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1.

Di  hekimli inde konjenital (do umsal) di  eksikli i olgular  çok s k

kar la lan bir anomali çe ididir. Ara rmac lar bu di  eksikli i olu umunun

görülme s kl  % 0,027 (Byrd 1943) ile % 11,3 (O'Dowling ve McNamara 1990,

Fekonja 2005) olarak bildirmektedirler. Bu olgularda hastalar n süt veya sürekli

di lenmelerinde eksiklikler görülmektedir. En fazla konjenital di  eksikli i görülen

di ler yirmi ya  di leridir. Bu di lerin eksik olma oran  %15-20’dir (Symons ve ark.

1993, Gelgör ve ark. 2005).

Konjenital di  anomalileri geli im döneminde di in veya tümüyle embriyonun

herhangi bir nedenle zarar görmesi sonucu geli ebildikleri gibi gen veya kromozom

bozukluklar na ba  olarak da ortaya ç kabilirler (Koray 1987).

Konjenital di  eksikli i anomalileri herhangi bir klinik belirti vermeden

llarca kalabildikleri gibi çürük ve di eti hastal klar n seyrini de etkileyebilirler.

Ayr ca estetik, fonksiyon ve fonasyon kavramlar  aç ndan da önemli sorunlar

meydana getirebilirler. Bu nedenle konjenital di  anomalileri tedavi planlamas

do rudan etkileyen önemli bir faktördür (Koray 1987).

Bu tür bir di lenme düzensizli i görüldü ünde, yap lacak tedavi seçenekleri

aras nda ortodontik yer kapatma, ortodontik yer açma sonras  protetik tedavi,

implantoloji ve konservatif tedavi yakla mlar  ve multidisipliner yakla mlar yer

almaktad r. Ancak bu hastal n etiyolojik temellerine inilmesi ve bu nedensel

faktörlerin giderilmesi yöntemiyle di lenme düzensizliklerinin olu umunun

engellenmesi, her yönüyle daha koruyucu bir yakla m olacakt r (Ovari ve ark.

2007).

Konjenital di  eksikli inin etiyolojisi oldukça kar k olmas na ve halen tam

olarak bilinmemesine ra men genel olarak genetik ve çevresel faktörlerle tarif

edilmi tir (Shimizu ve Maeda 2009). Konjenital di  eksikli ine sebebiyet veren

çevresel faktörler olarak ba ca geli imsel anomaliler, endokrin bezi hastal klar ,

oral kökenli patolojiler, ba -boyun bölgesi travmas , medikal tedaviler, erken ya ta

al nan radyoterapi, yüksek ate , hamilelik esnas nda yanl  beslenme, rubella, sifiliz

gibi hastal klar oldu u bildirilmi tir (Book 1950, Brook 1984, Stimson ve ark. 1997,

Larmour ve ark. 2005).
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Genetik olarak sendromik ve non-sendromik tipleri ile kar la lmaktad r.

Down sendromunda (Kumasaka ve ark. 1997), X’e ba  kal lan yada otozomal

dominant veya resesif olarak kal lan hipohidrotik ektodermal displazi (HED)

sendromunda (Monreal ve ark. 1999), Witkop sendromunda, Rieger sendromunda ve

bunun gibi 60 çe it sendromda (Online Mendelian Inheritence in Man 2009)

konjenital di  eksikli ine rastlamak mümkündür. Non-sendromik veya ailesel

konjenital di  eksikli i vakalar ndan ise son yap lan ara rmalara göre Msx1, Pax9

ve Axin2 genlerinde meydana gelen polimorfizmlerin sorumlu oldu u

bildirilmektedir (Vastardis ve ark. 1996, Frazier-Bowers ve ark. 2002, Lammi ve ark.

2004).

Pax 9 geninin ke fi ile konjenital di  eksikli inin bilinmeyen moleküler

genetik alt yap  üzerine bir k tutulmu tur. 14. kromozom üzerinde bulunan bu

gen embriyo döneminde farengeal keselerin taslakl k yapt  olu umlar n geli imini

sa layan bir transkripsiyon faktörü kodlamakla görevlidir. Pax 9 geninde mutasyon

bulunan farelerde kraniyofasiyal anomalilere, el-ayak gibi uzuv anomalilerine ve

ayr ca tomurcuk safhas  geçemeyen di  olu um bozukluklar na rastlan lm r.  Pax

9 geninde çerçeve kaymas  mutasyonu (frameshift mutation) bulunan bir aile

incelenmi  ve bireylerde normal süt di lerinin sa kl  bir biçimde a zda oldu u

ancak daimi birinci büyük az  di lerin her iki çenede de görülmedi i saptanm r.

nceleme sonucunda da özelli in dominant bir karakterle kal ld  belirlenmi tir

(Peters ve ark. 1998 ).

Di lerde görülen do umsal anomaliler yönüyle bireyler aç ndan farkl klar

olabildi i gibi toplumlar aras nda da karakteristik olarak farkl klar olu abilmektedir

(Schulze 1970). Bu nedenle Türk toplumunda da konjenital di  anomalilerine de ik

genetik varyasyonlarla rastlanmas  olas r.

Bu genetik bozukluklar ve varyasyonlar  yap lacak çal malar ile ortaya

kar labilecektir. Böylece toplumumuzda da s kça görülen bu di sel anomalinin

genetik alt yap n Pax9 genindeki de imlerle alakas n olup olmad  ve e er

varsa bu ili kinin boyutu gözlemlenecek, genetik etiyolojik faktörlerden oldu u

belirtilen PAX9 genindeki de imlerin konjenital di  eksikli i ile olan ili kisi 

alt nda yeni çal malara yön verilebilecektir.
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Yukarda da bahsedildi i üzere son y llarda yap lan çal malarda bu

anomalinin genetik temelli bir düzensizlik oldu u bildirilmi tir. Ancak

toplumumuzda s k görülen bu olgunun genetik yap  inceleyen bir ara rma

planlamas  halen bulunmamaktad r. Bu çal mam n amac , Pax 9 geninin promotor

bölgesindeki G-1031A ve T-912C polimorfizmleri ile konjenital di  eksikli i

(hipodonti ve oligodonti) ili kisinin Türk toplumunda incelenmesidir.

1.1 Konjenital Di  Eksikli i

1.1.1 Konjenital Di  Eksikli inin Tan

Konjenital Di  Eksikli i anomalisi, insano lunda hem süt hem de sürekli

di lenmede di  say  ilgilendiren ve en s k görülen polimorfik olgulardan biridir

(Book 1950). Konjenital di  eksikli i bir veya daha çok say daki di  germinin hiç

geli memesidir (Resim 1). Az say daki di  eksikli i ( tek di  eksikli i ile be  di

eksikli i aras ) “Hipodonti”, alt  veya daha fazla say daki di  eksikli i olgular na

“Oligodonti”, a zda daimi di lerden hiçbirinin olmamas na ise “Anadonti” ad

verilir (Nunn ve ark. 2003). Nunn ve arkada lar n (2003) ara rmas nda “Parsiyel

Anadonti” terimi de her ne kadar kullan yor olsa da bunun yerine “Oligodonti”

terimini kullanman n daha uygun oldu u bildirilmektedir.

Resim 1-1  Çal mam zdaki 11 di i konjenital olarak eksik olan bir bireyin panoramik
ragrografisi
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1.1.2 Konjenital Di  Eksikli inin Görülme S kl

Brekhus ve arkada lar  (1944) y nda Minesota Üniversitesi Di  Klini i’ne

gelen 11,487 hastan n kay tlar  incelemi ler ve toplam 184 hastada konjenital di

eksikli i bulmu lard r (%1,6). Bu hastalardan 7’sinde 14 ile 19 adet di  eksikli i

eklinde ciddi oligodonti durumu gözlenmi tir. Üst yan keser eksikli i oran  %1 (124

adet), ikinci premolar eksikli i % 0,6 (71 adet), 3. molar eksikli i % 0,6 (75 adet) ve

di er eksik di  oran  da % 0,3 (40 adet) olarak bulunmu tur. Hastalardaki toplam di

eksikli i say  644 olarak bulunmu  ve bunlardan 59’unun kama ekilli oldu u

gözlemi tir. Birey ba na dü en eksik di  say  3,5 olarak belirlemi lerdir. Alt ve

üst arklar n sa  taraf  ile sol taraf  aras nda di  eksikli i aç ndan herhangi bir fark

bulunamam  ancak alt ön kesici di lerin üst ön kesicilere nazaran daha s k konjenital

di  eksikli ine maruz kald  belirlenmi tir. Üst yan keserlerin ise en s k konjenital

eksikli e maruz kalan di ler oldu unu belirlemi lerdir.

Muller ve arkada lar n (1970) y nda Amerika Birle ik Devletleri’nde

yapt  bir çal mada kendi klini ine gelen hastalarda di  eksikli i görülme

frekans  %3,49 olarak bulmu lard r. Ayn  zamanda en s k konjenital eksikli e

maruz  kalan  di ler  olarak  üst  yan  kesici  di leri  göstermi lerdir.  Üst  çene  ve  alt

çenede di  eksikli i görülebilme ihtimalini de erlendirmeye tabii tutmu lar ve sonuç

olarak da üst çenede alt çeneden daha fazla di  eksikli i görüldü ünü belirtmi lerdir.

Hunstadbraten (1973) y nda yapt  ara rmada konjenital di  eksikli i

prevelans  %10,1 olarak tespit etmi tir. Tek bir di in konjenital eksik olma oran  bu

ara rmac ya göre %44,2, bir veya iki di in eksik olma oran  ise %75dir. Yazar alt

ikinci küçük az  di lerinin en s k eksik olan di ler oldu unu ileri sürmekte ve alt

çenede üst çeneye nazaran daha fazla di  eksikli i görüldü ünü belirtmektedir.

Maklin ve arkada lar  (1979) Amerika Birle ik Devletleri’nde 847 çocu un

kay tlar  ile yapt  çal mada konjenital di  eksikli i prevelans  % 7,44 olarak

bulmu lard r. Büyük az  di lerin dahil edilmedi i bu çal mada toplam 119 di in

konjenital olarak eksik oldu u anla lm r. Cinsiyetler aras nda ve vakalar n tek

tarafl  veya çift tarafl  olmas  yönüyle istatistiksel bir ayr m yap lmam r. En s k alt

ikinci küçük az  di i, sonra üst yan kesici di ler ve takiben üst ikinci küçük az  di ler
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eksik olarak gözlemlenmi tir. Eksik di lerin üst ya da alt çenede, tek tarafl  ya da çift

tarafl  veya sa  çene ya da sol çenede olmas  yönüyle herhangi istatistiksel bir fark

bulunamam r.

Silverman ve Ackerman (1979), 4032 çocuk hasta kay tlar  üzerinde

yapt klar  çal mada konjenital di  eksikli i prevelans  % 4,34 olarak bulmu lard r

(175 ki ide görülmü tür). Di  eksikli i görülen bu bireylerin %79,82’sinde sadece

bir veya iki di  eksikli i söz konusudur. Üst çene ile alt çene aras nda di  eksikli i

görülme s kl  aç ndan istatistiksel olarak herhangi bir fark görülmemi tir. Çift

tarafl  di  eksikli i vakalar na tek tarafl  di  eksikli i vakalar ndan daha fazla

rastlanmakta oldu unu bildirmi lerdir.

Rolling (1980) , 9 ya da 10 ya lar nda üçüncü s fa giden 3325 okul

rencisinin ortopantomograflar  üzerinde yapt  bir prevelans ara rmas nda,

Danimarkal  çocuklar n konjenital di  eksikli i prevelans  % 7,4 olarak

belirlemi tir. Di  eksikli ine sahip çocuklar n yar nda sadece tek di  eksikli i

bulunurken % 85’inde ise bir ya da iki di  eksikli i gözlemlemi lerdir. Alt çenede üst

çeneden daha fazla di  eksikli ine rastlanm r. kinci küçük az  di leri % 67’lik

eksik olma oran  ile di er di ler aras nda en s k konjenital eksikli e maruz kalan di

olarak belirtilmi tir. kinci küçük az lar n simetrik eksikli i k zlarda erkeklere

nazaran yakla k 2 kat fazla görülmekle birlikte erkeklerle k zlar aras nda di

eksikli i görülme oran  aç ndan bir fark bulunamam r ( erkekler % 7,7, k zlar %

7,8 ).

Davis’in (1987) Hong Kong’da 12 ya ndaki 1093 Çinli çocu un panoramik

filmleri ile yapt  ara rmada, Çinli bireylerdeki konjenital di  eksikli i

prevelans  %6,9 olarak belirlemi tir. Bayanlarda bu oran % 7,7, erkeklerde ise %

6,1 dir. Birey ba na dü en eksik di  say n ise 1,5 oldu u tespit edilmi tir. En s k

rastlanan eksik di ler % 58,7 oran  ile alt keser di lerdir.

Nik-Hussein (1989), Malezya’da ya lar  5 ila 15 aras nda olan çocuklarda

yapt  prevelans çal mas nda rastgele seçilmi  olan hastalar n konjenital di

eksikli i prevelans n % 2,8 oldu unu bildirmi tir. K zlarda di  eksikli i görülme

oran  bu yazara göre % 61,5, erkeklerde ise % 38,5’tir. Çal mada yazar en s k

konjenital olarak eksik olan di in üst yan kesici di ler oldu unu, bunu takiben alt yan

kesici di ler ve ard ndan da alt ikinci küçük az  di in gelmekte oldu unu bildirmi tir.
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Göyenç (1990) haz rlad  doktora tez çal mas nda ilk defa Türk toplumunda

konjenital di  eksikli i vakalar  ele alm , 34’ü k z, 21’i erkek olmak üzere

konjenital di  eksikli ine sahip toplam 55 hastan n lateral sefalometrik ve

ortopantomografik filmlerini de erlendirmi tir. Di sel ve iskeletsel de erlendirmeleri

yapabilmek amac  ile de toplam 54 bireyden kontrol gurubu olu turmu tur. Çal ma

sonucunda elde edilen verilere göre Türk toplumunda birey ba na dü en di  eksikli i

oran n % 2,265 oldu u, bireylerin büyük bir ço unlu unda bir ya da iki di

eksikli inin görüldü ü, en s k eksikli e maruz kalan di lerin s ras yla üst yan

keserler, alt ikinci küçük az lar ve üst ikinci küçük az lar oldu u, konjenital di

eksikli inin daha çok çift tarafl  görüldü ü belirlenmi ; konjenital di  eksikli ine

sahip bireylerin geride kalan di lerinin mezio-distal geni liklerinde azalma

iliminin oldu u, konjenital di  eksikli ine sahip bireylerde ba ta üst çenenin

sagital yön boyutu olmak üzere di er iskeletsel yap larda da de iklik olabilece i

ortaya konmu tur.

Salama ve Abdul-mecid (1994), Suudi Arabistan’da ya lar  5 ile 10 aras nda

de en 1300 çocu u incelemi lerdir. Konjenital di  eksikli i prevelans  bu

ara rmac lar % 2,6 olarak bulmu lard r. Yazarlar en s k olarak konjenital eksikli e

maruz kalan di lerin alt ikinci küçük az  di ler oldu unu bildirmektedirler (eksik

di lerin yakla k % 45’i).

Whittington ve arkada lar  (1996), Yeni Zelandal  çocuklar n panoramik

filmleri üzerinde yapt  ara rmada 1680 birey incelemesi yapm  ve sonuç olarak 6

çocukta (% 0,35) konjenital di  eksikli i anomalisine rastlam r. Eksikli in k zlarda

görülme oran  ile erkeklerde görülme oran  e it ç km  ve cinsiyetler aras nda bir fark

bulunmam r.

Mattheeuws arkada lar  (2004) bu konu hakk nda 1935 y ndan 2004 y na

kadar yap lan 42 adet ara rmay  incelemi ler ve meta-analiz kriterlerine göre eleme

yaparak 19 çal man n özetini yay nlam lard r. Seçim kriterlerinde, incelenen

bireylerin hepsinin beyaz rk olmas , üçüncü büyük az lar hariç sadece tüm daimi

di lenmeyi kapsamas , konjenital eksikli in klinik ve radyografik olarak teyit

edilmesi, çal mas  yap lan ki ilerin ortodonti kliniklerine ba vuran hastalar

olmamas  ve randomize seçilmi  olmas , ki ilerin en az 3 ya nda olmas  ve çal mas

yap lan ki i say n en az 1000 adet olmas art  aranm r. Bu çal man n ortaya
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koydu u verilere göre konjenital di  eksikli i prevalans  % 0,027 (Byrd 1943) ile %

10,1 (Hunstadbraten 1973) aras nda de mektedir.

Polder ve arkada lar  (2004) bir meta-analiz çal mas  yaparak konjenital di

eksikli inin prevelans  ile alakal  bilgileri özetlemi lerdir. Bu analiz içinde kuzey

Amerika beyaz rktan bireyler, Avustralyal lar ve Avrupal lar yer almaktayd . Afro-

Amerikan bireylerin, Araplar n ve Çinlilerin prevelans bilgileri, s rl  say da

ara rmalardan ötürü çok net olmay p sadece yönlendirmelerden te ekkül etmi tir.

Ara rma sonuçlar na göre di  eksikli i vakalar  k tadan k taya ve cinsiyetler

aras nda farkl klar göstermektedir. Di  eksikli i prevelans , her iki cinsiyet

aç ndan Avrupa’da ( % 4,6 erkek, % 6,3 bayan) ve Avustralya’da ( % 5,5 erkek ve

% 7,6 bayan ), Kuzey Amerika beyazlar ndan (% 3,2 erkek ve % 4,6 bayan) daha

yüksek oldu u bulunmu tur. Bayanlardaki di  eksikli i vaka oran n, erkeklere

nazaran 1,37 kat daha fazla oldu u bildirilmi tir. En s k etkilenen di  alt ikinci küçük

az  di i olup bunu s ras yla üst yan kesici di ler ve üst ikinci küçük az  di ler

izlemektedir. Bu ara rmac lar di  eksikli ini üç ana guruba ay rm lard r; genelde

kça görülen gurup alt ikinci küçük az  di leri > üst yan kesiciler > üst ikinci küçük

az  di leri, orta s kl kla görülen gurup alt ön kesiciler > alt yan kesiciler ve üst birinci

küçük az  di leri > üst köpek di i ve alt ikinci büyük az  di leri ve seyrek görülen

gurup üst ikinci büyük az  di leri ve üst birinci büyük az  di leri > alt köpek di i > alt

birinci büyük az  ve üst ön kesici di ler. Tek tarafl  di  eksikli i, çift tarafl  eksikli e

nazaran daha fazla görülmekte oldu u belirtilmi  ancak üst yan kesici di lerin çift

tarafl  eksikli i, tek tarafl  eksikli e nazaran daha fazla oldu u bulgusu da dile

getirilmi tir. Üst çene ile alt çene aras nda pek fark bulunmamakla birlikte eksik

di lerin tipi göz önüne al nd nda çeneler aras nda önemli derecede fark tespit

edilmi tir. Eksiklik bulunan vakalar n % 83’ünde bir ya da iki di  eksikli i söz

konusu oldu u belirtilmektedir.

Gelgör ve arkada lar n (2005) yapt  bir ara rmada 1086 hastan n (375

erkek, 711 k z) tedavi öncesi ortopantomografileri ve çal ma modelleri incelenmi

ve konjenital hipodontinin görülme s kl na bak lm r. Çal ma sonucuna göre

üçüncü büyük az  di ler hariç erkeklerde ve bayanlarda s ras yla en s k oranda

eksiklik görülen di lerin alt ikinci küçük az lar (% 1,6 ve % 2), üst yan kesici di ler

(% 1,1 ve % 1,5), sol alt birinci büyük az  di leri (% 1,3 ve % 1,4), alt ön keserler (%

0 ve % 1,7) oldu u bulunmu tur.
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Endo ve arkada lar  (2006) Japonya’da ya lar  5 ila 15 aras nda de en 3358

bireyin panoramik film kay tlar  incelemi ler ve bulgular  payla lard r.

