük bir çoğunluğu 4-7 allel
içeren,

orta

derecede

polımorfızm

gösteren

lokuslardır. Ancak DYS385 gibi birkaç lokusun
ayırım gücü oldukça yüksektir. DYS385 lokusu ile
yapılan çeşitli çalışmalar bu lokusun ortalama dış
lama gücünün (MEC-Mean exclution change)
0.87-0.96 arasında değiştiğini, dolayısı ile şimdiye
kadar tanımlanan en fazla bilgi verici lokuslardan
olduğunu göstermiştir (8, 20).

Cinsel suçlardaki kullanımı ise Y-STR'nin en

Son zamanlarda yapılan çok merkezli bir çalışma

etkin olduğu alandır (14). Bilindiği gibi cinsel

sonucunda ayırım gücü oldukça yüksek olan 8 Y-

suçların büyük bir b ö l ü m ü n d e erkek fail, kadın

STR

ise m a ğ d u r d u r u m u n d a d ı r . Bu tür olgularda

DYS390, DYS391. DYS392, DYS393, DYS385)

materyal ne kadar iyi koşullarda ve usulüne

adlı analizler için önerilmiş ve bu 8 Y-STR

lokusu

(DYS19,

DYS389I,

DYS389II,

Y Str Polimorfizminin Adii Genetikteki Önemi ve Uygulaması
lokusu

için

veritabanı

5672

kişiyi

internetten

kapsayan

haplotip

(http://ystr.charite.de)
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ranları dikkate alınarak yapılır.

Oysa

ikiden

fazla dışlama baba adayının biyolojik baba ol

yayınlanmıştır. Teorikte bu 8 Y-STR lokusu ile

madığı yönünde yorumlanır.

233 milyon haplotip oluşabilmektedir (21).

sayısı arttıkça doğaldır ki mutasyon olasılığı da
artacaktır.

Bu

nedenle

Çalışılan

otozomal

lokus

STR'larda

İsimlendirme

olduğu gibi Y-STR'lerle babalığın dışlanması

STR lokus ve allellerinin isimlendirilmesi husu

ancak yeterli savıda, örneğin 9 Y-STR lokusu

sunda tavsiyeler ISFG (International Society lor

çalışıldığında en az 3 dışlamanın saptanması ile

Forensic Genetics) komisyonlarınca yapılmıştır.

m ü m k ü n olur (26). Ancak burada mutlaka allel

Y kromozomal STR'lar içinde aynı prensipler

u z u n l u ğ u ve tekrar dizisinin iç yapısı dikkate

geçerlidir. Buna göre isimlendirmede D # - S #

alınmalıdır. Bu gibi durumlarda mutasyon ora

sistemine göre

D3S1358

nı STR'lere göre 100.000 defa daha d ü ş ü k olan

lokusu 3. kromozomda bulunduğu için bu adı

SNP'ler (Single nucleotide polymorphisms -

aldığı gibi DYS19 lokusu Y kromozomda bulun

T e k nokta polimorfızmi) çalışılarak mutasyon

duğu için bu şekilde adlandırılmaktadır (22).

olasılığı

yapılmakta,

örneğin

uzaklaştırılabılır

(26,

29).

Y

SNP

polimorfızmi Y kromozomda b u l u n a n diğer bir
Y-STR Mutasyon Sıklığı
Genetik profilin

polimorfizm çeşidi olup kimliklendirmede Y-

değerlendirilebilmesi

çalışılan

her lokusun mutasyon oranlarının bilinmesini
gerektirir.

Otozomal

STR'ların

mutasyonları

şimdiye kadar bir çok müellif tarafından çalışıl
mıştır. Oysa Y-STR mutasyon sıklıkları hakkın
daki veriler son zamanlara kadar oldukça sınırlı
dır. Heyer ve ark. (23). Bianchi ve ark. (24), Kay
ser ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar (25, 26)
bu eksikliği nispeten gidermiştir. Bu çalışmalar
sonucunda bazı lokuslarda (DYS392, DYS393)
hiç

mutasyona

rastlanmazken,

DYS390

lokusunda bu oran 8.58 x 10" olarak saptanmış
tır. T ü m lokusları dikkate aldığımızda ise orta
lama mutasyon oram 2.8x10' bulunmuştur. Bu
sonuç her bin baba/oğul çiftinden yaklaşık üçün
de mutasvon bulunacağı anlamına gelir, ki bu
oran

aşağı

yukarı

otozomal

STR'lerdekı

STR'lar kadar etkili olmasa da birlikte kullanıl
dığında

oldukça

yararlıdır.

