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• Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165
milyon baz çifti içermektedir.
• Şimdiye kadar X kromozoma bağlı
ikiyüzden fazla bozukluk tarif edilmiştir.
edilmiştir
• Sık rastlanan Gonozomal karyotip
bozuklukları Turner ve Klinefelter
Sendromudur.

X kromozomu (Devam)

X‐STR Polimorfizmi

• Xq11‐13’de lokalize fosfogliserat kinaz
geninin prostat kanseri, androjen
duyarsızlığı, perineal hipospadias ve diğer
genetik anormalilerin etyopatogenezinde
rolü
l olduğu
ld ğ bilinmektedir.
bili
k di
• CP‐CPPS’e yatkınlığın saptanmasında
yararlı

• X kromozom üzerinde şimdiye kadar 26 üç ve
90 dört tekrarlı polimorfizm tanımlanmıştır.
• Otozomal STR’larda bildirilene benzer
mutasyon oranları (2,09X10‐3)bildirilmiştir.
• DXS7423,
DXS7423 DXS8377
DXS8377, H
HumARA,
ARA DXS101
lokuslarının bazı alelleri ile mide ve kolon
kanserinin insidansı arasında kayda değer bir
ilişki saptanmıştır
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X‐STR Polimorfizmi (Devam)
• Şimdiğe kadar adli amaçlar için sıklıkla çalışılmış
bazı X‐STR lokusları : HumARA, HPRTB, DXS6807,
DXS9898, DXS6789, DXS101ve DXS10001,
DXS7423,DXS8377.
• HumARA lokusunun bazı genetik hastalıklarla
ili ki i saptanmış
ilişkisi
t
ve b
bu llokusun
k
adli
dli amaçlıl
kullanılmaması şiddetle tavsiye edilmiştir.
• İlk olarak DYS384 olarak tanımlanan lokusun
sonradan X kromozom üzerinde bulunduğu
saptanmış ve bu kez DXS10001 lokusu olarak
adlandırılmıştır

X‐STR’ın Kullanıldığı Durumlar
• Yakın akraba iki erkeğin baba adayı olduğu
durumlarda,
• İki kız kardeşin aynı babadan olup
olmadıklarının araştırılmasında
• Babaanne
b
kız
k torun arasındaki
d k ilişkiyi
l k ortaya
koymakta,

X‐STR’ın Kullanıldığı Durumlar
• Otozomal STR’lara ek olarak,
• Sadece annelik sorulduğunda,
• Baba adayının otozomal DNA profilinin
çalışılamadığı
l l
d ğ durumlarda
d
l d baba
b b adayının
d
yakınları çalışılarak,

X‐STR’ın Kullanıldığı Durumlar
• Abortus materyalinden babalık tayini
gerektiğinde eğer fetus dişi ise,
• X‐STR’ların babalık davalarında otozomal
STR’lara nazaran üstünlüğü baba adayının daha
kolaylıkla dışlanabilmesidir
dışlanabilmesidir.
• Erkekler X‐kromozom açısından hemizigot
olduğundan MEC değerleri otosomal
STR’lardan daha yüksek olmaya eğilimlidir.
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Adli Genetikte kullanılan bazı X‐STR Lokusları
(DXS8377)

X‐STR’larda Bağlantı
• DX101 lokusu ile DXS9898, DXS6800 ve ARA
lokusları arasında zayıf, DXS101 ve DXS7424
lokusları arasında kesin bağlantı bulunduğu,
• DXS10011 lokusunun DXS7423 ve DXS8377
lokusları ile bağlantılı
bağlantılı,
• DXS6789,DXS6809, ve DXS6801 lokusları
arasında bağlantı saptandığı bildirilmiştir.