Çal malar na 3. büyük az  di lerini dahil etmemi lerdir.  Konjenital di  eksikli i

vakalar n Japon toplumundaki prevelans  bu çal maya göre % 8,5 olarak

bulunmu tur. Erkeklerde bu oran % 7,5 iken bayanlarda ise % 9,3 olarak

belirlenmi tir. Ki i ba na dü en ortalama di  eksikli i say n 2,4 oldu u

bildirilmi tir. Di leri do tan eksik olan hastalar n ço unda (% 76,3) 1 ya da 2 di

eksikli ine rastlanmaktad r. Daha ileri hipodonti vaka say n prevelans  ise % 10,1

olarak bulunmu tur. En çok görülen eksik di lerin ba nda s ras yla alt ikinci küçük

az  di leri, üst yan kesici di ler, alt yan kesici di ler ve üst ikinci küçük az  di leri

gelmekte oldu u belirtilmi tir. Eksikliklerin genellikle simetrik olarak görülmekte

oldu u ve en s k olarak görülen simetrik konjenital di  eksikli inin ise alt ikinci

küçük az  di inin eksikli i oldu u bildirilmi tir.

Tunç ve Koyutürk (2006) Karadeniz bölgesine özel yapt klar  bir taramada 6 -

12 ya lar aras ndaki 981 çocuk hastan n panoramik radyografilerini inceleyerek

konjenital daimi di  eksikli ini de erlendirmi lerdir. Ara rma sonucuna göre

konjenital daimi di  eksikli i prevalans   % 8,5 olarak bulunmu tur. K zlarda bu oran

% 9,5 iken erkeklerde % 7,7 idi. Ayr ca cinsiyete göre istatistiksel bir fark da

gözlenmemi tir. En s k eksikli e maruz kalan di ler s ras  ile alt ikinci küçük az , üst

yan kesici ve üst ikinci küçük az  di leridir. Di  eksikli inin s kl kla simetrik olarak

gözlendi i ve en s k simetrik olarak eksikli i görülen di lerin ise alt ikinci küçük

az lar oldu u tespit edilmi tir.

man ve arkada lar  (2007) 2413 ortodontik hasta ar iv kayd  üzerinde

tarama yapm lar ve bu kay tlardan yola ç karak Türk ortodonti hastalar nda

cinsiyete, eksiklik bölgelerine, spesifik eksikliklere ve da ma göre konjenital di

eksikli i durumunu incelemi lerdir. Bulgulara göre Türklerde konjenital di  eksikli i

görülme s kl  %7,54’tür. Erkeklerde %6,54, k zlarda ise %8,09 olarak

bulunmu tur. Üst çenede alt çeneye nazaran daha fazla di  eksikli i görülme oran

tespit edilmi tir. Çenelerin sa nda ve solunda görülme s kl  olarak bir e itlik söz

konusudur. En s k eksikli e maruz kalan di ler s ras yla üst yan kesici di ler, alt

ikinci küçük az lar ve üst ikinci küçük az lard r. Hastalar n ço unda 1 ya da 2 di

eksikli i mevcudiyeti söz konusudur. Üç ya da daha fazla eksiklik görülme

durumunun çok nadir oldu u belirtilmi tir.
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Altu -Atac ve arkada lar  (2007) 3043 Türk hastada yapt klar  ara rmada

füzyon, geminasyon, mikrodonti, makrodonti, oligodonti, hipodonti, hiperdonti ve

amelogenesis imperfekta hastal klar n görülme s kl  ve da mlar

incelemi lerdir. Sonuç olarak, 3043 hastan n 166’s nda geli imsel di  anomalisine

rastlanm r. Bu 166 hastan n 29 erkek ve 51 bayan olmak üzere toplam 80’inde en

az 1 adet konjenital di  eksikli i tespit edilmi tir. Sonuç olarak Türklerde konjenital

di  eksikli i prevelans n % 2,63 oldu u bulunmu tur.

Rozsa ve arkada lar  da (2009) Budape te’de yapt klar  bir çal mada köpek

di inin konjenital eksikli ini incelemi lerdir. 4417 hasta kayd  incelemi  ve

panoramik filmler vas tas yla köpek di inin eksik oldu u vakalar  tespit etmi lerdir.

Ya lar  6 ile 18 aras nda de en bu hasta gurubunda konjenital köpek di i eksikli i

sadece 13 bireyde bulunmu tur. Yazar sonuç olarak o toplumun konjenital köpek di i

eksikli i prevelans n % 0,29 oldu u bildirmektedir. % 0,27 oran nda üst çenede, %

0,09 oran nda ise alt çenede köpek di i eksikli i görülmekte oldu u bildirilmi tir.
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Grafik 1-11943 ile 2007 y llar  aras nda konjenital di  eksikli ine sahip bireylerin prevalans
(Tablo 1.1)

1943 y  ile 2007 y  aras nda konjenital di  eksikli i prevalans  çal mas

yapan yazarlar n elde etti i sonuçlar n y llara göre de imi Grafik 1’de özet olarak

gösterilmi tir. Tablo 1’de Grafik 1’in aç klamas  yap lm r.
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Tablo 1-1 De ik toplumlardaki konjenital di  eksikli inin görülme oranlar
Yazar Literatür l Ülke Örnek  say  Prevelans

Muller ve ark. (Muller ve ark. 1970) 1970 ABD beyaz rk 13,459 % 3,5

Muller ve ark. (Muller ve ark. 1970) 1970 ABD siyah rk 1,481 % 3,6

Tavajohi-Kermani ve ark. (Tavajohi-Kermani ve ark. 2002) 2002 ABD 1,016 % 8,8

Sterzik G ve ark. (Sterzik ve ark. 1994) 1994 Almanya 3,238 % 8,1

Lynham A. (Lynham 1990) 1990 Avustralya 662 % 6,3

Davis PJ (Davis 1987) 1987 Çin 1,093 % 6,9

Rolling (Rolling 1980) 1980 Danimarka 1,529 % 7,8

Haavikko K. (Haavikko 1971) 1971 Finlandiya 1,041 % 8,0

Bot PL ve Salmon D (Bot ve Salmon 1977) 1977 Fransa 5,738 % 1,9

Rose JS (Rose 1966) 1966 ngiltere 6,000 % 4,3

O’Dowling ve McNamara (O'Dowling ve McNamara 1990) 1990 rlanda 3,056 % 11,3

Rosenzweig, Gabarski (Rosenzweig ve Garbarski 1965) 1965 srail    - % 0,3

Goren S (Goren ve ark. 2005) 2005 srail 280 % 5,4

Bergström (Bergstrom 1977) 1977 sveç 2,589 % 7,4

Magnusson TE (Magnusson 1977) 1977 zlanda 1,116 % 7,9

Endo ve ark. (Endo ve ark. 2006) 2006 Japonya 3,358 % 8,5

Thompson ve Popovich (Thompson ve Popovich 1974) 1974 Kanada 1,191 % 7,4

Ng’ang’a RN ve Ng’ang’a (Ng'ang'a ve Ng'ang'a 2001) 2001 Kenya 615 % 6,3

Silva Meza R. (Silva Meza 2003) 2003 Meksika 668 % 2,7

Nordgarden ve ark. (Nordgarden ve ark. 2002) 2002 Norveç 9,532 % 4,5

Fekonja A. (Fekonja 2005) 2005 Slovenya 212 % 11,3

Salama (Salama ve Abdel-Megid 1994) 1994 Suudi Arabistan 1,300 % 2,6

Sisman ve Uysal ve ark. (Sisman ve ark. 2007) 2007 Türkiye 2,413 % 7,5

Altu -Ataç ve ark. (Altug-Atac ve Erdem 2007) 2007 Türkiye 3,043 % 2,8

Albashaireh ve Khader (Albashaireh ve Khader 2006) 2006 Ürdün 1,005 % 5,5

Nik-Hussein NN. (Nik-Hussein 1989) 1989 Malezya 1,583 % 2,8

Hunstadbraten (Hunstadbraten 1973) 1973 ABD 1,295 % 10,1

Byrd (Byrd 1943) 1943 ABD 2,835 % 0,027

Önceki paragraflarda bahsi geçen de ik toplumlara özgü konjenital di

eksikli i prevalans de erleri Tablo 1’de özetlenmi tir. Buna göre elde edilen

kaynaklara dayanarak konjenital di  eksikli i anomalisinin prevalans de eri en dü ük

% 0,027 (Byrd 1943) ile Amerika Birle ik Devletlerinde ve en yüksek % 11,3
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(O'Dowling ve McNamara 1990, Fekonja 2005) ile rlanda ve Slovenya’da

görüldü ü saptanm r.

1.1.3 Konjenital Di  Eksikli inin Etiyolojisi

Konjenital di  eksikli inin etiyolojisi ile alakal  literatürde oldukça çe itli

bilgi bulunmaktad r. Geçmi ten günümüze gelinceye kadar eksikli in nedenleri

de ik vakalar ve de ik ara rmalar vas tas yla masaya yat lm r.

Brekhus ve arkada lar  (1944) konjenital di  eksikli inin etiyolojisini

aç klarken bu konu ile alakal  birçok teorinin o zamanlarda da ortaya at ld

belirtmi tir. Bir ara rmac  konjenital di  eksikli inin etiyolojisinin konjenital sifiliz

oldu u fikrini öne sürmü  ancak bu teori sifiliz hastas  olmayan bireylerin de

konjenital di  eksikli ine maruz kald  gerçe inden yola ç karak Brekhus ve

arkada lar  taraf ndan çürütülmü tür. Brekhus ayr ca baz  ara lar n konjenital di

eksikli inin evrimin bir parças  oldu unu ve eksik olan di lerin kullan lmad klar  için

do al seleksiyon ile yok olduklar  aç klad  ancak bu teorinin de ikinci küçük

az  di i gibi çi neme esnas nda son derece i e yarayan bir di in eksikli ini

aç klamakta güçlük çekece ini belirtmi tir. Yazar, bunun yan nda ikinci küçük az

di inin konjenital olarak eksik oldu u yerde neden birinci küçük az , ikinci büyük az

ve birinci büyük az  di lerinin eksik oldu unu aç klayan böyle bir teori ile fonksiyon

ve kullan lmama aras nda bir ili ki kurman n gerçekten de çok zor oldu unu

söylemektedir. Çok nadir durumlarda köpek di lerinin de konjenital olarak eksik

oldu u gözlenmekte ve bu di lerin anatomik olarak insanda en mükemmel geli en

di ler oldu u vurgulanarak di  eksikli inin bu tarzda evrimsel bir yakla mla

aç klanamayaca  bildirmi tir.

Montagu (1940) üst yan kesici di lerin eksikli inin etiyolojisinde bunlar n üst

çene kemikleri ile üst premaksillar kemiklerin tam birle me yerinde olduklar  gerçe i

yatmakta ve bu kemik füzyonu s ras nda üst yan kesici di lerin germlerinin zarar

gördü ü vurgulanmaktad r. Ancak Brekhus ve arkada lar  (1944), bu teoriyi de

do ru bulmam  ve alt ikinci premolar di lerin böyle bir kemik birle me bölgesinde

olmad  halde eksik oldu u gerçe i ile bu hipotezin geçerli olmad

vurgulam r. Thadani (1921) ve Wheelon (1925) gibi baz  ara rmac lar, konjenital

di  eksikli inin sebebini endokrin sistem bozukluklar  ve erkek üreme organ

bozukluklar  ile alakal  oldu unu ileri sürmü lerdir. Ancak birçok çocu u olan
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bireylerin bile di  eksikli ine sahip oldu u gerçe i ile Brekhus ve arkada lar  (1944)

bu teoriyi de geçersiz bulmu lard r.

Downs (1927), mental gerili i olan hastalar n normale oranla daha fazla di

eksikli ine maruz kald  ileri sürdü ü çal mas nda normal olan insanlarda en

fazla %17 oran nda görülen di  eksikli i, mental bozuklu u olan hastalarda %50

oran nda görüldü ünü belirtmi tir. Ancak makalenin sonunda Downs di sel

anomalilerin herhangi bir endokrin sistem bozuklu una özgü olarak

de erlendirmenin yanl  olaca  vurgulam r.

 Book (1950) konjenital küçük az  di  eksikli ine (P), erken beyazlayan

saçlara (C) ve Hiperhidrozis hastal na sahip bir bireyin akrabalar  incelemi  ve

sonuçlar do rultusunda “PHC Sendromu” ad  verdi i bir sendrom ortaya

koymu tur. Elde etti i veriler do rultusunda bu sendromun otozomal dominant bir

gen taraf ndan ta nd  ileri sürmü tür. 18 hastay  klinik olarak incelemi  ve

hastalar n %50 sinde küçük az  di lerinin hiçbirinin olu mad , di er %50’sinde

ise 1 ile 7 küçük az  di inin eksik oldu unu gözlemlemi tir. Bu hastalar n 12’sinde

de ayr ca hiperhidrozis hastal  tespit edilmi tir. Buradan yola ç karak konjenital di

eksikli ini genetik temellere dayanan bir hastal k olarak de erlendirmi tir.

Nunn ve arkada lar  (2003), bir di in konjenital olarak eksik olmas n, u

dört maddenin geli mesi sonucu oldu unu bildirmi lerdir;

Dental laminan n fiziksel ve çevresel etkenlerle s mas  veya

parçalanmas

Yer eksikli i

Dental epitelin fonksiyonel anormallikleri

Altta bulunan mezen im hücre proliferasyonunun gerçekle ememesi

ya da ba layamamas

Bu hadiselerin nas l gerçekle ti i sorusunun cevab  hala çeli kili olmas na

kar n Nunn ve arkada lar na (2003) göre konjenital eksik di lerin nedeni genel ve

lokal faktörler olmak üzere iki ba kta incelenmelidir. Genel faktörler olarak genetik

nedenler vas tas yla veya sendromlar ile birlikte görülen di  eksikli inin etiyolojisi

kastedilmekte, lokal faktörler olarak da di  germlerinin erken zamanda radyasyona

maruz kalmas , hormonal ve metabolik etkenler, travma, osteomiyelit ve süt di inin

çekimi s ras nda yanl kla sürekli di  germinin de çekimine i aret edilmektedir.
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Arte ve arkada lar  (1996) da konjenital di  eksikli i vakalar n otozomal

dominant geçi li genetik temellere dayanan bir durum oldu unu belirtmi lerdir.

Sistemik herhangi bir hastal  olmayan hastalarda durumu aç klaman n yolu olarak

genetik faktörler devreye sokulmaktad r. Kal m ve konjenital di  eksikli ine en

güzel örneklerinden biri de “kama ekilli” yan kesici di ler ve “tamamlanmam

penetrasyon”’dur.

1.1.4 Konjenital Di  Eksikli inin Genetik Kökeni

Nonsendromik ya da Kal tsal Di  Eksikli i

Shimizu (2009) ailesel di  eksikli inin sendromik di  eksikli inden daha s k

görüldü ünü belirtir. Bu durum otozomal dominant olarak (Arte ve ark. 1996,

Goldenberg ve ark. 2000, Vastardis 2000), otozomal resesif olarak (Ahmad ve ark.

1998) ya da X’e ba  olarak (Erpenstein ve Pfeiffer 1967) çok de ken ekspresyon

ve penetrasyon modelleriyle kal labilir. Son zamanlarda gen hedefli fare çal malar

sayesinde konjenital di  eksikli i ile genetik bilimi aras ndaki ili ki

ayd nlanmaktad r.

Msx1 (Muscle segment homeobox 1) geni defektli olan farelerde yap lan

ara rmalar sonucunda sekonder damak yar , alt ve üst çene alveol kemi inde yap

bozukluklar  ve di  geli iminde aksakl klar tespit edilmi tir (Satokata ve Maas 1994).

Böylece Msx1 geninin ba -boyun kemiklerinin ve di lerin geli imi s ras nda epitelyal

ve mezen imal dokular n etkile imlerini sa lamada ne kadar büyük bir öneme sahip

oldu u anla lmaktad r (Shimizu ve Maeda 2009). nsanlarda otozomal dominant

karaktere sahip di  eksikli i görülen bir ailede genetik ba lant  analizi yap lm  ve

Msx1 geninde mutasyon tespit edilmi tir (Hu ve ark. 1998, De Muynck ve ark.

2004). Bu gendeki mutasyonlar bask n olarak ikinci küçük az lar  ve üçüncü büyük

az  di lerini etkilemekte bazen de di er di lerle (özellikle birinci büyük az  di leri)

birlikte eksikli e sebep olmaktad r (Shimizu ve Maeda 2009).

Fareler üzerinde genler bozularak yap lan ara rmalarda (gene knocked out

experiment) Pax9 (paired box 9) geninin çe itli organlar n ve iskeletsel yap lar n

geli imi için önemli ve dental mezen imin di  tomurcuk epitelinin çevresinde

yo unla mas  için gerekli bir gen oldu u bildirilmi tir (Peters ve ark. 1998). Pax9

geni deforme olan farenin di  geli im evresi tomurcuk safhas nda durmaktad r ve bu

ba lamda Pax9’un Msx1’in, Bmp4’ün (bone morphogenetic protein 4) ve Lef1’in
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(Lymphoid enhancer binding factor 1) mezenkimal ekspresyonu için gerekli oldu u

sonucuna var lm r (Peters ve ark. 1998). nsanda Pax9 genindeki mutasyonlar

genellikle arka gurup di leri kapsayan ailesel di  eksikli i ile alakal r. Bunun en

geni  aç klamas  Stockton ve arkada lar  yapm , Pax9 geninin çift sarmal

bölgesine tek bir baz girmesiyle olu an çerçeve kaymas  mutasyonu olu an bir aile

incelemi ler ve arka gurup di lerin hemen hepsinin konjenital eksik oldu unu tespit

etmi lerdir (Stockton ve ark. 2000).

Otozomal dominant karakterli oligodontiye rastlanan Finli bir ailede yap lan

genetik ba lant  ve mutasyonel analizler sonucunda ortaya ç kan ve AXIN2 (Axis

inhibition protein 2) ad  verilen; kolorektal kanserden sorumlu oldu u bilinen bir gen

de tespit edilmi tir (Lammi ve ark. 2004). Mostowska ve arkada lar  (2003) da

yapt  ara rmalar sonunda bu genin konjenital di  eksikli ine sebep olan bir gen

aday  oldu unu bildirmi tir.

Sendromlar ve sistemik hastal klarla ilgili olan di  eksikli i

Konjenital di  eksikli i, sadece di leri ilgilendiren hastal klar n olmay p,

ektodermden geli en di er yap lar  da içine alan sendromlar n primer bir göstergesi

durumundad r (Shimizu ve Maeda 2009). OMIM (Online Mendelian Inheritance of

Man) diye adland lan internet veri tabanl  kaynakta bilinen tüm insan genetik

bozukluklar  içeren bilgi, literatürde konuyla ilgili yer alm  yay nlara ve bu

hastal kla ili ikli görünen tüm bilinen genleri içeren veritabanlar na otomatik link

verecek biçimde yer almaktad r. OMIM listesinde anomalilerin fenotipik

göstergesinde konjenital di  eksikli i bulunan 60’tan fazla genetik sendrom yer

almaktad r (Online Mendelian Inheritence in Man 2009). Bu hastal klarla alakal

birçok aday gen bu site sayesinde derlenmi tir. Konjenital di  eksikli ine e lik eden

baz  sendromik hastal klar ve bu hastal klar n genetik etiyolojisini olu turan ilgili

genlerden baz lar ; Down sendromu (Trizomi 21), X’e ba  kal lan Hipohidrotik

ektodermal displazi (Eda), otozomal dominant ya da otozomal resesif geçi li

hipohidrotik ektodermal displazi (Edar), immün yetmezlik ile görülen hipohidrotik

ektodermal displazi (Nemo), incontentia pigmenti (Nemo), Witkop sendromu

(Msx1), Rieger sendromu tip 1 (Pitx2), EEC3 sendromu (p63), AEC sendromu (p63),

ADULT sendromu (p63), LMS sendromu (p63), Holoprosensefali 3 (Shh), Van der

Woude sendromu (Irf6) dur. Non-sendromik di  eksikli i genlerine örnek olarak

Msx1, Pax9 ve Axin2 genlerini verebiliriz (Tablo 1.2).
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Shimizu (2009), son y llarda yap lan genetik bazl  çal malar nda

insanlarda görülen sendromik ve non-sendromik konjenital di  eksikli i ile sorumlu

birçok gen tespit edildi ini ancak en s k kar la lan di  eksikli i çe itleri olan

üçüncü büyük az  ve yan keser-küçük az  eksikli inin nedenlerinin halen

bulunamad  belirtmi tir. PAX9 promotor bölgesi ile alakal  polimorfizm

çal mas n yap ld  ve belkide di er genlerin promotor bölge polimorfizmlerinin

bu tip eksikliklerin etiyolojileri ile alakal  olabilece ini bildirmi tir.