Fazla

miktarda

D N A gerektirmesi, zahmetli olması, daha dü
şük ayırım gücü göstermesi gibi dezavantajları
vardır (29). Y-SNP'ler, P C R - R F L P , allel spesi
fik amplifıkasyon,

allel

spesifik

oligo-

hibridizasyon ve denatüre edici yüksek perfor
mans sıvı kromatografi (dFIPLC) yöntemleri ile
çalışılabilir (29, 30, 31). Y k r o m o z o m a özgü
diğer

poiimorfızmler

ise;

Y

kromozomal

minisatellit tekrarlan (VNTR: Variable n u m b e r
tandem repeat, MYS1, MYS2) ve alfoid tekrar
lardır. MSY1 yüksek mutasyon oranı ve bozul
muş örnekler ile çalışma z o r l u ğ u n d a n dolayı
adli amaçlı çalışmalardan çok mutasyon araş
tırmaları

ve

populasyon

çalışmalarına

daha

u y g u n d u r (2).

mutasvon oranına eşittir (27. 28). Dört tekrarlı YSTR'lerin

iki

tekrarlı

olanlara

göre

daha

fazla

Bazı Önemli Noktalar

mutasyon gösterdiklerine ilişkin yayınlar varsa da

Bazı Y-STR lokuslarında duplikasyon nedeni

tam tersini rapor eden çalışmalarda bulunmakta

ile iki allel kalıtılmakta olup bu husus yanlış

dır. Fakat müellifler homojen tekrar sayısının

lıkla birden fazla donör olarak değerlendiril-

artması ve 10-11 tekrarın üzerine çıkması halinde

memelidir.

mutasvon olasılığının artacağında hemen hemen

duplikasyon bildirilmiştir (DYS19 ve DYS385).

hemfikirdirler (23, 26).

DYS19

Babalık testlerinde 6-15 STR lokusu için bir

Literatürde

lokusunda

bazı

duplikasyon

lokuslar
oranı

için
%0.12

olarak saptanmıştır (20, 25, 32, 33, 34).

dışlama

Klinefelter sendromlu olguların %80'i fazladan

saptandığında bu d u r u m babalığın dışlanma

bir X kromozomu taşır ve 47, XXY' karyotıpi

sından ziyade mutasyona atfedilir ve babalık

gösterirken %20'sinde ise ikiden fazla X kromo

hesabı,

zomu ya da mozaisizm görülür. Bu kişiler sos-

veya

iki

lokusta,

sözkonusu

mutasyona

uygun

lokuslardaki

mutasyon

o-
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yal uyum güçlüğünden dolayı az olmayan sık

çalışılarak bu tür bir yanılgının ö n ü n e geçilebi

lıkta adli olavlara karışırlar. Bu olguların Y-STR

lir. Y kromozomdaki

çalışmalarında bazı allellerin daha sık görüldü

bevazlarda nadir olarak görülmekle birlikte bazı

ğü tespit edilmiş ise de Y-STR sisteminin bu

etnik gruplarda sık rastlanmaktadır (34, 38, 39).

vakalarda da güvenle kullanılabileceği ortaya
çıkmıştır (35).

Dışladığında sadece şüpheliyi değil aynı zamanda
şüphelinin baba tarafından tüm erkek akrabalarını
dışlama özelliği ile oldukça faydalıdır.

Sınırlamaları
Ayırım

amelogenin delcsyonu

gücü

otozomal

STR'lardan

belirgin

olarak düşüktür (9).

Y-STR ile ilgili Web Siteleri
Bu siteler Y-STR hakkında genel bilgiler yanın

Semenin kaynağını şüpheve yer bırakmayacak

da, lokuslara ilişkin bilgiler, P C R protokolleri,

şekilde saptamaz, Otozomal STR'lerlc destek

yaygın kullanılan Y-STR'lerin primer dizileri,

lenmedikçe ancak o aileden bir erkeğin fail

çeşitli toplumların allel ve haplotip frekanslarını

olduğu sövlenebilir.

içermektedir.

Y kromozom

rckombinasvona

uğramadığından

dolayı izole toplumlarda görülen genetik kayma ve
kurucu etkisine daha duyarlı hale gelmiştir (31).

http://www.ystr.charite.de
http://www.medfac.leidenuniv.nl/fldo

DYS391, DYS393 gibi bazı lokuslar Y spesifik
olmayıp kadın DNA'sı

http://www.cstl.nist.gov/Biotech/strbase/y_strs.htm

ile de amplifıkasyon

http://www.ystr.org/usa

gösterebilirler (9, 7, 36, 37).