Bazı X‐STR Lokusları (Devam)
•
•
•
•
•
•

HPRTB (Human Fosforibozil Transferaz)
Sitogenetik olarak Xq 26’da yerleşiktir
Tetranükleotid tekrarlarıdır.
Fragman uzunluğu 147 ile 179 baz çifti arasında
uzanan sekiz tanımlanmış aleli vardır.
Aleller 9‐17 arasında tekrar içerirler.
Tekrar içeriği: “AGAT”
DNA < 1 ng olsa dahi amplifiye olmaktadır

•
•
•
•

Trinükleotid tekrarlıdır.
Şimdiye kadar 21 farklı aleli tanımlanmıştır.
Lokusun kompleks bir yapısı vardır.
Bazı alellerinin aynı fragman uzunluğu ve
trinükleotid tekrarına sahip olmasına rağmen farklı
baz dizi gösterdikleri tespit edilmiştir.
• PF ‐N31‐(AGA)28‐(GGA‐AGA)7‐(AGA)2‐GGA‐(AGA)6‐
N22‐PR
• PF ‐N31‐(AGA)29‐(GGA‐AGA)6‐(AGA)2‐GGA‐(AGA)6‐
N22‐PR

Bazı X‐STR Lokusları (DXS101)
• Sitogenetik olarak Xq 21.33‐22.3’de yerleşiktir.
• Trinükleotid tekrarlardır.
• Şimdiye kadar 14 ile 32 arasında değişen onsekiz
aleli tanımlanmıştır.
• İki ffarklı
kl ttekrar
k di
dizisine
i i sahiptir:“CTT
hi ti “CTT ve ATT”
• Bazı alellerinin aynı fragman uzunluğu ve
trinükleotid tekrarına sahip olmasına rağmen farklı
baz dizi gösterdikleri (izoalel) tespit edilmiştir.
• DNA < 1 ng olsa dahi amplifiye olmaktadır
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Bazı X‐STR Lokusları (DXS6789)
• Sitogenetik olarak Xq 22.3’de yerleşiktir.
• Tetranükleotid tekrarlardır.
• 154‐198 baz çifti arasında 13 adet
tanımlanmış aleli bulunmaktadır.
bulunmaktadır
• Bu aleller 13‐25 tekrar içerirler.
• Bu tekrarlar “TATC ve TATG” şeklinde iki
farklı tekrar dizisine sahiptir .

İstatistiksel Analiz
• Polimorphism Information Content (PIC)
aşağıdaki denkleme göre hesaplanır.
PIC=Σ fi,j (1‐0.5fi,j)
f: alel frekansı

Bazı X‐STR Lokusları (STRX1)
•
•
•
•
•

Sinonimi DXS981’dir.
Tetranükleotid tekrarlardır.
9‐17 arasında değişen alelleri tanımlanmıştır.
Baz dizisi “TATC” tekrarından oluşur.
Her alelin bu tekrar dizisine ek olarak bir adet
“ATC” nükleotidlerinin eklenmesinden oluşan
ara aleli vardır. Bu ara aleller 9.3‐12.3 şeklinde
isimlendirilir.

İstatistiksel Analiz(Devam)
• Ortalama Dışlama Gücü [Mean exclusiom
chance(MEC)]
– anne, baba, çocuk üçlüsü için:

Σ i f i3 (1 − fi )2 + Σ i fi (1 − fi )3 + Σ i < j fi fj ( fi
+ fjj ) ((1 − fi − fjj )2
– baba kız ikililerinde (MEC B/K)için:

Σ i f i3 (1 − fi ) + Σ i fi (1 − fi )2 + Σ i < j fi fj ( fi
+ fj ) (1 − fi − fj )
denklemleri kullanılarak Microsoft Office
Excel programında hesaplanır
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BULGULAR- DXS 6789

İstatistiksel Analiz(Devam)
Ayırım gücü kadın ve erkek bireylerler için
Microsoft Office Excel programında aşağıdaki
denklemlere göre hesaplanır:
• PD Female
1 − 2 ( Σ i fi 2)2 + Σ i f 4
• PD Male
1 − Σ i fi 2

BULGULAR -STRX1

BULGULAR - DXS 8377
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BULGULAR -DXS 101

BİR ERKEĞE AİT İDEOGRAM

BULGULAR -HPRTB

BİR KADINA AİT İDEOGRAM
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TARTIŞMA
• PIC, Heterozigozite, PD ve MEC
değerlerinin yüksekliği bir lokusun adli
genetik açıdan üstünlüğünü
göstermektedir.
k di Bu açıdan
d sırası ilile
DXS8377 ve DXS101 lokusunun adli
genetik çalışmalarda en etkin
kullanılabileceği açıktır.