Tablo1-2 Konjenital di  eksikli inin sendromik ve non-sendromik formlar  ve ilgili genler
Konjenital di  eksikli i Tipi lgili genler lgili Yay nlar

Sendromik

     Down Sendromu Trizomi 21 (Kumasaka ve ark. 1997)

     X’e ba  HED Eda (Kere ve ark. 1996)

     Atozomal dominant veya resesif HED Edar (Monreal ve ark. 1999)

Edaradd (Headon ve ark. 2001)

     mmün yetmezlikle görülen HED Nemo (Zonana ve ark. 2000)

     ncontentia pigmenti Nemo (Zonana ve ark. 2000)

     Witkop sendromu Msx1 (Jumlongras ve ark. 2001)

     Rieger sendromu (tip1) Pitx2 (Semina ve ark. 1996)

     EEC3 sendromu P63 (van Bokhoven ve ark. 2001)

     AEC sendromu P63 (McGrath ve ark. 2001)

     ADULT sendromu P63 (Amiel ve ark. 2001)

     LMS P63 (Propping ve ark. 2000)

     Holoprosencephaly Shh (Belloni ve ark. 1996)

     Van der Woude sendromu Irf6 (Wang ve ark. 2000)

Non-sendromik

Msx1 (Vastardis ve ark. 1996)

Pax9 (Frazier-Bowers ve ark. 2002)

Axin2 (Lammi ve ark. 2004)

HED: Hipohidrotik ektodermal displazi; EEC: Ektrodaktili, ektodermal displazi, dudak damak yar ; AEC:

Ankiloblefaron - ektodermal bozukluklar-dudak damak yar ; ADULT: Akro-dermato-ungula-lakrimal-tooth; LMS:

Limb Mamary Sendromu

1.1.5 Konjenital Di  Eksikli ine Çevresel Faktörlerin Etkisi

Bu konu hakk nda yap lm  çok az say da çal ma vard r. nsanlarda di

say ndaki azalma üzerine kal n ve çevresel faktörlerin etkileri, kuzey

Amerika’daki dindar izole bir popülasyonda % 36,5 oran yla i aret edilmi tir

(Mahaney ve ark. 1990). Geli imsel anomaliler, endokrin bezi hastal klar , patoloji,

ba -boyun travmas  ve medikal tedaviler gibi lokal faktörler de çevresel etiyolojik



16

faktörler aras na girmektedir (Brook 1984). Sinir dokusu, oral mukoza, desteklik

yapan dokular ve sert dokular aras nda geli imsel bir ili ki oldu u öne sürülmü tür

(Kjaer ve ark. 1994).

Larmour ve arkada lar  (2005) da çevresel faktörlerin enfeksiyon, ilaçlar ve

radyasyon oldu unu söylemi lerdir. Stimson ve arkada lar  (1997) ise di  olu umu

esnas nda bu süreci önleyecek birçok çevresel faktör oldu unu bildirmi  ve bu

faktörlerden ba calar n yüksek ate , hormonal bozukluklar, hamilelik s ras nda

yanl  beslenme, rubella, sifiliz, radyoterapi ve rikets oldu unu bildirmi tir.

Kemoterapi de konjenital di  eksikli ine sebebiyet veren di er bir çevresel

etkendir (Marec-Berard ve ark. 2005). Marec-Berard ve arkada lar n (2005) yapt

çal ma neticesinde di  geli iminin kemoterapiden etkilendi i belirtilmektedir. E er

di  olu um zaman n 20 ya  di leri dahil olmak üzere 0 – 20 ya lar  aras nda

gerçekle ti ini kabul edersek erken ya ta kanser tedavisi gören hastalar n di sel

anomali olu turma riski oldu u ve anomali tipiyle kemoterapi zaman n birbiriyle

alakal  oldu unu söylemenin do ru olaca  belirtmi tir.

Kaste ve arkada lar  (1998) 452 erken kanser tedavisi gören çocuk üzerinde

yapt klar  ara rmada bireylerin % 71’inde dental anomalilere rastlam lard r. Bu

anomaliler içinde mikrodonti, amelogenesis imperfekta, erken kök kapanmas  ve k sa

kökler, di  hipoplazisi ve konjenital di  eksikli i olgular  vard r. Genel olarak üçüncü

büyük az  di  eksikli i toplumda yüksek oranda görüldü ü için çal malar nda da yer

almam r. Kaste ve arkada lar  (1998), toplumda di  eksikli i görülme s kl

üçüncü büyük az  di ler hariç %1,3 ile %9,3 aras nda oldu unu ve çal madaki

hastalar n %17’sinde di  eksikli ine rastland  belirtmi lerdir.

1.1.6 Konjenital Di  Eksikli inin Tedavisi
Nunn ve arkada lar  (2003), konjenital di  eksikli i hastalar nda genelde

multi-disipliner bir yakla m sergilenmesi gerekti ini belirtir. Bu multi-disipliner

çal may  yapacak tak n amaçlar u ekilde s ralanabilir;

Var olan di leri korumak

Esteti i düzeltmek

Hastalar n birçok yemek çe idini rahatça yiyebilmelerini temin etmek

Konu may  geli tirmek
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Duygusal ve psikolojik sa  iyile tirmek

Aile ve ya tlar  taraf ndan kabulü kolayla rmak.

Kawakami ve arkada lar n (2004) yapt  bir çal mada konjenital di

eksikli i olan genç bir hastada önce ortodontik tedavi ile uygun yerler aç lm  ve

sonra uygun ya  gelince iki kez kemik grefti eklenerek eksik destek dokular n

teminini sa lam lard r. En sonunda da eksik di lerin oldu u bölgeye uygulanan

implant tedavisi ba ar  bir ekilde tamamlanm r.

Senty (1976), konjenital üst yan kesici di  eksikli i tedavisinde yer kapama

yöntemi uygulanan hastalarda köpek di in yerini birinci küçük az  di inin ald ,

ancak bu durumda köpek di i koruyuculu oklüzyon olmad  için lateral kuvvetlerin

daha zay f olan küçük az  köklerine gelece ini ve böylece ideal bir oklüzyonun

sa lanamayaca  savunmu tur. Di er baz  ara rmac lar n da bu konuda

periodontal sorunlar n muhtemel olu ma durumu gibi baz  endi eleri olmas na kar n

Robertson ve arkada lar n (2000) yapt  uzun dönem takip çal mas  sonucunda

yer kapama tedavisi hem daha memnun edici olmakta hem de kaplama veya implant

tedavisine göre daha az risk ta makta oldu u sonucuna varm lard r.

Carter ve arkada lar   (2003), konjenital di  eksikli i durumunda yer kapama

veya yer açma tedavisine karar verirken u faktörlerin göz önünde bulundurulmas

belirtmi lerdir;

Hastan n ya

Di  eksikli inin iddeti

Do al çapra kl n derecesi

Erken ya taki yakla mlar n, ileri dönemde yap lacak ortodontik müdahaleleri

azalt  koruyucu ve önleyici tipte yakla mlar olmas  gerekti i bildirilmi tir. Orta

dereceli çapra kl klarda selektif möllemeler ya da di  çekimleri, istenen di

hareketlerini sa lamada yard mc  olacakt r. Ancak tüm bu ad mlardan sonra hastan n

ailesi ilerde muhtemel ortodontik veya protetik tedavi yakla mlar na kar

haz rlanmal r. Geç ya ta yap lan müdahaleler genelde çok zor olmakta ve hastan n

dolgular , periodontal hasarlar  ve motivasyon eksikli i nedeniyle ideal tedavi

gerçekle tirilemeyip kompromise tedavi yakla mlar  kabul edilmektedir. Hastalarda

tek di  eksikli i görülebilece i gibi birçok di  eksikli i de görülebilir. Eksik di

say  artt kça, daimi di lerin yanl  sürme e ilimi, overbite’ n ciddi ekilde artma
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ilimi artmakta (Chung ve ark. 2000) ve hastalar n genel ortodontik tedavi

ihtiyaçlar  da artacakt r. Çapra kl n minimum oldu u durumlarda yer kapama

yerine mevcut yeri koruma ya da süt di i a zda ise ve iyi durumdaysa süt di iyle

beraber mevcut durumu koruma plan  yap lmal r. E er orta iddette bir çapra kl k

var ise, tüm di ler varm  gibi boyut hesab  yap r ve konjenital eksik olan di ler

çapra kl  önlemek amac  ile çekilmi  di ler gibi farz edilerek gerekli tedavi

opsiyonlar  dü ünülür. Ancak alt nda daimi ikinci küçük az  di  olmayan durumlarda

süt ikinci az  di inin çekimi daimi birinci büyük az  di in öne yürümesi ve ön bölge

di lerdeki çapra kl n azalmas  aç ndan tercih edilebilir. iddetli çapra kl k

durumunda ise süt di leri korunmal , di er tüm daimi di ler yerine sürmeli ve

ortodontik tedavi plan  sa kl  bir ekilde yap ld ktan sonra di  çekimi yoluna

gidilmelidir.

1.2 Mutasyon ve Polimorfizm

1.2.1 Mutasyon, Tan  ve Çe itleri
nternet veri bankalar ndan “wikipedi” (Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free

Software Foundation, Inc, Boston, MA) adl  elektronik ansiklopedinin içerdi i

bilgilere göre “De inim” ya da di er ad yla “mutasyon”, canl n genetik bilgisinde

meydana gelen kal  de melerdir. Tarihsel olarak "mutasyon" terimi ilk kez 1901

nda Hugo de Vries taraf ndan ak amsefas  bitkisiyle yapt  çaprazlamalarda

gözlemledi i varyasyonu tan mlamak için kullan lm r. Bireyin, kal tsal

özelliklerinin ortaya ç kmas  sa layan genetik ifre, herhangi bir nedenden dolay

(X , radyasyon, ultraviyole, baz  ilaç ve kimyasallar, ani s cakl k de imleri vb.

maddelerle) bozulabilir. Bu durumda DNA’n n sentezledi i protein veya enzim

bozulur. Böylece canl n, proteinden dolay  yap , enzimlerinden dolay

metabolizmas  de ebilir. Mutasyon terimi genel olarak,

Kromozom yap n ve/veya say n de mesini,

Genlerdeki de iklikleri kapsar.

Kromozom yap n de mesi

Mayoz bölünmenin ilk evrelerinde krossing-overle kromozomlardan kopan

parçalar yer de tirip tekrar kromozomlara ba lanabilirler. Krossing-over, homolog

kromatitler aras ndaki al lagelmi  parça de imidir; ancak genlerin
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rekombinasyonlar na neden olur; fakat kromozomlarda yap  de ikliklerine neden

olmaz. Bazen kromatitler, krossing-over olmadan parça de imine, kayb na ya da

kazan lmas na neden olur (Rastogi 2003).

Kromozom say n de mesi

Kromozomlar mitoz ve mayoz bölünme s ras nda bazen düzenli olarak

ayr lmazlar. Sonuçta kromozom say  bak ndan farkl  hücreler meydana gelir ve

kal tsal aç dan baz  sorunlar olu turur. Birçok bitki do adaki diploit kökenli di er

bitkilerden türemi tir. Ayn  gen lokusunda meydana gelecek öldürücü bir mutasyon,

bu ekilde, di er normal genleri ta yan poliploit kromozomlar taraf ndan

korunabilir. Ba lang çta öldürücü ya da engelleyici görünen bu genler bir zaman

sonra canl n ayakta kalmas  sa lamak bak ndan önemli bir duruma geçebilir.

Bu tip bitkiler belli bir süre sonra k r olarak kal rlar ve çelikleme ya da yumru ile

ço alt rlar. Hayvanlar, vücutlar n belli bir parças ndan üretilemedikleri için,

triploidi ve tetraploidi bunlarda bir önem arz etmez. nsanlardaki kromozom say  ve

yap  ile ilgili sendromlar;

Down sendromu ( Trizomi 21 yani insanda fazladan bir 21.

kromozomun bulunmas  durumu),

Edward sendromu ( Trizomi 18 ),

Patau sendromu ( Trizomi 13 ),

Cri du Chat sendromu ( insanda 5. kromozomun bir parças n

kayb yla ili kili bir genetik düzensizlik ),

Kronik miyelojenik lösemi gibi hastal klara neden olur (Rastogi

2003).

Gen (Nokta) mutasyonlar

Kromozomlar n yap nda ya da say nda herhangi bir de iklik olmadan,

do al ya da deneysel olarak meydana gelen ve mikroskopta görülmeyen

mutasyonlard r. Mutasyonu meydana getiren arac lara "mutajenik faktör" denir.

Mutasyona u ram  bir gen nadir olarak eski haline dönebilir (Rastogi 2003).

Gen mutasyonlar , hücredeki kal tsal bilgiyi ta yan, çift nükleotid zincirinden

olu an, DNA (deoksiribonükleikasit) molekülündeki gen denilen ve belirli bir
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özelli i kodlayan bölümündeki de iklikten kaynaklan r. Mutasyonlar, bir DNA

zincirindeki baz n (A, T, G, C) ba ka bir bazla yer de tirmesi sonucunda ortaya

kabilece i gibi, zincire bir ya da daha çok baz n eklenmesi veya zincirdeki bazlar n

eksilmesi sonucunda da ortaya ç kabilir (Resim 1.2) (Wikipedia 2009).

Resim 1-2 Çe itli mutasyon tipleri (Wikipedia 2009)

1.2.2 Polimorfizm ve Tan
Temel Mendel hastal klar  ile kompleks genetik hastal klar aras ndaki

farklardan birisi de hastal  meydana getirmek için gereken gen say n yan nda

ilgili genlerin hastal kl  fenotipin ortaya ç kmas nda ne kadar etkili olduklar r.

Mendel hastal klar nda bir gen lokusunda meydana gelen “mutasyon” ciddi

fizyolojik sorunlara yol açabilmekte ve hastal k için belirleyici olarak kabul

edilmektedir. Genetik olarak tespit edilen durumun fenotipte ortaya ç kaca n

bilinmesi biyolojik sistemin temelinde bulunan genetik problemi dengeleyemedi ini

gösteren durumlar  “mutasyon” olarak isimlendirmektedirler. Çevresel faktörler de

genetik faktörler kadar baz  hastal klar n ortaya ç kmas nda etkili olmaktad r.

Kompleks hastal klarda ise hastal n görülmesinde bir genin etkisi oldukça azd r. Bu

tür genetik varyasyonlar ise “genetik polimorfizmler” olarak adland lmaktad rlar.

“Poli” ve “morfizmos” kelimelerinden olu an polimorfizm, eski Yunancada “çok
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ekillilik” anlam  ta yan bir sözcüktür. Genetik polimorfizm, bir popülasyonda,

farkl  allellere ba  olarak, genetik olarak belirlenmi  iki ya da daha çok alternatif

fenotipin görülmesidir. Mutasyonlardan farkl  olarak polimorfizmlerin varl nda

hastal k ortaya ç kmaz, ancak hastal kla iliskili allelerin hastalarda sagl kl  bireylere

nazaran daha s k görüldügü bilinmektedir. Polimorfizmlerin anlas lmas nda

hastal kla iliskili oldugu bildirilen “alel”lerin sagl kl  kimselerde de bulunabildigi ve

hastal kl  baz  bireylerde ise bu “alel”lerin bulunmad n bilinmesi önemlidir.

Etiyolojide çevresel faktörlerin de kritik bir önemi vard r. Etiyolojilerinin karmas k

olmas  birçok etkenin görev ald  hastal klarda özel bir etkenin hastal  ne kadar

etkiledigini belirlemeyi güçlestirmektedir. Kronik hastal klar ilerleyen yaslarda

baslamakta ve gelismeleri y llar almaktad r. mmün cevab  ve enflamasyonu

etkileyen genetik faktörler de olaya kat lmaktad r. Bu fizyolojik ve biyolojik

yolaklar n pek çok dengeleyici mekanizmalar  bulunmaktad r ve buna bagl  olarak

tek bir genetik varyasyonun hastal k üzerinde ne derece etkili oldugunu saptamak

çok güçtür. Eger bir bireyde bir hastal kla iliskili polimorfizm gözleniyorsa bunun

klinik sonuçlar  sadece polimorfizme bakarak tahmin etmek mümkün de ildir

(Kornman ve Newman 2000).

Polimorfizm, tüm birey düzeyinde (fenotip), proteinlerin ve kan grubu

bile iklerinin varyant formlar nda (biyokimyasal polimorfizm), kromozomlar n

morfolojik özelliklerinde (kromozomal polimorfizm) ya da DNA düzeyinde

nükleotid farkl klar  (DNA polimorfizmi) seklinde görülebilir.

1.2.3 Genetik Polimorfizmlerin Tan mlanmas nda Kullan lan Yöntemler
Genetik polimorfizmlerin belirlenmesinde PCR (Polymerase Chain

Reaction), Real-time PCR, DNA dizi analizi, Southern-blot, Dot-blot, Reverse

hybridizasyon tekni i, RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorpfism:

Restriksiyon parça uzunluklu polimorfizm), SSCP (Single Stranded Conformational

Polimorphism: tek iplikçik yap sal çe itlilik), Allel Spesifik Oligonükleotid (ASO)

gibi laboratuar yöntemleri kullan lmaktad r. Polimorfizm çal malar nda elde edilen

bulgular, hastal klara yatk nl n veya dirençlili in belirlenmesinde ve tedavinin

yönlendirilmesinde önem ta maktad r (Lüleci ve ark. 1995).
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1.2.4 Tek Nükleotid Polimorfizmleri (SNP: Single Nucletide Polymorphism)
Polimorfizmler için tek bir nükleotidden kromozom seviyesine kadar farkl

polimorfik yap lar tan mlanm r. Tek nükleotid polimorfizmleri toplumda DNA

zincirinin belli bir bölgesindeki nükleotid çiftinin s kl kla de ti i bölgeler olarak

tan mlanabilir.  Örne in  DNA  üzerinde  belirli  bir  noktada  bulunan  T-A  baz  çifti

popülasyondaki di er baz  bireylerde G-C baz çifti olarak bulunuyorsa bu bölgede

bir SNP vard r diyebiliriz. SNP farkl  iki allelin bulundu unu ve buna ba  olarak da

üç farkl  genotip olu aca  göstermektedir. Bunlar homolog kromozomlar n her

ikisinde de T-A baz çiftinin bulundu u homozigot T-A genotipi,  homolog

kromozomlar n birisinde T-A di erinde G-C olan heterozigot genotip ve homolog

kromozomlar n her ikisinde de G-C nükleotidleri bulunan homozigot G-C

genotipidir. SNP’ler bir genin kodlanmayan bölgesinde de bulunabilir. Rastgele

seçilen iki insan n DNA’s  protein kodlayan k mda 1000–3000 bp (base-pair = baz

çifti) civar nda bir farkl k gösterirken kodlanmayan bölgelerde yakla k olarak 500–

1000 bp da bir farkl k göstermektedir. DNA dizisindeki bir fakl n SNP olarak

kabul edilebilmesi için popülasyonda %1 den daha s k görülüyor olmas

gerekmektedir. Daha nadir olarak görülen de iklikler mutasyon olarak kabul

edilmektedir. SNP’ler insanlar aras ndaki genetik farkl klar n en genel türleridir ve

hem insanlar hem de kromozomlar aras nda e it da mlar göstermektedirler.

nsanlarda 2001 y na kadar 300000 SNP tan mlanm r (Lewin 2000).

