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ÖZET

ABSTRACT

STR allelleri tekrar sayılarına göre isimlen
dirmektedir.
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çalışılan toplum sayısı arttıkça ve veritabanında

loci used for the C O D I S database. Recently some
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commercially avaible multiplex kits vvhich contain
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CODIS
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were

added

to

veritabanında yer alan D13S317 lokusuna ait 7

D2S1338 and D19S433 loci. At present study we

nolu ve 16 nolu alleller ile son zamanlarda olduk

determined rare and off-ladder alleles at D13S317,

ça informatif olmaları nedeni ile adli genetik ala

D2S1338 and D19S433 loci. To our krrowledge,

nında yaygın kullanım alanı bulan ve evvelce

18 allele of D19S433 locus and

yayınlanmamış D2S1338 lokusuna ait 13 nolu ve

D2S1338 locus were not reported so far.

D19S433 lokusuna ait 18 nolu, yeni alleller rapor
edilmiştir.
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Şekil 1- Identifıler kiti ile LIZ-500 size standardı kullanılarak analiz edilen D3S1358 , THOJ
ve D13S317 lokuslarına ait allclik ladder, alt paneldeki Gene-Scan™ elektroforeogramında
görülmektedir. En sağdaki D13S317 lokusunun allelik aralığı, soldan sağa 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 olup ; üst paneldeki örneğimize ait ilk allelin (7 nolu) allelik ladder dışı olduğu
görülmektedir. Heterozigot olan bireyin ikinci alleli ise Iadderdaki 12 nolu allele karşılık
gelmektedir.
Ardışık tekrar dizileri insan genomunda
oldukça sıktır ve bireyler arasında değişkenlik
gösterir. Bu nedenle babalık davaları ve her
türlü adli amaçlı kimliklendirme de yaygın
olarak kullanılmaktadır (1-5).
Bu amaçla kullanılan STR (short tandem
repeats-kısa ardışık tekrarlar)'lerin bir çoğu
dört tekrar içeren 100-350 baz uzunlukta
tekrar dizileridir ve alleller içerdikleri tekrar
sayısına göre adlandırılmaktadır (5-7).
G ü n ü m ü z d e bir çok lokusu bir arada içeren multipleks ticari kitler, çalışılabilen
genetik parametre sayısını oldukça artırmıştır.
Bu ticari kitler içerisinde söz konusu
lokusların o zamana kadar rapor edilen tüm

allellerinin amplifiye ürününü içeren "allelik
ladder"lar yer alır. "Allelik Ladder"lar ilgili
lokusun o zamana kadar bildirilen tüm
allellerini içeren PCR (Polimerase Chain
Reaction) ürünleridir. Populasyon çalışması
yapılan toplum sayısı arttıkça ve bu toplum
ların veri tabanı genişledikçe ladder dışı yeni
alleller rapor edilmektedir (8).
Makalemizde, laboratuarımızda sapta
nan ve mevcut bilgilerimize göre daha önce
bazısı Türk toplumuna ait verilerde bazısı ise
diğer uluslara ait populasyon verilerinde rapor
edilmeyen D13S317, D2S1338 ve D19S433
lokuslarma ait dört yeni alıcı rapor edilmiştir.

Şekil 2- Profıler-Plus kiti ile ROX-500 size standardı kullanılarak analiz edilen DSS818 ve
DI3S317 iokuslanna ait allelik ladder, alt paneldeki Gene-Scan™ elektroforeogramında
görülmektedir. Sağdaki Üİ3S317 lokusunun allelik aralığı, soldan sağa 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, IS olup ; üst paneldeki iki nolu örneğimize ait (en sağda) ikinci allelin (16 nolu) allelik
ladder dışı olduğu görülmektedir. Heterozigot olan bireyin birinci alleli ise ladderdaki 12 nolu
allele karşılık gelmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Olgular nesep tayini ve adli amaçlı
kimliklendirme için laboratuarımıza gönde
rilen örneklerden saptandı. Örneklerden
DNA, salting out ve/veya chelex 100 yöntem
leri kullanılarak izole edildi (9-10). PCR
amplifikasyonu D13S317 lokusu için Profıler
plus ve Menafiler, D2S1338 ve D19S433
lokusları içinse Identifiler ve AmpF£STR
SGM Plus kitleri (Perkin-Elmer Applied
BioSystems,Foster City, CA, ABD) kullanı
larak Gene Amp PCR System 2700 (PerkinElmer Applied BioSystems, Poster City, CA,
ABD) thermal cycler cihazı ile üreticinin

talimatlarına uygun olarak yapıldı. Kapiller
elektroforez ile analiz işlemi ABI Prism 310
ve 3100 Genetic Analyser (Perkin-Elmer
Applied BioSystems,Foster City, CA, ABD)
cihazlarında "GeneScan software" kullanıla
rak gerçekleştirildi.
Ladder dışı allellerin saptanması üzerine
örneklerin
D N A izolasyonu
phenol /
chloroform ekstraksiyon yöntemi ile tekrar
landı (11). İkinci kez elde edilen izolatların
yeniden amplifikasyonu her üç lokus için
Identifiler kiti kullanılarak üreticinin tali
matlarına uygun olarak yapıldı.