TARTIŞMA (Devam)
• STRX1 lokusu, HPRTB ve DXS6789
lokuslarından daha yüksek değerlere sahiptir.
Ancak bu lokusun alelleri arasında sadece bir
baz fark olmasının değerlendirme güçlüğü
yaratabileceği düşünülmektedir.
• DXS101 lokusununa ait bizim verilerimiz ile
Edelmann’ın Alman, Zarrabeitia’nın İspanyol,
Bini’nin İtalyan, Wiegand’ın Alman ve
Avusturya toplumuna ait verileri benzerlik
göstermektedir.

TARTIŞMA (Devam)
• Bu lokusların çalışılan diğer lokuslara
nazaran daha yüksek değerlere sahip olması
hem alel sayılarının diğer lokuslardan fazla
olmasından hem de alel frekanslarının diğer
l k l
lokuslara
göre
ö çokk daha
d h homojen
h
j
dağılmasından kaynaklanmaktadır. Bu
lokusların değişik toplumlara ait verileri de
bizim sonuçlarımızla paralellik
göstermektedir.

TARTIŞMA (Devam)
• Abortus materyalinden babalık tayini
gerektiğinde eğer fetus dişi ise X‐STR analizi
büyük kolaylık sağlar (baba ensesti hariç).
• X‐STR’ların otozomal STR’lara nazaran yüksek
MEC değerine sahip olması anne‐erkek çocuk ve
baba‐kız çocuk vakalarında X‐STR analizini
avantajlı kılar.
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TARTIŞMA (Devam)

TARTIŞMA (Devam)

• Baba adayının ölü olduğu veya bulunamadığı
durumlarda çocuğun kız olması halinde
babaanne sonuca gidebilmek için iyi bir
alternatiftir (babaannenin alelleri
çocuklarınkinden yararlanmak sureti ile
bulunabilir).
• Ebeveynlerin DNA’sının elde edilemediği
durumlarda alt soyun X‐STR tiplemesi ile
ebeveynlerin DNA profilini ortaya çıkarmak,
böylece genç kuşağın kardeşlik, kuzenlik gibi
kan yakınlığını dışlamak ya da ortaya çıkarmak
mümkün olmaktadır.

• X‐STR’ların otozomal STR’lara göre bir diğer
üstünlüğü baba adaylarının baba ve oğul olduğu
durumlardır. Çünkü bu durumda otozomal
STR’ların dışlama gücü X‐STR’lara göre düşüktür.
Çünkü baba ve oğul olan iki baba adayının
taşıdıkları X‐STR
X STR’lar
lar annelerinden gelmekte
olduğundan birbirlerinden farklı olacak ve bu
surette otozomal STR’lardan daha etkin
olacaktırlar. İki erkek kardeşin baba adayı olması
halinde ise tam tersi bir durum olacaktır. Çünkü
her iki erkek kardeş annelerinin sahip olduğu iki X‐
STR’dan birisini %50 olasılıkla taşıyacaktır.

TARTIŞMA (Devam)

ÖRNEK PEDİGREE

• Biyolojik örneğin rutubet gibi her hangi bir nedenle
degrade olduğu durumlarda otozomal STR’lara ek
lokuslar (X‐STR’lar) çalışılarak yeterli istatistiksel
veriye ulaşılabilir.
• X‐STR’ların dışlama gücü kadın bireylerde erkeklere
göre yüksektir. Bu nedenle biyolojik lekelerin
karşılaştırılmasında X‐STR sonuçları kadın olgularda
otozomal STR’lara benzer dışlama gücüne sahipken
iki erkeğe ait biyolojik örneğin karşılaştırılmasında
otozomal STR’lara göre yetersiz kalmaktadır.
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