1.2.5 Kesim Parça Uzunlugu Polimorfizmleri “Restriction Fragment Lenght
Polymorphisms” (RFLP)

Tek nükleotid polimorfizmlerin ortaya ç , yeni bir restriksiyon bölgesinin

ekillenmesine ya da var olan bir restriksiyon bölgesinin kaybolmas na neden

olabilir. RSP’lerin (Restriksiyon Bölge Polimorfizmleri, RSP: Restriction Side

Polymorphism) belirlenmesi için Southern hibridizasyon yöntemi (de ikli e

ram  restriksiyon fragmentlerini belirlemek için prob kullan lmas  içeren

yöntem) kullan lmaktayd . Bu yöntemin kullan lmas yla RSP’ler Restriksiyon

Fragment  Uzunluk  Polimorfizmi  (RFLP:  Restriction  Fragment  Lenght

Polymorphism) olarak isimlendirilmi lerdir. u anda ise RSP’ler, çok daha basit,

PCR kökenli bir yöntemle belirlenmektedir. Bu yöntemde, polimorfik restriksiyon

bölgeyi her iki uçtan içine alacak ekilde düzenlenmi  primerler kullan larak

amplifiye  edilmi  ürün,  uygun  restriksiyon  enzimlerince  kesilir  ve  agaroz  jel
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elektroforeziyle kesim ürünleri büyüklüklerine göre tiplendirilir (Hartl ve Jones

2000).

1.3 Pax9 Geni

1.3.1 Pax9 Genin Tan

Bu gen, çiftli kutu anlam na gelen “paired box (PAX)” isminin k salt lmas yla

olu an ve transkripsiyon faktör ailesine mensup bir gendir. Bu gen ailesinin

mensuplar , tipik olarak bir çiftli kutu bölgesi (paired box domain), okta-peptid ve

çiftli tipte homeodomain (tekrarlanan özel bölgeler) içermektedir. Bu gen, fetal

geli im ve kanser olu um sürecinde çok önemli görevler almaktad r. Genin spesifik

fonksiyonu tam olarak bilinmemekle beraber skuamöz epitelyum olu umu ile birlikte

çe itli organlar n ve iskelet elemanlar n geli iminde rol oynamaktad r (Wehr ve

Gruss 1996).

1.3.2 Pax9 Geninin Yap

Paired box X, Paired box, Paired domain box gibi çe itli isimler verilen Pax9

geni 14. kromozom üzerinde bulunmaktad r. Erken geli im basamaklar nda rol

oynayan transkripsiyon faktörlerini kodlayan Pax gen ailesine mensuptur (Resim 1.3)

(Chi ve Epstein 2002).
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Resim 1-3 Pax9 proteinin çift sarmal yap  (Chi ve Epstein 2002)

Resim 1.3’te her biri 3 adet helikse sahip amino ve karboksi terminal alt

bölgelerinden müte ekkil olan bir e li-alan (paired domain=PD) içeren Pax9 proteini

görülmektedir. Her bir alt bölge DNA ana iskeletine ba lanm  bir ekilde

gözükmektedir. Okta-peptid motifini (OP) heliks – döngü – heliks yap  bir

homeodomain (HD) bölgesi takip etmektedir. Karboksil uçlu transaktivasyon bölgesi

çift sarmall  yap n en sonunda (TD) görülmektedir. De ik Pax proteinleri ve

izoformlar  bu bölgelerin ço unu veya hepsini ihtiva ederek de ik

kombinasyonlarda DNA’ya ba lanmaktad r (Chi ve Epstein 2002). Pax9 geninin

detayl  yap  Resim 1.4’te verilmi tir. Bu genin protein kodlayan anlaml  ekzon

bölgeleri ile protein kodlamayan intron bölgelerinin koordinatlar  da Tablo 1.3’te

belirtilmi tir.

1.3.3 Pax9 Geninin Fonksiyonu
Timüs, Paratiroid bezler, üst bran iyal yap lar, di ler, kafatas  ve larinksle

beraber uç gö üs kafes kemiklerini de içeren iskelet elemanlar n geli imi ile alakal

protein yap lar n üretiminde rol almaktad r (Wehr ve Gruss 1996).
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Resim 1-4 nsan 14. kromozom emas  ve Pax9 geninin 14. kromozom üzerindeki konumu
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez)

Ekzon Kodlayan Ekzon Intron

Koordinatlar   Uzunluk Koordinatlar  Uzunluk Koordinatlar   Uzunluk

1 - 324   324 bp 325 - 4120   3796 bp

4121 - 4517   397 bp 4514   - 4517   4     bp 4518 - 5320   803   bp

5321 - 5947   627 bp 5321   - 5947   627 bp 5948 - 8885   2938 bp

8886 - 9025   140 bp 8886   - 9025   140 bp 9026 - 18621   9596 bp

18622 - 20231   1610 bp 18622 - 18876   255 bp

Tablo 1-3 Pax9 Geninin  ekzon ve intron koordinatlar  ve baz-çifti say lar
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez)

1.4 Konjenital Di  Eksikli i ile Genetik Yap n li kisi

Konjenital di  eksikli inin genetik etiyolojisi ile ilgili son y llarda yap lagelen

birçok çal ma mevcuttur. Birçok yazar ailesel ve sporadik görülebilen bu hastal n

genetik nedenlerini ara rm  ve kar lar na çe itli genetik de iklikler ç km r

(Garn ve ark. 1963, Vastardis 2000, Callahan ve ark. 2009).

Öncelikle Garn ve arkada lar  (1963), üçüncü molar polimorfizmini

incelemi lerdir. Çal ma sonucuna göre bu durumun eskiden oldu u gibi tek ba na

ba ms z bir polimorfik yap  olmay p, bu di  say ndaki azalman n di er di lerde

görülen konjenital di  eksikli ine, di er arka bölge büyük az  di lerinin olu ma

zamanlamas ndaki gecikmeye, di  sekans polimorfizmlerindeki farkl klara ve

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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etkilenen hastalar n karde lerinin üçüncü büyük az  di lerinin olu um ve

hareketindeki gecikme ve yava lamaya ba  oldu unu belirtmi tir.

Callahan ve arkada lar  (2009) Türk ve Brezilya toplumlar ndan konjenital

di  eksikli i gösteren bireylerin Axin2 genlerini incelemi lerdir. Çal malar nda, 3

adet gen içi (intragenik) Axin2 mark  (belirteçi) de erlendirilmi tir (rs7591,

rs11867417, rs2240308). Mark rlar  International HapMap Project internet sitesinden

(http://www.hapmap.org)  elde edilen bilgilere dayanarak haz rlanan gen yap  ve

dengesiz ba lant  bloklar  (linkage disequilibrium blocks) sayesinde belirlemi tir.

Çal ma sonucunda Axin2 rs2240308 mark  ile en az bir keser di i konjenital olarak

eksik olan gurup aras nda kayda de er bir ili ki saptanm r. Rs2240308 mark

gendeki kodlama de imi anlam na gelmekte oldu u için (P50S=50 pozisyonunda

prolin amino asitinden serin amino asitine) bunun ne manaya geldi ini anlama ad na

“Polyphen” denen bir program  kullan p amino asit de iminin Axin2 proteininin

üzerindeki yap sal ve fonksiyonel etkilerini ara rm lard r. Program verilerine göre

bu amino-asit de imi faydal  (benign) bir de im oldu u bildirilmi tir.

Vastardis ve arkada lar  (1996), homeobox genlerinden Msx1 geninde olu an

bir mutasyonun genel bir geli im anomalisi olan kal tsal konjenital di  eksikli ine

sebep oldu unu bildirilmi lerdir. kinci küçük az lar nda ve üçüncü büyük az lar nda

otozomal dominant di  eksikli i bulunan bir ailede genetik ba lant  analizi yap lm

ve analiz sonucunda Msx1 geninin yer ald  kromozom 4p de bir bölge (lokus)

tespit edilmi tir. Sekans analizi sonucunda ailede etkilenen bireylerin hepsinin Msx1

geninde Arg31Pro (R31P) missense mutasyonu gözlenmi tir. Arg31 (31. bölgedeki

arginin proteini) hedef DNA’n n riboz-fosfat iskeleti ile ba  kuran çok iyi korunan

bir gen bölgesi parças  oldu unu bildirmi ler ve Arg31Pro mutasyonunun Msx1

etkile imlerini içerdi ini ve Msx1 geninin fonksiyonlar n ise insan di lerinin

normal geli imi aç ndan çok önemli oldu unu söylemi lerdir.

Bu çal man n devam  niteli indeki di er bir çal may  da Vastardis ve

arkada lar  (1996) planlam lar ve di  eksikli i fenotipinin (bir gen ürününün i

görebilecek yeterlilikte olamamas  “Haploinsufficiency” (Tek ba na yetersizlik)”

sonucu mu yoksa dominant-negatif bir mekanizma sonucu mu geli ti i anlamak için

mutasyona u ram  olan Msx1(R31P) proteinin biyokimyasal ve fonksiyonel

analizlerini yapm lard r. Çal ma sonucuna göre Msx1(R31P) proteini karma k ve

stabil olmayan bir yap ya sahip olup naturel Msx1 proteiniyle k yasland nda daha

http://www.hapmap.org
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dü ük termo-stabilite özelli ine sahip oldu u anla lm r. Netice olarak

Msx1(R31P) geninin biyokimyasal aktivitelerinde ciddi bir dü  gözlemlenmi  ve

bunlar n sebebi olarak da DNA ile ba lan ma ya çok az ya da hiç geçememesi, di er

proteinlerle ileti im kuramamas  ve de transkripsiyon sürecinin bask lanmas nda pek

e yaramamas  olarak gösterilmi tir. Msx1(R31P)’in in vivo ortamda inaktif oldu u

da di er bir ç kar md r. Msx1(R31P) geninin bu inaktifli i ve natürel Msx1 geninin

faaliyetlerini etkilememesi sebebiyle, yazarlar n genel görü ü de etkilenen

bireylerdeki di  eksikli i fenotipinin nedeni “tek ba na yetersizlik yani

haploinsufficiency oldu udur (Hu ve ark. 1998).

Stockton ve arkada lar  (2000), Pax9 hakk nda yapt klar  çal mada di

eksikli ine maruz kalan hastalarda, etkilenen genomik DNA üzerindeki mutasyonel

analizler sonucunda Pax9 geninin ikinci ve dördüncü exonlar ndaki kodlama

bölgelerinden biri olan nt219 bölgesinde Guanin baz  insersiyonu (ilavesi) aç a

karm lard r ( ekil 1-1 ). Ara rmac lar bunu tek sarmall  konformasyonel

polimorfizm yöntemini (SSCP=single strand conformational polimorfizm)

kullanarak bulmu lard r. ncelenen tüm hasta bireylerde anormal baz de imi tespit

edilmi tir. Mutasyon etkisini u ekillerde gösterebilmektedir;

DNA ba lanma bölge eksikli inden dolay  fonksiyon kayb

Mutant mRNA ve protein instabilitesi sonucunda görülebilen

haploinsufficiency “Tek ba na yetersizlik”.

Yeni komformasyon sonucunda yeni bir protein yap n olu umu ve

farkl  bir fonksiyon geli mesi

Normal Pax9 allelinin ürününün etkisini engelleyici dominant-negatif

etkileri.
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ekil 1-1 Konjenital di  eksikli i gözlenen hasta bireyin Pax9 geninin moleküler analizi (ok
areti Guanin insersiyonunu göstermektedir. Guanin girmesi sonucunda sa a 3’ yönüne do ru

geli en çerçeve kaymas  mutasyonu (frameshift mutation) rahatl kla izlenebilmektedir. Bunun
ard ndan de en protein aminoasit zincirleri de görülmektedir. (Stockton ve ark. 2000)

Lammi ve arkada lar  (2003), otozomal dominant olarak kal lan konjenital

di  eksikli ine sahip geni  bir ailenin genetik yap  incelemi tir. Pax9 geninin

sekans analizine göre ilgili bölgenin ba lang ç yerinde bir missense mutasyonu

gözlenmi tir. Bu mutasyonun Arjinin-Triptofan amino-asit de imi oldu u ve Pax9

geninin iyi korunan bölgelerinde yer ald  rapor edilmi tir.

Pax9 geninde görülen mutasyon çe itlerinden baz lar , hangi gen bölgesinde

oldu u, ara rmaya kat lan birey say  ve bireylerin fenotipleri tablo 1.4’te

özetlenmi tir (Tablo 1.4).

Vieira ve arkada lar  (2004), Msx1, Pax9 ve TGFA genlerinin di  eksikli i ile

ili kisi ara rm lard r. Çal mada iki farkl  metot (etkilenmeye göre aile kontrolü

testi (affected based family control test) ve dengesiz geçi  testi (transmission

disequilibrium test TDT)) ile genlerin de ik bölgelerindeki polimorfizmler ve

fenotipler aras ndaki ili kiler de erlendirilmi tir. Sonuç olarak tüm ebeveyn ve çocuk

gen a ac  (trios veya pedigree) ile a daki polimorfizmler, birbirleriyle ili kili

bulunmu tur;

TGFA C-3827T, C alleli,

MSX-1 C-A 169 baz çifti alleli,
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TGFA haplotip 117 baz çifti C-C alleli.

Tablo 1-4 Rapor edilen Pax9 mutasyonlar  ve aç a ç kan fenotipleri (Stockton ve ark. 2000,
Nieminen ve ark. 2001, Das ve ark. 2002, Frazier-Bowers ve ark. 2002, Lammi ve ark. 2004)
Mutasyon

Bölgesi Exon Kaynak

Hasta

say 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

insG219 2 Stockton 11 Ü 100 100 82 82 10 10 82 91 91 100

2000 A 100 91 45 36 45 55 27 36 91 100

A340T 2 Nieminen 3 Ü 100* 100 67 67 100 100 67 67 100 100*

2001 A 100* 100 67 33 33 67 100 100*

insC793 4 F-Bowers 9 Ü 100 100 100 55 11 18 11 67 100 100 100

2002 A 100 100 11 11 18 18 22 22 89 100

Das 2 Ü 100 100 100 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100Tüm Pax9 geninde

delesyon 2002 A 100 100 100 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100

C76T 2 Lammi 4 Ü 100* 100 100 50 75 50 50 25 75 75 100 100*

2003 A 100* 100 100 100 50 75 100 100*

Etkilenen aile bireylerinin eksik di  oran  % oran olarak verilmi tir. (*) Erken ya tan dolay  üçüncü büyük az  di  eksikli i dikkate

al nmam r.

Frazier-Bowers ve ekibinin (2003) Vietnaml  bireyler üzerinde yapt klar

ara rmada di  eksikli ine sahip bireylerin Pax9 ve Msx1 genlerinin s ras yla ekzon

2–4 ve ekzon 1–3 kodlama bölgelerini incelemi ledir. Çal ma sonucunda aile

ac nda otozomal dominant ve tamamlanmam  geçirgenlik (incomplete

penetrance) özelli i gösteren kal tsal yap da belirtilen bölgelerde herhangi bir

mutasyon ya da polimorfizme rastlamad klar  bildirmi lerdir.

Msx1 (eski ismi Hox 7) mutasyonlar n incelemesini Goldenberg ve

arkada lar  (2000) da yapm lard r. Konjenital di  eksikli i olan bir ailenin kan

örneklerini al p DNA’lar  izole ettiler. Onunla hiç ilgilisi olmayan normal say da

di lenmeye sahip bir bireyi de kontrol amaçl  olarak incelemeye ald lar. Çal ma

sonucunda Msx1 geninin kodlama bölgelerinde hiçbir mutasyon izlenmedi i

bildirilmi tir. Yazarlar bu bulgunun sebebi olarak da çal ma planlamas n önceki

fareler üzerinde yap lan genetik çal ma tasar mlar na ba land  ve kaynak olarak

www veri taban , http://honeybee.helsinki.fi/toothexp internet adresinden

yararlan ld  belirtmi  ve asl nda di  geli iminden sorumlu tutulan Barx1, Otlx2,

Lhx6, Lhx7, Dlx1, Dlx2, Pax9 ve Lef1 genlerinin de bu çal man n içine dahil

edilmesi gereken muhtemel sorumlu genler olabilece ini ileri sürmü tür.

http://honeybee.helsinki.fi/toothexp
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Dr Frazier-Bowers ve arkada lar  (2002) da Pax9 geni ile ilgili ara rmalar

yapm lard r. Özellikle arka bölgede di lenme eksikli i çeken 11 birey ile sa lam 13

bireyden kan ve yanak mukoza örneklerini toplayarak DNA izolasyonu

gerçekle tirmi tir. http://www.dentalresearch.org/appendix adresli internet sitesinden

de insan Pax9 geninin 2. ve 4. ekzonlar na ait primer bilgileri al nm r. D14S288 ve

D14S1039 belirteçleri (mark r) kullan larak genotipleme tamamlam lard r. Pax9

bölgesini çevreleyen polimorfik mikrosatellit mark rlar na az  di i oligodontisinin

ba  olup olmad  anlamak için yap lan ba lant  analizi sonucu oligodonti

fenotipiyle D14S288 mark n ba lant  oldu u tespit edilmi tir (LOD puan  =

2,29 ; =0,1). Mutasyon analizi de yap larak etkilenen be  bireydeki Pax9

genlerindeki de meleri belirlemeye çal lard r. Sekans analizine göre etkilenen

tüm bireylerin ekzon 4 bölgesinde nükleotid 793’te bir sitozin insersiyonu (girmesi)

oldu unu bulmu lard r. Bu insersiyon, beraberinde frame-shift (çerçeve kaymas )

mutasyonu sonucunda 264. aa (amino-asit) bölgesinden 315. aa bölgesine kadar 25

aa art  ile 51 alakas z aa eklenimini getirmi tir. Bu bulgular nda yazar di

eksikli i gösteren ailede görülen di  eksikli inden Pax9 genindeki bir insersiyon

sonucunda olu an kesik (truncated) aminoasitlerin sorumlu oldu unu bildirmektedir.

Das ve arkada lar  (2003) da yay mlad klar  ara rmalar nda Frazier-Bowers

ve arkada lar  (2002) gibi Pax9 genini incelemi lerdir. Konjenital di  eksikli i

görülen 3 ailenin aile a ac  ç karm lar, kan örnekleri alarak DNA’lar  izole edip

önce ba lant  analizi sonra da mutasyon analizi gerçekle tirmi lerdir. Ba lant

analizi için mikrosatellit mark rlar ndan D14S1462, D14S1463 ve D14S1464

kullan lm r. Çal mada incelenen iki büyük aile aras ndaki ba lant  analizi

sonucunda hipodonti ile Pax9 geni aras nda ili ki bulunmu tur. Bu iki ailede Pax9’un

li bölgesinde (paired-domain) lizin yerine glutamik asit ve lösin yerine de prolin

geçi inin oldu u iki adet missense mutasyon bulunmu tur. Üçüncü ailede tan mlanan

ikizler incelendi inde de çerçeve kaymas  mutasyonuyla ve prematür stop kodonu ile

sonuçlanan A-288 bp insersiyonu gözlemlenmi tir. Bu tarzda mutasyonlar n tespiti

ile de yazar missens mutasyonlar  da kapsayan Pax9 genindeki mutasyon

spektrumunu geni letti ini belirtmi tir.

Das ve arkada lar n (2002) di er bir ara rmas nda küçük bir çekirdek

ailede baba ve k zda tüm süt ve sürekli az  di lerinin eksikli inden müte ekkil ciddi

konjenital di  eksikli i olgusu moleküler genetik kapsam nda incelenmi tir.

http://www.dentalresearch.org/appendix
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Etkilenen bireylerin Pax9 lokusundaki hemizigozitenin bulunmas , gendeki

mutasyonlar n ara lmas  esnas nda yap lan sekans s ras nda kar la lan tek

nükleotit polimorfizmi tan mlanmas  sayesinde olmu tur. Tek nükleotit

polimorfizminin de Mendel prensipleri ile uyu mayan “non-mendelian” kal m

modeli gösterdi i görülmü tür. Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) analizi sadece

tek bir kromozom 14 homologu için sinyal vermi  ve Pax9 gen lokusunu çevreleyen

bir delesyonun varl  göstermi lerdir. Bu bulgular nda yazar, Pax9 geninin

delesyona maruz kalan bölgedeki tek di  geli im geni oldu unu da öne sürerek

bireylerdeki konjenital di  eksikli inin alt nda yatan sebebin Pax9 genindeki

haploinsufficiency (tek ba na yetersizlik) modeline uydu unu vurgulam lard r.