Sonuçlar

Bazı lokusların baz çifti aralıkları birbirine yakın

Erkek kadın oranının kadın lehinde olduğu

olduğundan

yol

karışık örneklerde otozomal D N A çalışıldığında

açabılirse de bu sorun floresan boyalı kapiller

fazla miktarda olan ve baskın d u r u m d a bulu

elektroforez teknolojisinde farklı boyalar kullanı

nan kadına ait D N A , ortamdaki gerekli mad

larak çözülmüştür. Örneğin farklı boyalar kulla

deler için yarışmakta ve erkeğe ait D N A ' n ı n

nılmaz

tipleme

ise

sırasında

DYS390'ın

en

karışıklığa

büyük

alleli

ile

amplifıkasyon şansı oldukça düşmektedir. Ayrı

DYS19'un en küçük alleli örtüşmektedir (19, 37).

ca başarılı bir tipleme olsa dahi sonuçların de
ğerlendirilmesi kadına ait allellerin ve bunların

Üstün Tarafları

stutter piklerinin varlığından dolayı oldukça güç

Erkek-kadın karışık örneklerde,

Çok

savıda

olmaktadır. Ovsa Y-STR'lar bu gibi d u r u m l a r d a
sadece erkeğe özgü primerler kullanıldığı için

semen donörü varlığında.
Kardeşlik tayininde, Çocuk erkek ise babalık

son derece etkindirler.

davalarında (baba adayının bulunamadığı hal

Bir çok laboratuar ön araştırma yöntemi olarak

lerde veya destekleyici olarak),

cinsel saldırı olgularında mikroskobik ya da

Y kromozomdaki amelogenin geni delesyonlarında erkek cinsivetin tayininde, (Amelogenin
h e m X h e m de Y kromozomda bulunmaktadır.
Bu nedenle amelogenin tayini cinsivetin sap
tanmasında en sıklıkla başvurulan vöntemdir.
Ancak bazan

Y

kromozomdaki

amelogenin

bölgesinde delcsvon varlığında ya da primer
bağlanma

bölgesindeki

bir

mutasyonda

kişi

erkek cinsiyete haiz iken Y kromozoma ait pik
alınamaz ve kişi yanlışlıkla kadın fenotipinde
değerlendirilir. Oysa Y kromozomal STR'ler

biyokimyasal yöntemlerle sperm veya seminal
sıvının varlığını araştırmakta, b u l u n m a s ı halin
de D N A incelemelerine gitmektedirler. Oysa
ejekulasyon olmasa dahi vaginal penetrasyon
halinde

erkeğe

ait

penil

epitel

hücreleri

tıplendirilebilir. Z a m a n z a m a n ereksivon prob
lemi

olan

faillerin

parmaklan

ile

cinsel

aktiviteyi sürdürdüğü ve failin parmaklarından
da epitel transferi olabileceği akıldan çıkarıl
mamalıdır (40). O n u n için sperm ya da seminal
sıvı varlığına ilişkin tarama testlerinden negatif
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sonuç alınsa bile mutlaka otozomal STR ve Y-

kopya) erkek-kadın karışık örneklerde biri erke

STR çalışılmalıdır.

ğe, diğeri mağdureye ait çift allel amplifiye ola

Erkek çocuklu babalık davalarında otozomal D N A
tiplemesi ile istenilen paternite endeksine ulaşıla
mıyor ise mutlaka Y-STR ile desteklenmelidir.

toplumlar

olduğunu

arasında

göstermiştir

(41).

büyük

farklılıklar

Y-STR

ile

ilgili

popülasyon verileri son yıllarda artmakla bir
likte hala her t o p l u m u n kendi verileri olmadığı
gibi, halen allel ve haplotip frekansları yayın
lanmış

olan

toplumların

da

veri

ma rastlanmaktadır. Bu d u r u m u hemen birden
çok fail var diye yorumlamayıp, mağdureyi ça
lışmak gerekir. Ayrıca failin DYS19 lokusunda

Farklı toplumlarda yapılan allel frekansı çalış
maları

bilir. DYS19 ve DYS391 lokuslarında bu duru

tabanlarını

genişletmeleri olasılık hesaplarını güçlendirecek
ve nadir haplotipler bulunabilecektir (42-46).
Özellikle olay yerinden gelen orijini bilinmeyen
örneklerde amelogeninle alınan sonucu destek
lemek için Y-STR çalışılması uygun olacaktır.

duplikasyon olması da bir diğer olasılıktır.
Gerek

Klinefelter

sözkonusu

(taydaş

cinsiyet

bir

bulgunun

kromozomu

varlığı,

anomalilerini

birlikte çalışılmalıdır (35, 47).
G ü n ü m ü z d e Y-STR çalışmaları için ticari kitler
b u l u n m a k t a ve bu sayede Y-STR'lerin kullanım
alanı gün geçtikçe daha genişlemektedir. Yakın
aşikardır.

için

Böyle

STRX) kromozomal ve Y kromozomal STR'ler

gelecekte

gösterdiği

XYY

akla getirmeli ve bu olgularda X (HPRTB/ARA/

çaları

benzerliği

gerekse

rinde sırası ile X ve Y piklerinin birbirlerine oranı
değişmektedir.

Y k r o m o z o m u ile X k r o m o z o m u n u n bazı par
dizi

sendromu,

sendromu gibi cinsiyet kromozomu anomalile

kullanım

alanının

genişleyeceğide
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