Şekil 3- SGM-Plus kiti ile ROX-500 size standardı kullanılarak analiz edilen D16S539 ve
D2S1338 lokuslarına ait allelik ladder, alt paneldeki Genc-Scan™ elektroforeogramında
görülmektedir. Sağdaki D2S1338 lokusunun allelik aralığı, soldan sağa 15. 16, 17, 18, 19,
20, 21,22, 23,24, 25, 26,27, 28 olup ; üst paneldeki üç nolu örneğimize ait birinci allelin (13
nolu) allelik ladder dışı olduğu görülmektedir. Heterozigot olan bireyin ikinci alleli ise
"ladder"daki 17 nolu allele karşılık gelmektedir.

BULGULAR
İlk iki örnekte D13S317 lokusunda ladder
dışı allel saptanmıştır. Bu örneklerde D13S317
lokusu dışında çalışılan diğer tüm lokuslara ait
allellerin pikleri aynı çalışmada yürütülen
ladder ile bire bir çakışmakta iken bu lokusda
"allelik ladder" ile çakışmayan ve "ladder"ın en
küçük allelinden dört baz çifti daha geri
lokalizasyonda yerleşen bir pik saptanmıştır.
Söz konusu örneğin Identifiler kiti kullanılarak
"ladder" ile karşılaştırmalı elektroferogramı
Şekil 1'dedir. Görüldüğü gibi bir nolu örnek
D13S317 lokusu için heterozigot olup ikinci
allel (12 nolu allel) ladder içerisinde yer alırken
birinci allel 212 bp uzunluğunda olup
"ladder"da bulunan 216.50 bp uzunluğundaki

en küçük 8 nolu allelden bir tekrar daha geride
lokalize olmuştur.
ikinci örnekte ise ladder dışı allel yine
D13S317 lokusunda, ancak bu kez "ladder"ın en
çok tekrar sayısına sahip 15 nolu allelinden
(233.02 bp) dört baz çifti daha ileride (236.97) pik
vermişdir.
Şekil
2'deki
elektroferogramda
heterozigot olan örneğin birinci allelinin
"ladder"ın 12 numaralı alleli ile çakıştığı ikinci
allelin ise "ladder" dışında kaldığı görülmektedir.
Üçüncü örnekte
ladder dışı
allel
D2S1338 lokusunda saptanmıştır. Söz konu
su lokusun allelik ladder aralığı 15-28 olup 15
numaralı en küçük allelin piki 290.55 bp'de
alınırken (SGM Plus kiti), saptadığımız var
yant allel 282.31 bp'de pik vermekte ve 13
nolu allele karşılık gelmektedir (Şekil 3).

Şekil 4- ldentifiler kiti ile LIZ-500 size standardı kullanılarak analiz edilen D19S433 ve
VWA lokuslarına ait allelik ladder, alt paneldeki Gene-Scan™ elektroforeogrammda
görülmektedir. Soldaki D19S433 lokusunun allelik aralığı , soldan sağa 9, 10, 11, 12, 12.2,
13, 13.2, 14, 14.2, 15, 15.2, 16, 16.2, 17, 17.2 olup ; üst paneldeki dört nolu örneğimize ait
(solda) ikinci aJlelin (18 nolu) allelik ladder dışı olduğu görülmektedir. Heterozigot olan
bireyin birinci alleli ise "ladder"daki 13 nolu allele karşılık gelmektedir.

Dördüncü örnekte saptanan 18 numaralı
varyant allel D19S433 lokusunun "allelik
ladder"ında yer almadığı gibi "ladder"ın en
çok tekrar sayısına sahip 17 nolu allelinden
(133.42 bp) 4 baz (137.05bp) daha uzundur.
Örnek heterozigot olup ladder içi birinci allel
(allel 13) ve ladder dışı ikinci allel Şekil 4'deki
elektroferogramda görülmektedir.