Son y llarda konjenital di  eksikli inin genetik etiyolojisini ara ran yazarlar

Pax9 geninin ba lang ç kodonunu içeren promotor bölgesinde mutasyon ve

polimorfizmlere rastlam lard r. lk olarak Klein ve arkada lar  (2005) yapt klar  bir

ara rmada Msx1 geninin 1. ve 2. ekzonlar  ve Pax9 geninin tüm ekzonlar

mutasyon aç ndan kontrol etmi lerdir. Mutasyon analizinin sonucuna göre Msx1

geninin 1. ve 2. ekzonlar nda herhangi bir mutasyon bulunmad  bildirilmi tir.

Ancak konjenital di  eksikli i gösteren bireylerden proband olan çocuk, etkilenen

babas  ve etkilenen dedesinin Pax9 geninde mutasyona gösterilmi tir. Bu genin 1.

ekzonundaki ba lang ç kodonu olan “AUG” kodonunda A’dan G’ye tranzisyon

(geçi ) mutasyonuna rastlanm r.

Peres ve arkada lar  (2005) da konjenital di  eksikli ine sahip bireylerin

Msx1 ve Pax9 genlerini analiz etmi tir. 102 hipodonti hastas  ve 106 sa kl

bireyden elde ettikleri kan örneklerinden DNA izolasyonu yapm , Pax9’un

ba lang ç kodonlar n bulundu u promotor bölgesindeki G-1031A ve C-912T

polimorfizm analizi için de PCR – RFLP (polimerase chain reaction = polimeraz

zincir reaksiyonu ve restriction fragment lenght polymorphism = restriksiyon parça

uzunluklu polimorfizm) yöntemlerini kullanm lard r. Analiz için seçtikleri primerler

ise u ekildedir;

5’-AGCCTGAATCCTGTGTGCAC-3’

5’-CTAATCTAAAGTGTACCGTATGC-3’

Çal ma sonucunda elde ettikleri verilere göre di  eksikli i gurubuyla kontrol

gurubu aras nda dikkate de er farkl k bulunmu tur. Di  eksikli i gurubunda G ve T

allelleri önemli oranda yüksek s kl kta ç karken A ve C allellerine kontrol gurubunda
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daha yüksek s kl kta rastlanm r (s ras yla p=0,0094 ve p=0,0086). GT haplotipi di

eksikli i gurubunda daha fazla görülürken, AC haplotipi de kontrol gurubunda daha

fazla görülmü tür. Bu sonuçlar yorumlan nca da Pax9 geninin promotor bölgesinin

transkripsiyonel aktivitenin ba lamas nda çok önemli bir yeri oldu u ve burada

kar la lan polimorfizm ile konjenital di  eksikli i aras nda yüksek oranl  bir ili ki

mevcudiyeti bulundu unu söylemi lerdir.

Pan ve arkada lar n (2008) yapt klar  çal ma da ayn  Peres ve

arkada lar n (2005) çal mas na paralel bir bulgu elde etmi lerdir. Pan ve

arkada lar na (2008) göre de Pax9 geninde protein kodlayan bölge olan ekzon

bölgelerinin yan nda protein kodlamayan ancak protein kodlama için gerekli olan

ba lang ç kodonlar n yer ald  intron bölgelerindeki polimorfizmler ile konjenital

di  eksikli inin bir ili kisi oldu unu vurgulam lard r. Çin rk nda bu polimorfik

yap  102 sporadik konjenital di  eksikli i hastas  ile 116 hiçbir di i eksik olmayan

bireylerden Pax9 geninin promotor bölgesi dahil olmak üzere 4 tek nükleotidli

polimorfizmini ara rm lard r. Ara rmalar nda kullan lan primerler, gerektirdikleri

ortam , ilgili restriksiyon enzimleri, ilgili alleller ve enzim kesimi sonucu olu an

ürünler Tablo 1.6’da gösterilmi tir. Sonuç olarak Pan ve arkada lar  (2008) Peres ve

arkada lar n (2005) bulgular na paralel sonuç elde edememi  ve Çin toplumunda

rs2073244 (kodlu polimorfizm bölgesi) ile sporadik (az rastlanan) konjenital di

eksikli i aras nda bir ba lant  tespit edememi lerdir. Bunun yan nda di er 3 tek

nükleotidli polimorfizm ile di  eksikli i aras nda da bir ili ki bulunamam r. Pan,

Peres ve arkada lar n (2005) yapt  çal ma ile kendi bulgular  kar la rm r.

Bu sonuç uyumsuzlu unu popülasyon farkl na ba lam lard r. Genetik

polimorfizmlerin etnik varyasyon göstermekte oldu unu belirten Pan ve arkada lar

(2008), rs 2073244 A > G polimorfizminin de ken alleli olan G (guanin) allelinin

frekans n Peres ve arkada lar n (2005) yapt  çal mada inceledi i beyaz rkta

%25 iken, kendi çal malar nda inceledi i Çin toplumunda %48 oldu unu

vurgulamaktad r. Bu yüzden Pax9 polimorfizmleri ile sporadik konjenital di

eksikli i olgular  aras ndaki ili kiden tam emin olmak için de ik etnik guruplar n

genetik polimorfizm çal malar na ihtiyaç duyuldu unu bildirmektedir.
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Tablo 1-5 Pan ve arkada lar n yapt klar  çal mada kullan lan primerler, enzimler ve ürünler
ile alakal  bilgiler (Pan ve ark. 2008)

Bu bilgiler nda mevcut çal mada, Pax 9 geninin promotor bölgesindeki

G1031A ve T912C polimorfizm s kl  tespit etmek ve ortaya koymakt r.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1 Hasta Seçimi ve Kontrol Gurubu

Çal mam z, Selçuk Üniversitesi, Di  hekimli i Fakültesinin Oral Diagnoz ve

Radyoloji A.D.’na, Endodonti A.D.’na, Konservatif Di  Tedavisi A.D.’na,

Periodontoloji A.D.’na, Pedodonti A.D.’na, Cerrahi A.D.’na, Ortodonti A.D.’na ve

Protetik Di  Tedavisi A.D.’na a z ve di  sa  sorunlar  nedeni ile ya da kontrol

amaçl yla ba vuran hastalar ve bu bölümlerde çal an personel üzerinde yürütüldü.

Öncelikle çal ma için Selçuk Üniversitesi Di  hekimli i Fakültesi etik kurulundan

onay al nd  (onay no:228; 2007, 13–1). Etik kurul yönetmeli i gere ince çal maya

klinik ve radyolojik muayeneleri yap larak uygun artlar  ta  dü ünülen hastalar,

çal ma hakk nda bilgilendirilerek herbirinden imzal  bilgilendirilmi  onam formu

al nd . Eksik di lerin belirlenmesi amac yla Planmeca cihaz  ile (Planmeca Promax,

Planmeca Oy, 00880, Helsinki, Finland) elde edilen panoramik filmler kullan ld .

Çal maya dahil olma kriterlerine uygun bulunan hastalardan ve sa kl  bireylerden

kan örne i al nm r. Çal maya dahil edilme kriterleri konjenital di  eksikli i

gurubu için a daki gibidir;

1. Al nan panoramik radyografide daimi di lerinden en az birinin

konjenital olarak eksik olmas ,

2. Hastalar n en az 10, en fazla 30 ya nda olmas  veya mevcutsa en az

bir üçüncü molar di inin görülüyor olmas ,

3. Hastalar n hiçbirinde sistemik hastal k olmamas  ve ailesel

geçmi lerinde kal tsal geçi li bir hastal a rastlanmamas ,

4. Hastalar n eksik di  bölgelerinde süt di i hariç herhangi bir di  çekimi

yap lmam  olmas ,

5. Hastalar n eksik olan di lerinin geçmi ini tam olarak hat rlamas .

Bu kriterlere uyan toplam 200 birey tespit edilerek çal ma gurubuna

al nm r.

Kontrol gurubunu olu turan bireylerin seçiminde ise a daki kriterler göz

önüne al nm r;
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1. Bireylerin eksik ya da fazla daimi veya süt di inin olmamas ,

2. Bireylerin tüm di lerinin normal olmas  ve panoramik filmde

gözükmesi,

3. Bireylerin herhangi bir genetik hastal  bulunmamas  ve ailesel

geçmi inde akrabalar nda genetik geçi li bir hastal k bulunmamas .

Bu kriterlere sahip 114 hasta çal maya al nm r. Kan toplama i lemi Selçuk

Üniversitesi, Di  Hekimli i Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dal  hem iresi ve Cerrahi

Anabilim Dal  hem iresi taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Toplanan kanlar Selçuk

Üniversitesi Meram T p Fakültesi T bbi Genetik bilim dal n -20 oC’lik so uk hava

deposunda muhafaza edilmi tir. DNA izolasyonu, Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)

ve restriksiyon enzim kesimi çal malar , Selçuk Üniversitesi, Meram T p Fakültesi,

bbi Genetik Anabilim Dal , Genetik laboratuar nda gerçekle tirilmi tir.

2.2 DNA zolasyonu

Konjenital di  eksikli i hastalar ndan ve kontrol gurubu bireylerinden al nan

2 ml’lik periferik kan örne i EDTA’l  tüplere steril olarak al nd .

2.2.1 zolasyon için gerekli malzemeler

• Mikrosantrifüj (13.000 X g) (Eppendorf North America, Inc.

Westbury, N.Y. USA) ( ekil 2.1)

• 65 oC su banyosu

• Mikropipet (20 ml ile 500 ml’lik hacim kapasiteli)

• Vortex

• DNA zolasyon Kiti (UltraCleanTM DNA BloodSpin Kit, Mobio lab

inc., USA). Kit içeri i Tablo 2.1’de gösterilmi tir.
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ekil 2-1 Mikrosantrifüj cihaz

2.2.2 zolasyon Basamaklar

Tablo 2-1 DNA izolasyon kitinin içeri i
çerik Miktar Aç klama

Proteinaz K 6,25 mg 1,2 ml suland lm  Proteinaz K solüsyonu

Solüsyon B1 11 ml Guanidin Hcl/ikiz solüsyon

Solüsyon B1 11 ml %100 etanol

Solüsyon B1 27,5 ml Etanol/Guanidin Hcl solüsyonu

Solüsyon B1 30 ml Etanol, Tris, NaCl

Solüsyon B1 11 ml 10 mM Tris-Hcl

Santrifüj tüpleri 50 adet 2,0 ml tüp içine oturan santrifüj filtre kab

2.0 ml lik tüpler 150 adet Mikrosantrifüj tüp

1. Santrifüj tüpünün içine 200 l tam kan n içine 20 l Proteinaz K

eklendi (Vivantis, Malezya)

2. 200 l B1 solüsyonu eklendi

3. Santrifüj tüpü vortexte 15 saniye kar ld

4. 65 oC’de 10 dk inkübe edildi

5. Kapakta herhangi bir damla art  kalmamas  için k saca santrifüj

edildi

6. 200 l B2 solüsyonu eklendi ve 15 sn vortexle çalkaland
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7. saca santrifüj yap larak kapak üzerinde herhangi bir damla

kalmamas  temin edildi

8. Tüm kar m santrifüj filtresine aktar ld

9. 13.000g devirde 1 dk santrifüj edildi

10. Santrifüj filtresi yeni tüpe transfer edildi

11. 500 l B3 solüsyonu santrifüj filtresine eklendi

12. 13.000g devirde 30 saniye santrifüj edildi

13. Santrifüj filtresi al narak alttaki s  bo alt ld  ve filtre yerine konuldu

14. 500 l B4 solüsyonu santrifüj filtresine eklendi

15. 30 sn 13.000g devirde santrifüj edildi

16. Filtre kald p alttaki s  bo alt ld  ve filtre yerine konuldu

17. Tekrar 30 sn 13.000xg devirde santifüj edildi

18. Dikkatli bir ekilde filtre kald ld  ve herhangi bir solüsyonla temas

etmeksizin ba ka bir tüpe al nd

19. 200 l B5 solüsyonu eklendi. Ürünü art rmak için 5 dk 65oC de 5 dk

inkübe edildi.

20. 1 dk 13.000xg devirde santrifüj edildi

21. Filtre ayr ld  ve tüpün kapa  kapat ld . Genomik DNA bu tüpün

içinde kullan ma haz r halde tutuldu. Deneyin di er a amalar  beklemek amac yla

bu tüpler -20oC de sakland .

2.3 Polimeraz Zincir Reaksiyonu

202 baz çiftlik (bç) Pax9 gen promotor bölge sekans  ve çal mam zla ilgili

polimorfik bölgeler ekil 2.1’de belirtilmi tir. Promotor bölgenin 1031 ve 912

konumunda bulunan polimorfizmleri belirlemek için PZR - restriksiyon enzim kesim

tekni i (RFLP) kullan ld . Hae III ve MseI (Vivantis,Malezya) enzimlerinin kesim

yapt  “GGCC” ve “TTAA” bölgeleri (tablo 2.1) a daki primerler vas tas yla

ço alt ld  (Peres ve ark. 2005)
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5’-AGCCTGAATCCTGTGTGCAC-3’ ve

5’-CTAATCTAAAGTGTACCGTATGC-3’ primerleri kullan ld .

Tablo 2-2 Çal mada kullan lan enzimler, enzim kesimi öncesi tan ma bölgeleri ve kesim sonras
durum

Kesim Enzimi Mse I HaeIII

Kesmeden Önceki

Tan ma Bölgesi

...TTAA...

...AATT...

...GGCC...

...CCGG...

Kesimden Sonraki

Durum

...T TAA...

...AAT T...

...GG CC...

...CC GG...

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) total hacmi 50 µl olan 500 ngr’l k

genomik DNA kullan lmak suretiyle gerçekle tirildi. Her tüpte unlar bulunmaktad r;

- 10 mM Tris-HCl (pH 8.3),

- 50 mM KCl,

- her bir primerin 1 µM’si,

- her bir dATP, dCTP, dGTP, dTTP den 200’er µM,

- 2.5 mM MgCl2 ve

- 2.5 U Tag DNA polimeraz (Amerham Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden).
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00000001 agcctgaatcctgtgtgcacaaggAgccttctggattgtcaagtagcagt 00000050

>>>>>>>>>>>>>>>>

37129850 agcctgaatcctgtgtgcacaaggAgccttctggattgtcaagtagcagt 37129899

00000051 aacagagttcacgaccccaagcagtacaaactcccaaattcacgaaaata 00000100

>>>>>>>>>>>>>>>>

37129900 aacagagttcacgaccccaagcagtacaaactcccaaattcacgaaaata 37129949

00000101 tttctcttcttgtttattattttgattcacattctccacaaccCtaactg      00000150

>>>>>>>>>>>>>>>>

37129950 tttctcttcttgtttattattttgattcacattctccacaaccCtaactg      37129999

00000151 caaatattaataactttggctgcaaaaaagcatacggtacactttagatt 00000200

>>>>>>>>>>>>>>>>

37130000 caaatattaataactttggctgcaaaaaagcatacggtacactttagatt 37130049

00000201 ag 00000202

>>>>>>>>>>>>>>>>

37130050 ag 37130051

ekil 2-2 202 bç’lik Pax9 Gen sekans n forward ve reverse dizilimleri ile G-1031A ve C-912T
polimorfizm bölgelerinin oldu u baz çiftleri

Termal siklus i lemi PZR cihaz nda (Geneamp PCR systems 9700, Applied

Biosystems, Life tech inc. USA) yap ld  ( ekil 2-3). Reaksiyonun inkübasyon

ralamas  da;

- 95 oC de 5 dk,

- 95 oC’de 30 sn,

- 60 oC’de 30 sn,         10 döngü

- 72 oC’de 30 sn,

- 95 oC’de 30 sn,

- 58 oC’de 30 sn,          25 döngü

- 72 oC’de 30 sn,

- 72 oC’de 5 dk,
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- + 4 oC’de beklemedir.

ekil 2-3 PCR cihaz

2.4 Jel elektroforezi

Elde edilen polimeraz zincir reaksiyon ürünü olup olmad  de erlendirmek

için %1,5-2’lik agaroz (A5093, Sigma), TAE (Tris, Asetik asit ve EDTA) solüsyonu

ile kar p kaynat larak agaroz jel haz rland . Agaroz TAE içinde eritilip 50–60
oC’ye so utulduktan sonra EtBr (10µg/ml Ethidium bromür) ilave edildi. Jelde

kuyucuklar olu turmak için jel kab na dökülerek uygun taraklar yerle tirildi. Elde

edilen PZR ürününden 5 µl al p yükleme boyas  (6 x loading dye) ile kar larak

kuyucuklara yüklendi. Jel elektroforez cihaz nda (Horizon 11-14, Life Technologies

inc., UK) 45 dakika 120 voltluk elektrik ak na tabii tutuldu.( ekil 2.4) Ayr ca

gözlenen bantlar n beklenen bantlar olup olmad  belirlemek için 100 baz çiftlik

DNA basamakç klar  (DNA ledder) kullan ld . Jel Ultra Violet (UV) illüminatör

alt nda de erlendirildi. De erlendirme sonucunda 202 bç büyüklü ünde bantlar

görüldü.
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ekil 2-4 Kullan lan jel elektroforez sistemi

2.5 Restriksiyon Enzim Kesimi ve Genotipleme

De erlendirme sonucunda geriye kalan 15 µl’lik PZR ürününde Restriksiyon

Enzim Kesimi yap ld . Restriksiyon enzim kesimi için 6 µl’lik kar m haz rland . 6

µl’lik kar m içinde;

3,5 µl steril dH2O

2 µl Restriksiyon enzim buffer

O,5 µl Restriksiyon Enzimi ( HaeIII ya da MseI )

içeren kar m ile gerçekle tirildi. Bu 6 µl’lik kar mlar PZR ürününün içersine

eklendi ve su banyosunda 37 oC’de 12-16 saat beklendi.

lem sonras nda %3’lük Agaroz jel haz rland . Elde edilen enzim kesim

ürünü jele yüklendi. Jel 45 dk 120 voltluk elektrik ak na tabi tutuldu ve gözlenen

bantlar n beklenen bantlar olup olmad  tespit etmek için100 bç’lik DNA

merdiveni ya da di er ad yla (DNA ledder) kullan ld . Sonuçlar UV illuminator

alt nda  UV transiluminatörde (TFX 20M-Vilber Lourmat, Mar- na la Vallee, Fransa)

görüntülendi de erlendirildi. ( ekil 2.5)
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ekil 2-5 UV illuminatör

2.6 statistiksel Analizer

Hasta ve kontrol gurubuna ait özellikler ve PCR-RFLP tekni i ile elde edilen

de erler SPSS (version 15.0) program  kullan larak istatistiksel olarak analiz edildi.

Ki-kare testi ile verilerin anlaml k gücü ölçüldü. Guruplar aras  ili ki Odds Ratio

(OR) ile de erlendirildi ve sonuçlar tablo halinde düzenlendi. Anlaml k seviyesi

0,05 olarak al nd .
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3. BULGULAR

Çal mam zda ya lar  14 ile 34 aras nda de en 200 konjenital di  eksikli i

hastas  ile 114 kontrol gurubu bireyden al nan periferik kan örnekleri kullan larak

genomik DNA’lar izole edildi. Hastalar n cinsiyetlere ve eksik di lere göre da

tablo halinde haz rland .

3.1 Birey Ba na Dü en Konjenital Eksik Di  Miktar

Ara rmam zda yer alan hastalarda tespit edilen di  eksiklikleri tablo 3.13’de

ematize edilmi tir. Toplam ve birey ba na dü en konjenital eksik di  miktar  tablo

3.2’de belirtilmi tir. Bu çal mam zda 200 bireyde toplam 782 konjenital eksik di

görülmü tür. Birey ba na ortalama 3,9±4,3 konjenital eksik di  dü mektedir.

Konjenital di  eksikli i miktar na göre birey say  ise tablo 3.1’de

verilmi tir. Ara rmam za kat lan bireylerden 160’ n 1 ila 5, 40’ n ise 6 veya

daha fazla konjenital di  eksikli i vard r. 200 hastan n %80’inde hipodonti,

%20’sinde ise oligodonti görüldü ü tespit edilmi tir.

Tablo 3-1 Birey ba na dü en konjenital eksik di  miktar

Birey Say %
Toplam Eksik
Di  Miktar

Birey Ba na
Dü en Eksik Di

Miktar

z (n) 122 % 61 466 3,82

Erkek (n) 78 % 39 316 4,05

Toplam (n) 200 % 100 782 3,91
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Tablo 3-2 Konjenital di  eksikli i miktar na göre birey say

zlar Erkekler Toplam

N % N % N %

1 – 5 Di
Eksikli i 98 49 62 31 160 80

6 + Di
Eksikli i 24 12 16 8 40 20

Toplam 122 61 78 39 200 100

3.2 Di lerde Konjenital Eksiklik Görülme S kl

Konjenital eksiklik görülme s kl , her bir di e göre tablo 3.3’te, di lerde

sa -sol ayr  gözetilmeksizin ise tablo 3.4’te verilmi tir. Daimi üçüncü büyük

az lar n konjenital eksiklik prevalans n yüksek olmas  nedeniyle bu gurup di ler

hariç olmak art yla eksikli i en s k görülen di ler üst yan kesici di lerdir. Onu

ras yla alt ikinci küçük az  di ler ve sonra da üst ikinci küçük az  di ler

izlemektedir. Eksikli i en nadir görülen di ler ise, alt ve üst birinci büyük az

di leridir.

Erkek bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme s kl  tablo 3.5’te,

sa  sol ayr  yap lmadan hesaplanan eksiklik görülme s kl  ise tablo 3.6’da

verilmi tir. Erkek bireylerde eksikli i en s k görülen di ler s ras yla üst yan kesici

di ler, alt ikinci küçük az  di ler ve alt orta kesici di lerdir.

z bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme s kl  tablo 3.7’de sa

sol ayr  yap lmadan hesaplanan eksiklik görülme s kl  ise tablo 3.8 de

verilmi tir. K z bireylerde eksikli i en s k görülen di ler de öncelikle üst yan kesici

di lerdir. Ard ndan alt ikinci küçük az  di i üçüncü olarak da üst ikinci küçük az

di lerin eksikli i görülmektedir.
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Tablo 3-3 Di lerde konjenital eksiklik görülme s kl

Di
No 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Eksik
Say 67 7 1 29 17 11 74 5 4 64 10 13 24 1 6 70

% 8,6 0,9 0,1 3,7 2,2 1,4 9,5 0,6 0,5 8,2 1,4 1,7 3,1 0,1 0,8 9,0

Di
No 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Eksik
Say 64 9 3 55 8 5 18 21 23 15 6 10 60 2 9 71

% 8,2 1,2 0,5 7,1 1 0,6 2,3 2,7 2,9 1,9 0,8 1,3 7,7 0,3 1,2 9,1

Tablo 3-4 Sa  sol ayr  gözetilmeksizin di lerde konjenital eksiklik görülme s kl

Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Eksik
Say

9 138 21 30 53 2 13 137

    % 1,2 17,6 2,7 3,8 6,8 0,3 1,7 17,5

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Eksik
Say

44 33 11 18 115 5 18 135

    % 5,6 4,2 1,4 2,3 14,7 0,6 2,3 17,3
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Tablo 3-5 Erkek bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme s kl
Di
No 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Eksik
Say 31 2 0 11 5 2 30 2 2 26 2 5 8 0 1 37

% 4 0,3 0 1,4 0,6 0,3 3,8 0,3 0,3 3,3 0,3 0,6 1 0 0,1 4,7

Di
No 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Eksik
Say 25 2 1 20 4 2 8 10 11 7 2 4 22 1 3 30

% 3,2 0,3 0,1 2,6 0,5 0,3 1 1,3 1,4 0,9 0,3 0,5 2,8 0,1 0,5 3,8

Tablo 3-6 Sa  sol ayr  gözetilmeksizin erkek bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme
kl

Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Eksik
Say

4 56 4 10 19 0 3 68

    % 0,5 7,2 0,5 1,3 2,4 0 0,5 8,7

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Eksik
Say

21 15 4 8 42 2 5 55

   % 2,7 1,9 0,5 1 5,4 0,3 0,6 7
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Tablo 3-7 K z bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme s kl
Di
No 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Eksik
Say 36 5 1 18 12 9 44 3 2 38 8 8 16 1 5 33

% 4,6 0,6 0,1 2,3 1,5 1,2 5,6 0,5 0,3 4,9 1 1 2 0,1 0,6 4,2

Di
No 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Eksik
Say 39 7 2 35 4 3 10 11 12 8 4 6 38 1 6 41

% 5 0,9 0,3 4,5 0,5 0,5 1,3 1,4 1,5 1 0,5 0,8 4,9 0,1 0,8 5,2

Tablo 3-8 Sa  sol ayr  gözetilmeksizin k z bireylerin di lerinde konjenital eksiklik görülme
kl

Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Eksik
Say

5 82 17 20 34 2 10 69

    % 0,6 10,5 2,1 2,6 4,3 0,3 1,3 8,8

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Eksik
Say

23 18 7 10 73 3 13 80

    % 2,9 2,3 0,9 1,3 9,3 0,5 1,7 10,2
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3.3 Tek ve Çift Tarafl  Di  Eksikli i

Di lere göre tek ve çift tarafl  di  eksiklikleri tablo 3.9’da verilmi tir. Çift

tarafl  di  eksikli i, tek tarafl  di  eksikli ine göre daha s k görülmektedir. Tek ve çift

tarafl  eksiklik oranlar na bak ld nda çift tarafl  eksiklik en fazla üst ön kesici

di lerde, en az üst birinci büyük az  di lerinde görülmektedir.

Erkek bireylerin di lerinde tek ve çift tarafl  di  eksikli i miktarlar  tablo

3.10’da verilmi tir. Tek ve çift tarafl  eksiklikler oran na bak ld nda çift tarafl

eksiklik en fazla alt ön keser di lerde, en az üst birinci küçük az  di lerinde

görülmektedir.

z bireylerin di lerinde tek ve çift tarafl  di  eksikli i miktarlar  tablo

3.11’de verilmi tir. Tek ve çift tarafl  eksiklikler oran na bak ld nda çift tarafl

eksiklik en fazla alt ikinci büyükaz  di lerinde, en az alt birinci büyükaz  di lerinde

görülmektedir.

Tablo 3-9 Di lere göre tek ve çift tarafl  di  eksiklikleri
Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Tek Tarafl 1 22 3 8 7 0 3 27

Çift Tarafl 8 116 18 22 46 2 10 110

Çift/Tek Oran  % 8,00 5,27 6 2,75 6,22 0,00 3,33 4,07

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Tek Tarafl 6 9 1 4 33 1 2 17

Çift Tarafl 38 24 10 10 82 4 18 112

Çift/Tek Oran  % 6,33 2,66 10 2,50 2,48 4 9 6,58
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Tablo 3-10 Erkek bireylerin di lerinde tek ve çift tarafl  di  eksikli i
Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Tek Tarafl 0 12 0 4 3 0 1 14

Çift Tarafl 4 44 4 6 16 0 2 54

Çift/Tek Oran  % 0,00 3,67 0,00 1,50 5,33 0,00 2,00 3,86

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Tek Tarafl 1 3 0 2 12 0 1 11

Çift Tarafl 20 12 4 6 30 2 4 44

Çift/Tek Oran  % 20,00 4,00 0,00 3,00 2,50 0,00 4,00 4,00

Tablo 3-11 K z bireylerin di lerinde tek ve çift tarafl  di  eksikli i
Di  No 11-21 12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28

Tek Tarafl 1 10 3 4 4 0 2 13

Çift Tarafl 4 72 14 16 30 2 8 56

Çift/Tek Oran 4,00 7,20 4,66 4,00 7,50 0,00 4,00 4,30

Di  No 31-41 32-42 33-43 34-44 35-45 36-46 37-47 38-48

Tek Tarafl 5 6 1 2 21 1 1 6

Çift Tarafl 18 12 6 8 52 2 12 74

Çift/Tek Oran 3,60 2,00 6,00 4,00 2,48 2,00 12,00 12,33

3.4 Sa  ve Sol Tarafta Konjenital Di  Eksikli i
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Tablo 3.12’de bireylerin sa  ve sol yar m çenelerindeki konjenital di

eksikliklerinin say lar  verilmi tir. Her iki tarafta da birbirine yak n de erler

görülmektedir. Ancak çok az bir farkla da olsa konjenital di  eksikli i sol tarafta

daha fazla görülmektedir.

Tablo 3-12 Sa  ve Sol tarafta cinsiyetlere göre di  eksiklikleri

zlar Erkekler Toplam

Eksik Say 239 155 394
Sa

Yüzde 30,56 19,82 50,38

Eksik Say 227 161 388
Sol

Yüzde 29,02 20,58 49,62

Eksik Say 466 316 782
Toplam

Yüzde 59,59 40,41 100,00

3.5 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve

Genotipleri

Çe itli kombinasyonlar ile birlikte a zlar nda konjenital di  eksikli i görülen

hastalar n eksik di  profilleri ile Pax9 geninde promotor bölgede -1031’inci ve -912

inci alanlardaki genotip yap  tablo 3.13’te aç k olarak belirtilmi tir. Tablodaki aç k

bölgeler üst çene bölgesini, koyu bölgeler ise alt çene bölgesini göstermektedir.
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Tablo 3-13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve
Genotipleri
G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GG CC 1 *

GA CT 2 * *

GA CT 3 *

* *

GA CT 4

*

GA CT 5 *

*

GG CC 6 * *

* *

GG CC 7 *

GA CT 8 *

* *

GA CC 9

*

GA CT 10

* *

GA CT 11 * * * * * *

* * * * * * *

GA CT 12 *

GA CT 13 * *

* *

GG CC 14 * *

GG CC 15 * *

GA CT 16

* *

GG CC 17 * * * *

* *

GG CC 18

*

GA CT 19 *

GG CC 20 * *

GG CT 21 * *

GG CC 22

* *

GA CT 23

* * * *

GA CT 24 * *

* *

GG CC 25 * *
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GG CC 26 * *

* *

GA CT 27

* *

GG CT 28 * *

GG CT 29 *

GG CC 30 *

GA CC 31 * * * * *

* *

GG CC 32 * *

GG CC 33 * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

GG CC 34 * *

GG CC 35 * * * *

* *

GG CC 36 * * * * * * * *

* * * * * * * *

GG CC 37

* *

GG CC 38 * *

GG CC 39

* *

GA CT 40

* *

GA CT 41

* *

GA CT 42 * *

GA CT 43 * *

GA CT 44 * *

* *

GA CT 45 * *

* *

GA CT 46 * *

GA CT 47 * * * * * *

* * *

GA CT 48

*

GA CT 49 * *

GA CC 50

* *

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GG CC 51

* *

GA CC 52 * *

* *

GG CC 53 * *

GA CT 54 * *

GG CC 55 *

AA TT 56 * *

* * * *

GA CT 57 * *

* *

GG CC 58 * *

* *

GA CT 59 * * * * * *

* * * * * * * *

GA CT 60 *

*

GA CT 61

*

GG CC 62 * *

*

GA CT 63 * *

*

GA CT 64 * *

*

GG CC 65 *

GA CT 66

*

GA CT 67 *

GA TT 68 * *

GG CC 69 *

GG CC 70 * *

GG CC 71

*

GG CC 72

* *

GG CC 73 * *

GG CC 74

* *

GG CC 75

*

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GG CC 76 * *

GA CT 77 * *

* *

GA CT 78 * *

* *

AA TT 79

* *

GG CC 80 * * * *

GA CT 81

* *

GG CC 82

* *

GA CT 83 * * * *

* *

GG CC 84 * *

* *

GA TT 85 * *

GA TT 86 *

* *

GA CT 87 * *

* *

GG CT 88 * *

GG CC 89 *

GA CC 90 * * * *

* *

GA TT 91 * *

GA CT 92 * * * * *

* * *

GA CT 93 * * *

* *

AA TT 94 * *

GA CT 95 *

*

GA CT 96 * * * *

* *

GG CC 97

* * * *

GA CT 98 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * *

GA CT 99 * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

GA CT 100 *

* *

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GA CT 101

* *

GG CC 102 * *

*

GG CC 103 * *

* * *

GG CC 104 * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

GA CC 105 * * * *

* * * * *

GA CT 106 * * * *

* * *

GA CT 107 * * * * * * *

* * * * *

AA TT 108 * *

* * * *

GA CT 109 *

*

AA TT 110 * *

GA CT 111

* *

GA CT 112

* *

GA CT 113 * * * * * * *

* * * * *

GA CT 114 * *

GA CT 115 * *

*

GA CT 116 * * * *

*

AA CC 117

* * * *

GA CC 118 * * *

GA CC 119

* *

AA TT 120

*

AA TT 121 *

* *

GA CC 122 * * *

GG CC 123

* *

GA CT 124

*

AA TT 125

*

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GA CT 126

* *

GG CC 127 * *

*

GG CC 128 * * *

* * *

GG CC 129 * *

* * *

GG CC 130 * *

*

GA CT 131

*

AA TT 132 * *

* *

GA CT 133 *

GG CC 134

*

GA CT 135 * *

* * * *

GG CC 136 *

* *

GA CT 137 * *

*

GG CC 138 *

* *

GG CC 139 * *

*

GA CT 140 *

AA TT 141 *

*

GA CT 142 * * *

*

GG CC 143 * * * * * * * * *

* * * * * * *

GA CT 144 * *

* *

GA CT 145 * *

GA CT 146 * *

GG CC 147 * *

GG CC 148 *

GA CT 149 * * *

* *

GA CT 150

*

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GG CC 151 * * * *

* *

AA TT 152 *

* *

GG CC 153

*

GG CC 154

*

GA CT 155

* *

GA CC 156 * *

*

GA CT 157 *

* *

GG CC 158

*

GG CC 159 *

* *

AA TT 160

* *

GA CT 161

*

GA CT 162 *

GG CC 163 *

GG CC 164

* *

GA CT 165

* *

GA CT 166 * *

* *

GG CC 167 * *

GA CT 168

*

GA CT 169

* *

GA CT 170 * *

GA CT 171 * * * * * * * *

* * * * * * * *

GG CC 172 * * * *

* * * *

GA CT 173 *

GA CT 174 * *

*

GG CC 175 * * *

* *

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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G-1031A C-912T Üst/Alt 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L

GA CT 176 *

GA CT 177 * * * *

* * *

GA CT 178 * * * *

* * * * *

GA CT 179 * * * *

* * *

GA CT 180 * * *

* * *

AA TT 181 * *

GA TT 182 *

*

GG CC 183 * *

* * *

GG CC 184

*

GA CT 185 * * *

* * * * *

GG CC 186 *

GG CC 187

* * * *

GA CT 188 * * * *

* *

GA CT 189

* *

GG CC 190 *

* *

GG CC 191 * *

* * * *

GA CT 192 * * * *

* *

GA CT 193 * * * * * *

* * * *

GA CT 194 * * * *

* *

GG CC 195 * * * *

* * *

GA CT 196 * * *

* *

AA TT 197 *

GA CT 198

* * *

GG CC 199

* *

GA CT 200 * * *

Tablo 3.13 Konjenital Di  eksikli inden Etkilenen Bireylerin Daimi Dentisyon Profili ve Genotipleri

(devam)
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Tablo 3-14 Kontrol ve test guruplar nda Pax9, allel ve genotip da
TNP Kontrol

Gurubu
Hipodonti 3. Büyük Az

Hipodontisi
3. Büyükaz  Hariç

N % n % n % n %
G-1031A

Alleli
A 81 35.5 139 34.75 77 37.7 62 31.6
G 147 64.5 261 65.25 127 62.3 134 68.4
p* 0.913 0.705 0.458

OO (%95GA)
1.03 0.908 1.191

Genotip
AA 12 10.5 15 7.5 7 6.8 8 8.2
GA 57 50 109 54.5 63 61.7 46 46.9
GG 45 39.5 76 38 32 31.5 44 44.9
p# 0.579 0.207 0.676

Genotip

AA 12 10,5 15 7.5 7 7.7 8 8.1
GA/GG 102 89.5 185 92.5 85 92.3 90 91.9

p* 0.477 0.633 0.725
OO (%95GA) 1.45 1.428 1.323

GA 57 35.8 109 37 63 42.5 46 33.8
GG/AA 102 64.2 185 63 85 57.5 90 66.2

p* 0.876 0.276 0.809

OO (%95GA)
0.948 0.753 1.093

C-912T
Alleli

T 81 35.5 136 34 79 38.3 58 29.5
C 147 64.2 264 66 127 61.7 138 70.5
p* 0.765 0.611 0.232

OO (%95GA) 1.06 0.885 1.311
Genotip

TT 14 12.2 19 9.5 11 10.6 8 8.1
CT 53 46.4 98 49 57 55.3 42 42.8
CC 47 41.4 83 41.5 35 34.1 48 49.1
p# 0.730 0.426 0.423

Genotip
TT 14 12.2 19 9.5 11 10.6 8 8.1

CT/CC 100 87.8 181 90.5 92 89.4 90 91.9
p# 0.561 0.876 0.451

OO (%95GA) 1.373 1.171 1.575

CT 53 46.4 98 49 57 55.3 42 42.8
TT/CC 61 53.6 102 51 46 44.7 56 57.2

p* 0.756 0.244 0.695
OO (%95GA) 0.904 0.701 1.158
TNP, Tek Nükleotidli Polimorfizm; OO, Odds Oran ; GA, Güvenlik Aral

*, Ki kare testi p de eri
#, Normal SPSS testi
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Tablo 3-15 Kontrol ve test gurubunda Pax9 Geninin Haplotip Frekans
Haplotip G-1031A/C-912T Kontrol Gurubu Test Gurubu p-De eri

n % n % Odds Oran  (GA%)

Allel

AC 55 54,5 46 45,5 0.05 (ki-kare)

GT 55 34,8 103 65,2

GC 100 35,7 180 64,3

AT 67 37,2 113 62,8

AC 55 31.1 46 10.4 0.001( Ki-kare)

GT+GC+AT 122 68.9 396 89.6 3.88 ( Odds)

GA(2,49 – 6,03)

AC+GC+AT 122 68.9 339 76.6 0.05 (ki kare)

GT 55 31.1 103 23.4 0.673 ( Odds)

GA(0,458 – 0,993)

Genotip

GT/GT 0 0 0 0 0,622 ( ki-kare )

AT/GC 53 43.4 94 43.1

AC/AC 0 0 1 0.4

AC/GC 2 1.6 10 4.5

AT/GT 2 1.6 5 2.3

AC/GT 53 43.4 94 43.1

AT/AC 0 0 0 0

AT/AT 12 9.9 14 6.4

AC/GT 53 43,4 94 43,1 0.926 ( ki-kare)

GT/GT+AT/GC+AC/GC+AT/GT+

AC/GT+AT/AC+AT/AT

69 56,6 125 56,9

OO, odds oran ; GA, güvenlik aral

3.6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) - Restriksiyon Fragment Lenght

Polymorpism (RFLP) Jel Elektroforez Görüntüsü
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ekil 3-1Sekiz farkl  bireyden spesifik primerler kullan larak elde edilen 202 bp PCR ürünün
BsnI restriksiyon enzim ile kesimi sonucu olu an genotipler. Kuyucuklar 1 – 3, 7, 8 (vakalar no:
297, 299, 301, 309, 311): GA heterozigot; Kuyucuklar 4 ve 6 (Vaka no: 302,304): GG genotip;
Kuyucuk 5 ( vaka no: 303): AA gentipi; Kuyucuk 9: 100 bp mark r

1      2      3      4      5      6      7     8      9

CC   CT   TT   CC   CC   CC   CC   TT

1      2      3      4      5      6      7     8      9

CC   CT   TT   CC   CC   CC   CC   TT
ekil 3-2 Sekiz farkl  bireyden spesifik primerler kullan larak elde edilen 202 bp PCR ürünün

TruI restriksiyon enzim ile kesimi sonucu olu an genotipler. Kuyucuk 2 (vaka no: 301): CT
heterozigot; Kuyucuklar 1, 4 – 7; (Vaka no: 300, 304, 305, 306, 307): CC genotip; Kuyucuk 3, 8 (
vaka no: 303, 308 ): TT gentipi; Kuyucuk 9: 100 bp mark r

GA    GA       GA      GG       AA       GG     GA       GA
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RFLP yöntemi ile restriksiyon enzim kesimi sonras nda elde edilen jel

görüntüleri ekil 3.1 ve ekil 3.2 de her bir polimorfik bölge için ayr  ayr  verilmi tir.