TARTIŞMA
Değişik toplumlardan populasyon verileri
geldikçe ve toplumun daha büyük bir kesimi
ni temsil eden geniş populasyon veri tabanları
oluştukça şimdiye kadar bildirilmeyen yeni
alleller saptanacaktır. Allelik ladder dışı yeni

alleller bazen "allelik ladder"ın en küçük
sayıda tekrar içeren allelinden daha küçük,
bazen ise en büyük sayıda tekrar içeren
allelinden daha büyük olabildiği gibi, az ol
mayarak ara alleller şeklinde de rapor edil
mektedir (8,12-14). Bu allellerin rapor edil
mesi bir başka laboratuar tarafından elde edi
len benzer sonucun amplifikasyon artefaktı
olarak değerlendirilmesini engelleyeceği gibi
nadir rastlanmaları nedeni ile adli amaçlı
kimliklendirmede büyük önem arz etmekte
dirler.
D13S317 lokusu tüm dünyada geniş ka
bul gören ve halen bir çok ülke tarafından her
örnekte standart olarak çalışılan C O D I S
(Combined D N A Index System) sisteminde

yer alan 13 numaralı kromozomun uzun
kolunda yerleşmiş, dörtlü tekrar dizilerinden
oluşan bir lokustur. Tekrar dizileri AGAT,
GATA, ATAG ya da TAGA şeklinde olup
"allelik ladder"ı sekiz ile on beş tekrar içeren
piklerden oluşmuştur (15-16). İlk iki örneği
mizde tespit ettiğimiz 7 ve 16 nolu alleller
ladder dışında kalmaktadır. Bu lokusun 16
nolu
alleli
şimdiye
kadar
Türk
popülasyonunda hiç bildirilmemiş olup, dün
yada da sadece çok düşük bir allel frekansı ile
İspanyol (Bask ve Katalon) ve Ürdün
popülasyonunda bildirilmiştir (17-18). 7 nolu
allel ise yine çok düşük frekanslar ile, fakat bir
öncekine göre oldukça fazla toplumda bildi
rilmiştir (19-32). T ü r k toplumunda ise
Akbasak ve arkadaşları tarafından yayınlanan
bir populasyon çalışmasında bu allel < 8 şek
linde rapor edilmiştir (33).
İkinci kromozomda (2q35-37.1) lokalize
olan D2S1338 lokusu oldukça informatif olup
15 ile 28 arasında yer alan toplam 14 tanım
lanmış alleli bulunmaktadır (13, 16). Bir er
keğe ait olan örneğimizde diğer lokuslar
alleli
ladder ile bire bir çakışır iken
heterozigot olan D2S1338 lokusunda bir allel
17 nolu allele karşılık gelirken tarafımızdan
saptanan varyant allel söz konusu lokusun 15
nolu en küçük allelinden yaklaşık 8 baz geri
de pik vermiştir. Dünyada henüz yeni kulla
nım alanı bulan bu lokus hakkında şimdiye
kadar her hangi bir varyant allel yayınlan
mamıştır. Saptadığımız 13 nolu allel mevcut
bilgilerimize göre bu lokusda tespit edilen ilk
varyant alleldir.
D19S433 lokusu 100-135 bp uzunluğun
da olması nedeni ile fragmente örneklerde
dahi oldukça iyi sonuç veren AAGG ve
T A G G dörtlü tekrarlarından oluşan bir
lokusdur. Şimdiye kadar "allelik ladder" dışı
sadece
yedi
nolu
allel
www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/var_D19.htm
adresinde bildirilmiş bunun dışında söz
konusu lokusda her hangi yeni allelin saptan

dığına dair yazılı her hangi bir yayına rast
lanmamıştır. Dört nolu örneğimizde saptadı
ğımız bu lokusdaki 18 nolu allel ilk kez tara
fımızdan yayınlanmaktadır. Söz konusu ör
neğimizde 18 nolu allelin anneden çocuğa
kalıtılmış olması olguya ikinci bir doğrulama
sağlamaktadır.
Olgularımızdan elde edilen sonuçlar her
örneğin gerek D N A izolasyonu gerekse
amplifikasyonu tekrarlanarak teyit edilmiş
olup bir adli amaçlı kimliklendirme davası
olan dört nolu örnekte D19S 433 lokusunda
tespit edilen 18 nolu allelin anne tarafından
çocuğuna kalıtıldığı gösterilerek ikinci bir
doğrulama gerçekleştirilmiştir. Tespit ettiği
miz yeni alleller NIST'e (National Instıtute
of Standards) bildirilmiş olup halen söz ko
nusu organizasyonun STR base web sitesinin
varyant alleller listesinde listelenmektedir.
Bundan sonraki aşamada bulduğumuz yeni
allellerin varlığını çift taraflı (fonvard rcverse) dizilemek sureti ile veriliye etmeyi
amaçlamaktayız.
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