Yap lan PZR analizi ve restriksiyon enzim kesimi sonucunda hastalar n Pax9

geninin G-1031A polimorfik bölgesinde A allelinin hipodonti gurubunda bulunma

oran  % 34,75 (139 adet), daimi üçüncü büyük az  eksikli i gurubunda % 37,7 (77

adet), üçüncü büyük az lar hariç olan di  eksikli i gurubunda ise %31,60 (62 adet) ve

kontrol gurubunda % 35,5 (81 adet), olarak bulunmu tur. Yap lan istatistiksel

analizde guruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir fark bulunmam r (Tablo

3.14). G allelinin kontrol gurubunda bulunma oran  %64,5 (147 adet), hipodonti

gurubunda %65,25 (261 adet), daimi üçüncü büyük az  eksikli i gurubunda %62,3

(127 adet) ve üçüncü büyük az lar hariç olan di  eksikli i gurubunda ise %68,40

(134 adet) olarak bulunmu tur. Bu guruplar aras nda istatistiksel aç dan anlaml  bir

fark bulunmam r (Tablo 3,14).

AA, GA ve GG genotip frekanslar  hipodonti gurubunda s ras yla %7,5 (15

adet), %54,5 (109 adet) ve %38 (76 adet); 3. büyük az  hipodontisi gurubunda

ras yla %6,8 (7 adet), %61,7 (63 adet) ve %31,5 (32 adet); üçüncü büyük az  di i

hariç olan di er eksik di li gurupta s ras yla %8,2 (8 adet), %46,9 (46 adet) ve %44,9

(44 adet); kontrol gurubunda ise s ras yla %10,5 (12 adet), %50 (57 adet), ve 39,5

(45 adet) olarak kayda geçmi tir. Yap lan istatistiksel de erlendirmelere bakt z

zaman kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan önemli bir fark

bulunmad  görülmü tür (p>0,05) (Tablo 3.14).

AA genotipi ile GA/GG genotipleri kar la lm  ve tablo 3.14’te

belirtilmi tir. Buna göre AA genotipi ile GA/GG genotiplerinin s ras yla kontrol

gurubunda bulunma oran  %10,5 (12 adet) ve %89,5 (102 adet), hipodonti gurubunda

olma oran  %7,5 (15 adet) ve %92,5 (185 adet), üçüncü büyük az  hipodontisi

gurubunda bulunma oran  %7,7 (7 adet) ve %92,3 (85 adet) ve son olarak üçüncü

büyük az  di i hariç olan di er eksik di li gurupta bulunma oran  %8,1 (8 adet),

%91,9 (90 adet) olarak tespit edilmi tir. Yap lan istatistiksel de erlendirmelere

bakt z zaman kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan

önemli bir fark bulunmad  görülmü tür (p>0,05)(Tablo 3.14).

GA genotipi ile GG/AA genotipleri kar la lm  ve tablo 3.14’te

belirtilmi tir. Buna göre GA genotipi ile GG/AA genotiplerinin s ras yla kontrol

gurubunda bulunma oran  %35,8 (57 adet) ve %64,2 (102 adet), hipodonti gurubunda
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olma oran  %37 (109 adet) ve %63 (185 adet), üçüncü büyük az  hipodontisi

gurubunda bulunma oran  %42,5 (63 adet) ve %57,5 (85 adet) ve son olarak üçüncü

büyük az  di i hariç olan di er eksik di li gurupta bulunma oran  %33,8 (46 adet),

%66,2 (90 adet) olarak tespit edilmi tir. Yap lan istatistiksel de erlendirmelere

bakt z zaman kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan

önemli bir fark bulunmad  görülmü tür (p>0,05) (Tablo 3.14).

C-912T polimorfizm bölgesindeki allellerin görülme oranlar  ve guruplar

aras  istatistiksel kar la rmalar a daki gibidir; Bu polimorfik bölgedeki T

allelinin kontrol gurubunda bulunma oran  %35,5 (81 adet), hipodonti gurubunda

%34 (136 adet), daimi üçüncü büyük az  eksikli i gurubunda %38,3 (79 adet) ve

üçüncü büyük az lar hariç olan di  eksikli i gurubunda ise %29,5 (58 adet) olarak

bulunmu tur. C allelinin kontrol gurubunda bulunma oran  %64,2 (147 adet),

hipodonti gurubunda %66 (264 adet), daimi üçüncü büyük az  eksikli i gurubunda

%61,7 (127 adet) ve üçüncü büyük az lar hariç olan di  eksikli i gurubunda ise

%70,5 (138 adet) olarak bulunmu tur. Bu guruplar aras nda istatistiksel aç dan

anlaml  bir fark bulunmam r (p>0,05) (Tablo 3,14).

TT, CT ve CC genotip frekanslar  hipodonti gurubunda s ras yla %9,5 (19

adet), %49 (98 adet) ve %41,5 (83 adet); 3. büyük az  hipodontisi gurubunda

ras yla %10,6 (11 adet), %55,3 (57 adet) ve %34,1 (35 adet); üçüncü büyük az  di i

hariç olan di er eksik di li gurupta s ras yla %8,1 (8 adet), %42,8 (42 adet) ve %49,1

(48 adet); kontrol gurubunda ise s ras yla %12,2 (14 adet), %46,4 (53 adet), ve 41,4

(47 adet) olarak gözlenmi tir. Yap lan istatistiksel de erlendirmelere bal nda

zaman kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan önemli bir fark

bulunmad  görülmektedir (p>0,05) (Tablo 3.14).

TT genotipinin CT/CC genotipleri ile ili kisine bak ld nda her iki gurubun

da s ras yla kontrol gurubunda bulunma oran  %12,2 (14 adet) ve %87,8 (100 adet),

hipodonti gurubunda olma oran  %9,5 (19 adet) ve %90,5 (181 adet), üçüncü büyük

az  hipodontisi gurubunda bulunma oran  %10,6 (11 adet) ve %89,4 (92 adet) ve son

olarak üçüncü büyük az  di i hariç olan di er eksik di li gurupta bulunma oran  %8,1

(8 adet), %91,9 (90 adet) olarak tespit edilmi tir. Yap lan istatistiksel

de erlendirmede kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan

önemli bir fark bulunmam r (p>0,05) (Tablo 3.14).
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CT genotipi ile TT/CC genotipleri kar la lm  ve sonuçlar tablo 3.14’te

belirtilmi tir. Buna göre CT genotipi ile TT/CC genotiplerinin s ras yla kontrol

gurubunda bulunma oran  %46,4 (53 adet) ve %53,6 (61 adet), hipodonti gurubunda

olma oran  %49 (98 adet) ve %51 (102 adet), üçüncü büyük az  hipodontisi

gurubunda bulunma oran  %55,3 (57 adet) ve %44,7 (46 adet) ve son olarak üçüncü

büyük az  di i hariç olan di er eksik di li gurupta bulunma oran  %42,8 (42 adet),

%57,2 (56 adet) olarak tespit edilmi tir. Yap lan istatistiksel de erlendirmeler

sonucunda kontrol gurubuyla hasta guruplar  aras nda istatistiksel aç dan önemli bir

fark bulunmad  tespit edilmi tir (p>0,05) (Tablo 3.14).

Ara lan her iki polimorfik bölgenin haplotip da , Hardy-Weinberg

denkli i ile uyumlu olarak bulundu (p>0.09). A – C ve G – T allelleri dengesiz

ba lan ma (linkage disequilibrium) sahip oldu u anla ld . Ara rmaya kat lan 314

bireyden GT/GT, AT/AC haplotipine sahip kimse olmamakla beraber ve AC/AC

genotipinden de bir adet vard r. Alleller ve genotipler olarak ayarlanan haplotiplerin

da  tablo 3.15’te gösterilmektedir. Alleller olarak ayarlanm  haplotipler

kar lart ld nda kontrol ve test guruplar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir

fark bulunmu tur (P=0,05). AC haplotipe sahip bireyler, di er haplotip guruplar yla

kar la ld klar nda, konjenital di  eksikli i vakalar nda kontrol gurubuna nazaran

istatistiksel olarak anlaml  bir ölçüde az oranda olduklar  görülmektedir (OO=3,88;

GA=%95; p = 0,001). GT haplotipine sahip bireylerin oran na bak ld  zaman

istatistiksel olarak anlaml  bir biçimde test gurubunda daha az oranda oldu u tespit

edilmi tir (OO=0,67; GA=0,458 – 0,993; p=0,045). Haplotipler genotip olarak

düzenlenip analiz edildikleri zaman kontrol ve test guruplar  aras nda istatistiksel

aç dan herhangi bir fark bulunamam r (p= 0,622). AT/GC ve AC/GT haplotipleri

de kontrol ve hasta gurubunda s ras yla % 43.4 ve %43.1 oran nda bulunmaktad r

Ancak bu guruplarda ç kan veriler de istatistiksel aç dan önemli de ildir. AC/GC

haplotipi hasta gurubunda test gurubuna göre 3 kat daha s kl kta bulunmakta oldu u

görülmü tür ancak bu da istatistiksel olarak anlaml  de ildir. (p>0,05) ( hasta

gurubunda % 4,5, kontrol gurubunda % 1,6).

Pax9 promotor bölgesindeki test edilen G-1031A ve T-912C polimorfizm

bölgelerinin genotiplerinin tüm varyasyonlar yla çe itli konjenital di  eksikli i

görülen di  guruplar n kar la rmas  tablo 3.16’da verilmi tir. Yap lan istatistiksel
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analiz sonucunda eksik di  guruplar  ile genotipik polimorfizm varyasyonlar

aras nda önemli bir farka rastlanmam r (P=0,171) (Tablo 3.16). Bunun üzerine G-

1031A bölgesindeki polimorfizm ile C-912T bölgesindeki polimorfizmler ayr  ayr

di  eksiklikleri gurubuyla kar la lm  ve sonuçlar tablo 3.17 ve 3.18’de

gösterilmi tir. Sonuç olarak C-912T polimorfizmi ile konjenital di  eksikli i aras nda

istatistiksel olarak anlaml  bir fark bulunmazken (p = 0,158) (tablo 3.18), G-1031A

polimorfizmi ile konjenital di  eksikli i aras nda istatistiksel aç dan önemli bir ili ki

tespit edilmi tir ( p = 0,026) (tablo 3.17).

Tablo 3-16 Pax9 promotor bölgesindeki test edilen G-1031A ve T-912C polimorfizm bölgelerinin
genotiplerinin tüm varyasyonlar yla çe itli konjenital di  eksikli i görülen di  guruplar n
kar la rmas

Konjenital di  eksikli i guruplar

12-22 14-24 15-25 35-45
31-32-

   41-42
18-28-

   38-48 di er total
57 26 12 41 26 82 52 296

GGCC %19,3 %8,8 %4,1 %13,9 %8,8 %27,7 %17,6 %100
6 1 0 0 0 1 0 8

GGCT %75 %12,5 %0 %0 %0 %12,5 %0 %100
0 0 0 0 0 0 0 0

GGTT %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100
6 2 1 10 2 11 0 32

GACC %18,8 %6,3 %3,1 %31,3 %6,3 %34,4 %0 %100
56 18 13 50 40 124 33 334

GACT %16,8 %5,4 %3,9 %15 %12 %37,1 %9,9 %100
4 3 2 4 4 11 4 32

GATT %12,5 %9,4 %6,3 %12,5 %12,5 %34,4 %12,5 %100
2 0 0 0 0 0 0 2

AACC %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100
0 0 0 0 0 0 0 0

AACT %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100
7 3 2 10 5 22 8 57

AATT %12,3 %5,3 %3,5 %17,5 %8,8 %38,6 %14 %100
138 53 30 115 77 251 97 761TOTAL %18,1 %7 %3,9 %15,1 %10,1 %33 %12,7 %100

P=0,171 (X2 testi)
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Tablo 3-17 G-1031A bölgesindeki polimorfizmin eksik di lerle olan ili kisi
Konjenital di  eksikli i guruplar

12-22 14-24 15-25 35-45
31-32-

  41-42
18-28-

  38-48 di er total
63 27 12 41 26 84 52 305

GG %20,7 %8,9 %3,9 %13,4 %8,5 %27,5 %17 %100
66 23 16 64 36 165 37 407

GA %16,2 %5,7 %3,9 %15,7 %8,8 %40,5 %9,1 %100
9 3 2 10 5 22 8 59

AA %15,3 %5,1 %3,4 %16,9 %8,5 %37,3 %13,6 %100
138 53 30 115 67 271 97 771TOTAL %18,1 %17,9 %6,9 %3,9 %14,9 %8,7 %35,1 %100

P= 0,026

Tablo 3-18 C-912T bölgesindeki polimorfizmin eksik di lerle olan ili kisi
Konjenital di  eksikli i guruplar

12-22 14-24 15-25 35-45
31-32-

   41-42
18-28-

   38-48 di er total
63 28 13 51 28 93 52 328

CC %19,2 %8,5 %4 %15,5 %8,5 %28,4 %15,9 %100
62 19 13 50 40 1134 33 351

CT %17,7 %5,4 %3,7 %14,2 %11,4 %38,2 %9,4 %100
11 6 4 14 9 33 12 89

TT %12,4 %6,7 %4,5 %15,7 %10,1 %37,1 %13,5 %100
138 53 30 115 67 271 97 771TOTAL %17,7 %6,9 %3,9 %15 %10 %33,9 %12,6 %100

P= 0,158
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4. TARTI MA

Konjenital di  eksikli i, insanlarda çok s k kar la lan bir anomali olmas

sebebiyle birçok ara rmac n ilgisini çekmi tir. Literatür incelendi i zaman bu

anomalinin nedenleri, etiyolojik faktörleri, genetik alt yap , herediter geçi leri,

hastalara uygulanan tedavi seçenekleri ile alakal  çal malara rastlanmaktad r.

Genetik bilimi her geçen gün geli mekte, yeni ç kan teknolojik imkanlar

kullan larak hastal klar n etiyolojisi daha detayl  olarak incelenip nedenlerinin tam

olarak anla lmas  hususunda yol al nmaktad r. nsan Genom Projesi bittikten sonra

hangi genlerin hangi proteinleri kodlad  aç a ç km , bu sayede tümden gelim

metodu kullan larak bir protein ile alakal  bozukluk ve hastal klar n genetik alt

yap na inilmeye ba lanm r. Günümüzde de bu çal malar h zla devam

etmektedir.

Bizim çal mam z konjenital di  eksikli ine sahip bireylerde di

morfogenezinde rol oynayan Pax9 adl  genin 2 bölgesinde olu an polimorfizmin

konjenital di  eksikli i ile ili kisini incelemekle birlikte; birey ba na dü en

konjenital eksik di  miktar , her bir di in konjenital eksik olarak görülme s kl , sa

ve sol tarafta konjenital di  eksikli i yönünden bir ayr m olup olmad  ve k z ve

erkek bireylerdeki di  eksikliklerinin oranlar n incelenmesini kapsayan nadir

çal malardand r.

Ara rmam zda 200 konjenital eksik di e sahip bireyde toplam 782 di in

eksik oldu u görülmü tür. Birey ba na 3,91 eksik di  dü mektedir. Bu rakam

zlarda 3,82, erkeklerde ise 4,05’tir. Birey ba na dü en eksik di  miktar  baz

ara rmac lar taraf ndan dikkate al nmasa da baz lar  da üzerinde durmu lard r.

Magnusson (1977), 1116 ki ilik bir gurubun di  eksikli ini inceledi i çal mas nda

sonuç olarak birey ba na 1,9 di  eksikli i tespit etmi tir. Ancak Magnusson ikinci ve

üçüncü büyük az  di  eksikliklerini çal mas na dahil etmedi i için ki i ba na dü en

di  eksikli i bu kadar dü ük ç km  olabilir. Sisman ve arkada lar  (2007) da

yapt klar  çal mada birey ba na dü en di  eksikli ini 1,94 olarak bulmu lard r. Bu

oran da k zlarda 2,02, erkeklerde ise 1,76’d r. Bu ara rmac lar da üçüncü molar

di in eksikli ini çal malar na dahil etmemi lerdir. Göyenç (1990), yapt
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ara rmada birey ba na dü en eksik di  miktar  k zlarda 2,05, erkeklerde 2,35 ve

tüm gurup için de 2,345 olarak bulmu tur. Ortalamalarda kar la lan farkl n

temelinde ara rmac lar n üçüncü büyük az  di ini ara rmaya dahil etmemi

olmalar  olabilir.

Literatür incelendi i zaman genel olarak eksikli i en s k görülen di lerin alt

ikinci küçük az  ve üst yan kesici di ler oldu u anla r. Ancak bu di lerden

hangisinin daha fazla eksik oldu u hususunda fikir birli i bulunmamakta, çe itli

yazarlar, çe itli görü ler öne sürmektedir. Gelgör ve arkada lar n (2005) yapt  bir

çal maya göre üçüncü büyük az  di ler hariç erkek ve k z de erleri olarak s ras yla

en s k oranda eksiklik görülen di lerin alt ikinci küçük az lar (%1,6 ve %2), üst yan

kesici di ler (%1,1 ve %1,5), sol alt birinci büyük az  di leri (%1,3 ve %1,4) oldu u

bildirilmi tir. Bu bulgulara paralel olarak Haris ve Clark (2008), en s k eksikli i

görülen di lerin alt ikinci premolarlar oldu unu, bunu çok az farkla üst yan

kesicilerin izledi ini belirtmi lerdir. Altu -Ataç ve Erdem’e (2007) göre Türk

toplumunda en s k eksikli i görülen di ler üst yan kesici di lerdir. Davis’e (1987)

göre en s k rastlanan eksik di ler %58,7 oran  ile alt kesici di lerdir. Nik-Hussein

(1989) de Altu -Ataç ve Erdem’in (2007) bulgular  do rulam  ve onlar da en s k

konjenital olarak eksik olan di lerin üst yan kesici di ler oldu unu, bunu takiben alt

yan kesici di ler ve ard ndan da alt ikinci küçük az  di in gelmekte oldu unu

bildirmi tir (Nik-Hussein 1989). Baz  yazarlar da (Hunstadbraten 1973, Maklin ve

ark. 1979, Silverman ve Ackerman 1979, Rasmussen 1999, Creton ve ark. 2009,

Rolling ve Poulsen 2009) alt ikinci premolarlar n en s k eksik olarak görüldü ünü

bildirmi lerdir. Bizim çal mam zda ise eksikli i en s k görülen di ler üst yan kesici

di lerdir. Bunu s ras yla alt ikinci küçük az  di ler ve üst ikinci küçük az  di ler

izlemektedir. Bizim çal mam n sonuçlar  da daha önce Türk toplumunda çal ma

yapan Göyenç (1990) ve Altu -Ataç ve Erdem’in (2007) çal mas n sonuçlar  ile

uyumludur. Çal mam n sonucu ayn  zamanda Brekhus ve arkada lar  (1944) ile

Muller ve arkada lar n (1970) yapt klar  di er toplum çal malar yla da uyum

göstermektedir.

Rasmussen (1999) en az eksikli i görülen di in üst santral kesiciler oldu unu

bildirmi tir. Bizim çal mam zda ise en stabil olarak görülen di ler alt ve üst birinci

büyük az  di ler olarak kar za ç kmaktad r. Garn ve arkada lar  (1963) eksikli i

en s k görülen di lerin bir di  dizisinin en distalindeki di  oldu unu ileri
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sürmü lerdir. Kesici di ler bölgesinde lateral kesicinin, küçük az  di leri bölgesinde

ikinci küçük az lar n ve büyük az lar bölgesinde ise üçüncü büyük az  di lerin

eksikliklerinin en s k görülmesi bu teoriyi kan tlamaktad r. Bizim çal mam n

sonuçlar  da bu teoriyi kan tlar niteliktedir. Tavajohi-Kermani ve arkada lar  (2002)

ile Rolling ve Poulsen (2009) da bu görü tedirler. Bu yazarlar n genel kan  di

eksikli inin olu um mekanizmas  ile hangi di lerin eksik olaca n belirlenmesinin

ayn  genetik temellere dayan yor olmas r. Neden en distal di lerin etkilendi i

hususunda ayr nt  dü ünceler belirtmemektedirler.

Tunç ve Koyutürk’ün (2006) Türk toplumunda yapt  ara rmada di

eksikli inin cinsiyete göre da  de erlendirildi inde k zlarda (%9,5), erkeklere

(%7,7) göre daha fazla di  eksikli i gözlendi i, ancak aradaki fark n istatistiksel

olarak önemli olmad  bildirilmi tir (Tunc ve Koyuturk 2006). Göyenç’e (1990)

göre k zlarda (%70) erkeklere nazaran (%30) daha s k konjenital di  eksikli i

görülmektedir. Bizim çal mam zda ise k zlarda konjenital di  eksikli i görülme

kl  %61 iken erkeklerde bu oran %39 olmaktad r. Bu da bizim bulgumuzun

Göyenç’in (1990) bulgular yla paralel oldu unu göstermektedir. Muller (1970) ve

Polder (2004) de ayn  çizgide sonuç bildirmi lerdir. Konjenital di  eksikli inin

erkeklerde daha s k gözlendi ini bildiren ara rmalar da vard r (Whittington ve

Durward 1996). Baz  aralt rmac lar ise k zlarla erkekler aras nda konjenital di

eksikli i yönünden önemli bir fark bulunmad  söylemektedirler (Maklin ve ark.

1979, Davis 1987, Lynham 1990, Silva Meza 2003, Endo ve ark. 2006).

Literatür incelendi inde konjenital di  eksikli ine tek tarafl  ve ya çift tarafl

ya da sa  ve solda e it olarak rastlamak mümkündür. Göyenç (1990) ve Maklin

(1979) konjenital di  eksikli i görülme yönü olarak sa  ve sol tarafta herhangi bir

fark görmemi , her iki tarafta da görülebilece ini bildirmi lerdir. Pinho ve

arkada lar  (2005) da sa  tarafta daha fazla di  eksikli i görüldü ünü rapor etmi tir.

Tunc ve Koyutürk (2006), Türk popülasyonu üzerinde yapt klar  çal mada ise di

eksikli inin sol tarafta daha fazla görüldü ünü belirtirler. Bizim çal mam zda da sa

tarafta görülen konjenital di  eksikli i oran  %50,38, sol tarafta ise %49,62 olarak

tespit edilmi tir. Bu bulguya göre konjenital di  eksikli inin sa da veya solda

görülmesi aç ndan oranlar aras nda büyük bir fark olmad , her iki tarafta da

birbirine yak n oranlarda di  eksikli i görüldü ü söylenebilir.



70

Çal mam zda çift tarafl  di  eksikli i, tek tarafl  di  eksikli ine göre daha s k

görülmektedir. Bu durum Göyenç (1990) ve Chan ve arkada lar n (2009) yapt klar

çal ma sonuçlar yla paralellik göstermektedir. Neden bu eksikliklerin daha çok çift

tarafl  olarak görüldü ü sorusuyla alakal  olarak pek yorum yap lmam r. Biz de bu

sorunun muhtemel alt yap  olarak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu

oldu unu dü ünmekteyiz. Baccetti’nin yapt  ilginç bir ara rma sonucunda tek

tarafl  konjenital di  eksiklikleri ile di er tarafta bulunan di lerde rotasyon

mevcudiyeti aras nda önemli bir ili ki bulunmu  ve nu ili kinin temelinde de

otozomal kaynakl  genetik etiyolojinin bulundu u ifade edilmi tir (Baccetti 1998).

Bu da tek ya da çift tarafl  konjenital di  eksikli i etiyolojisinin herediter alt yap na

k tutacak bir bulgu olabilir. Maklin ve arkada lar   (1979) ise ayn  Göyenç (1990)

ve Altu -Ataç ve Erdem (2007) gibi çift ve tek tarafl  görülme s kl klar  aras nda fark

olmad  bildirmi lerdir. Çift tarafl  di  eksikli inin daha fazla görülmesi, di

eksikli inin esas kontrol mekanizmas n genetik faktörler oldu unun bir

göstergesidir demek için elimizde yeterince kan t bulunmamaktad r. Oransal olarak

meseleye yakla mak da yanl  olacakt r. Yani üst lateral keserlerin konjenital olarak

eksik görülme yüzdesi çok fazla oldu u için bu di  gurubunun konjenital eksikli inin

etiyolojisine genetik aç dan yakla lmas n ve üst kanin di lerin eksik görülme

oran n dü ük olmas  dolay yla etiyolosine çevresel olarak bak lmas n do ru

olmayaca  kanaatindeyiz.

Çal mam zda Pax9 geninin protein sentezini aktive etmekle yükümlü bölgesi

olan “promotor” bölgesinde görülen 2 adet mutajenik bölge ya da di er bir deyi le

polimorfik bölgenin konjenital di  eksikli i ile olan ili kisi incelenmi tir. Bu bölgeler

ras  ile G-1031A ve T-912C bölgeleri olup “Guanin” gelmesi gereken yere

“Adenin” ve “Timin” gelmesi gereken yere “Sitozin” baz n gelmesiyle

olu mu lard r. Baz  hastalarda bu bölgelerde Guanin veya Timin, Baz  hastalarda

Adenin veya Sitozin bazlar  bulunmaktad r. Bu da temel olarak acaba bu polimorfik

yap lar ile hastal k aras nda bir ili ki olup olmad  sorusunu do urmaktad r.

nsan Pax9 geninde tarif edilen ilk mutasyon, oligodontiye sahip bir ailenin

14. kromozomunda ilgili genin 2. ekzonunda 219. nükleotid bölgesindeki e li-kutu

sekans na (paired-box sequence) ek bir G alleli (Guanin alleli) ilavesi

(insersiyonu)dir (Stockton ve ark. 2000). Bu bulgunun ard ndan günümüze gelinceye

kadar insanlarda görülen oligodonti için birçok kodlama bölgesinde mutasyon ve bir



71

adet Pax9 lokus delesyonu rapor edilmi tir (Nieminen ve ark. 2001, Das ve ark.

2002, Frazier-Bowers ve ark. 2002, Das ve ark. 2003, Lammi ve ark. 2003,

Mostowska ve ark. 2003, Jumlongras ve ark. 2004, Peres ve ark. 2005) Bu

mutasyonlar n büyük bir ço unlu u ekzon 2 içindeki e li bölgede (paired-domain)

yer almaktad r. Mensah ve arkada lar n (2004) yapt  bir çal mada 219. bölgeye

Guanin insersiyonu (eklenmesi) sonucunda (219InsG) çerçeve kaymas  mutasyonu

(frame-shift) olu makta ve bu da Pax9 e li bölgesinin DNA’ya ba lanma gücünü

çarp  bir biçimde azaltarak DNA’ya ba lanma kayb  durumunun patojenik

mekanizman n temelini olu turarak mutasyon vas tas yla oligodontiye sebep olma

hipotezini desteklemekte oldu unu dü ündürmektedir. nsanlardaki en s k görülen

konjenital di  eksikli i çe idi olan “izole sporadik di  eksikli i”nin genetik orijini

halen tam anlam yla bilinememektedir.

Çal mam zda iki polimorfik bölge incelenmi tir. Sonuçlar ele al nd nda G-

1031A bölgesindeki A (adenin) alleli ya da G (guanin) allellerinin hipodonti

guruplar  ile kontrol gurubu aras nda istatistiksel aç dan belirgin bir fark

bulunmam r (Tablo 3.14)(p>0.05). Bizim bulgumuz, Peres ve arkada lar n

(2005) bulgusu ile örtü memektedir. Peres ve arkada lar n bulgular nda (2005) G (-

1031) ve T (-912) allellerine konjenital di  eksikli ine sahip hastalarda sa kl

bireylere nazaran önemli derecede yüksek frekansta görülmü tür. Bunun yan nda

homozigoz genotipler olan GG (-1031) ve TT (-912) genotipleri çal mam zdaki

kontrol ve test guruplar  aras nda kar la ld  ve sonuçta guruplar aras nda önemli

bir fark olmad  görüldü (Tablo 3.14). Bu sonuçlar ile Pan ve arkada lar n (2008)

Çin’de yapt  çal ma sonuçlar  birbiriyle paralellik göstermektedir. Ancak Peres ve

arkada lar n (2005) bulgular  bir önceki bulgular gibi yine dikkate de er bir

biçimde anlaml  ç km r. Bizim sonuçlar n Çin’de yap lan çal ma sonuçlar yla

paralellik gösterip Peres ve arkada lar n (2005) Avrupa kökenli olan Brezilya

toplumunda yapt klar  çal mayla fark göstermesinin sebebi olarak, Türk ve Çin

toplumunun co rafik kökenleri dolay yla genetik varyasyonunun birbirlerine

benzeyi leri (Comas ve ark. 1998) ve Avrupa kökenli Brezilya popülasyonunun

farkl  orijinli olmas  (Sansone 2003) dü ünülebilir.

Çal mam zda üçüncü molar di  eksikli i gösteren vakalar da incelenmi  ve

ne allel baz nda ne de genotipler baz nda bir hasta bireylerin verileri ile kontrol

gurubunun verileri aras nda önemli bir fark bulunmam r. Peres ve arkada lar
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(2005), kendi çal malar nda bu kriterler aç ndan önemli ili ki bulmu tur. Ayr ca

üçüncü molar di lerin dahil olmad  hasta guruplar  incelemi  ve bu konjenital

eksikliklerin heterozigoz fenotiplerle alakal  olduklar  belirtmi tir. Asl nda insan

aile analizleri Pax9 mutasyonlar n üçüncü molar di  eksikli i ile çok kuvvetli bir

ili kiye sahip oldu unu söylemekle beraber Pax9 mutasyonlar n keser di ler ve

premolarlar üzerinde daha az ama belirgin bir etkisi oldu u söylenmektedir.

Çal mam zda haplotip frekanslar  ile genotiplerin hasta ve kontrol guruplar

ile olan ili kileri de incelenmi tir. GT, GC ve AT allellerine sahip hastalar n

konjenital di  eksikli i vakalar nda görülmesi riskinin önemli derecede fazla oldu u

tespit edilmi tir. Bir di er deyi le, AC alleline sahip bireylerde di  eksikli i görülme

riski daha dü ük olarak bulundu (p 0.05). Bu sonuçtan yola ç karak konjenital di

eksikli i anomalisi ile AC haplotipi aras nda bir ili kinin olmad  söylemek

mümkündür. Bu bulguya paralel olarak GT, GC ve AT allellerinin tümü ile AC

allelini kar la rd zda AC alleline sahip bireylerin di  eksikli i görülme riski

di er allellere sahip bireylere oranla 3,88 kat daha dü ük oldu u söylenebilir

(p 0,001; Odds oran  = 3,88; güven aral  = 2,49–6,03). GT haplotipinin kontrol

gurubundaki bireylerdeki oran  önemli derecede yüksek ç km r. Bu allele sahip

bireylerin di  eksikli i görülme riskinin daha dü ük oldu u söylenebilir (p=0,045;

OO=0,674; GA=0,458–0,993). Peres ve arkada lar n (2005) bulgular  da bizim

bulgular zla paraleldir. G-1031A ve T-912C polimorfik bölgelerinin di  eksikli i

ile olan ili kilerini ayr ca incelersek GG genotipinin GA ve AA genotiplerine oranla

üçüncü molar di  eksikli i görülen hastalarda daha dü ük oranda oldu unu

görülmektedir. Alt-üst köpek di i, üst santral kesici di ler ve alt-üst birinci ve ikinci

büyük az  di leri eksik olan hasta gurubunda ise GG genotipi daha yüksek frekansta

görülmektedir (p=0,026). Böylelikle GG genotipine sahip bireylerin konjenital az

di i eksikli i gösterme olas  dü ük, köpek di i, birinci ve ikinci molar di ler ve

üst santral keser di  eksikli i gösterme olas n yüksek oldu u söylenebilir.

Ancak T-912C bölgesi için bu ekilde bir ç kar m yapmam z mümkün de ildir

(p>0,05).

Konjenital di  eksikli i birçok de ik faktöre dayal r. Bu faktörlerin

içersinde çevresel faktörler (örne in travma), genetik faktörler, kemoterapi,

radyoterapi... vs bulunmaktad r (Vastardis 2000). Ancak sporadik konjenital di
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eksikli i mekanizmas  tam anlam yla aç klamak mümkün de ildir. Günümüzde

genetik faktörlerin di  eksikli inin etiyolojik temelleri aras nda en önemli yeri te kil

etti i fikri benimsenmektedir. Hem fare deneyleri ile hem de insan çal malar yla

desteklenen Pax9 geni, di  eksikli inin kuvvetli bir etiyolojik faktörü oldu u görü ü

yayg nd r. Literatür incelendi inde, imdiye kadar kal tsal non sendromik di

eksikli i anomalisi için Pax9 geninde 14 adet mutasyon ve bir adet delesyon tarif

edilmi tir (Stockton ve ark. 2000, Nieminen ve ark. 2001, Das ve ark. 2002, Frazier-

Bowers ve ark. 2002, Das ve ark. 2003, Mostowska ve ark. 2003, Jumlongras ve ark.

2004, Lammi ve ark. 2004, Klein ve ark. 2005, Zhao ve ark. 2005, Mostowska ve

ark. 2006, Mostowska ve ark. 2006, Kapadia ve ark. 2007).

Günümüze kadar gelindi inde konjenital di  eksikli inin moleküler genetik

etiyolojisi ile ilgili çok az say da çal ma yap ld  görülmektedir. Peres ve

arkada lar  (2005), beyaz rka mensup Brezilya toplumunda görülen konjenital di

eksikli i ile iki çe it polimorfik bölge aras nda ili ki oldu unu bildirmi tir.

Polimorfik gen bölgelerindeki genotipik da mar n sa kl  popülasyonlarda

toplumdan topluma farkl klar göstermesi nedeniyle ( nan 2008) biz de Türk

popülasyonunda mevcut iki polimorfik bölgenin konjenital di  eksikli i ile ili kili

olup olmad  inceledik. Allel baz nda ve homozigoz genotipler baz nda Peres ve

arkada lar n (2005) yapt klar  çal ma sonuçlar yla uyumlu bir sonuç bulamad k.

Buna ra men çal mam n sonucuna dayanarak haplotipler baz nda toplumumuzda

AC haplotipine sahip bireylerin konjenital di  eksikli i görülme riski yönünden

dü ük risk gurubunda olduklar  ve G-1031A polimorfizmi aç ndan GG genotipine

sahip bireylerin üçüncü büyük az  di  eksikli i görülme riskinin dü ük oldu u

söylenebilir.

Çal mam zla Peres ve arkada lar n (2005) yapt  çal ma sonuçlar

aras ndaki farklar n temel nedenlerinin unlar olabilece ini dü ünmekteyiz.

Öncelikle bulgular aras ndaki tutars zl n nedeni popülasyon de kenli i olabilir.

Çal mam zda da kan tland  gibi genetik polimorfizmler ço unlukla etnik

varyasyon gösterirler. Örne in Peres ve arkada lar n (2005) çal mas nda G-1031A

polimorfizminde G allelinin frekans  %25 iken bizim çal mam zda bu frekans %

65,25 olarak bulunmu tur. Pan ve arkada lar n (2008) Çin popülasyonu üzerinde

yapt klar  çal mada ise bu frekans de eri % 48 olarak tespit edilmi tir. Bu yüzden

Pax9 geninin genetik polimorfizmleri ile konjenital di  eksikli i aras ndaki ili kinin
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tam olarak ayd nl a kavu turulabilmesi için, de ik etnik popülasyonlarda

yap lacak çal malara ihtiyaç duyuldu unu dü ünmekteyiz. kinci bir neden olarak,

çal malarda incelenen hastalardaki eksik di  fenotiplerinin çe itlili i de ik

sonuçlar n do mas na yol açabilir. Örne in Peres ve arkada lar n (2005)

çal mas nda hastalar n % 70’inde üçüncü molar eksikli i görülürken bu oran

çal mam zda % 55 olarak belirlenmi tir. Pan ve arkada lar  (2008) ise çal malar na

üçüncü molar di leri dahil etmemi lerdir. lerde ayn  di leri eksik olan farkl

toplumlardaki hastalar n genotiplerinin di  eksikli i ile olan ili kilerinin

kar la lmas  durumunda az da olsa bu çe itlili in ortadan kalkaca

dü ünmekteyiz.

Yak n geçmi te yap lan baz  ara rmalar konjenital di  eksikli inin süreci

hakk ndaki bilgilerimize bir hayli katk  sa lam r. Ancak bu anomalinin alt nda

yatan temel moleküler mekanizma hala tam olarak ayd nlat labilmi  de ildir.

Çal mam n bulgular , incelenen di  eksikli i prevelans na ancak çok küçük

miktarda katk  yapabilmektedir. Di  eksikli inin yüksek insidans  ile yap lan

çal malardaki dü ük de erli bulgular (Mostowska ve ark. 2003, Vieira ve ark. 2004,

Gerits ve ark. 2006) aras ndaki uyumsuzluk bizlere konjenital di  eksikli inin

beklenenden çok daha heterojenöz bir yap da olabilece ini ve birçok ba ms z hatal

genin di er genlerle paralel ya da kombine olarak çal arak spesifik fenotiplerin

olu mas na sebep olabilece ini ça rmaktad r.

Türk popülasyonu için bugüne kadar konjenital di  eksikli i anomalisinin

genetik etiyolojisini inceleyen herhangi bir çal maya rastlanmam r. Hem di

eksikli inin molküler alt yap  anlama ad na, hem de de ik popülasyonlardaki

varyasyonlar  incelemek ve de ken fenotiplerle genetik varyantlar aras ndaki

ili kiyi daha iyi aç klamak ad na ilerde yap lacak çal malar, hem Pax9 genini hem

di er aday genleri mercek alt na almal , bu çal malar daha yüksek örneklem

büyüklü ü ve daha net sonuç verdi i kan tlanan güncel laboratuar teknikleriyle

desteklenmelidir.
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5. SONUÇLAR VE ÖNER LER

1. Eksikli i en s k görülen di ler üst yan kesici di lerdir. Bunu s ras yla

alt ikinci küçük az  di ler ve üst ikinci küçük az  di ler izlemektedir.

2. Konjenital di  eksikli i yönünden sa  ve sol taraflar aras nda belirgin

bir fark yoktur. Çift tarafl  di  eksikli i, tek tarafl  di  eksikli ine göre

daha s k görülmektedir.

3. Konjenital di  eksikli i k zlarda erkeklere nazaran daha s k

görülmektedir.

4. Konjenital di  eksikli i vakalar  ço unlukla bilateral yani çift tarafl

olarak gözlenmi tir.

5. Pax9 geninde G-1031A bölgesindeki A (adenin) alleli ya da G

(guanin) allellerinin hipodonti guruplar  ile kontrol gurubu aras nda

istatistiksel aç dan belirgin bir fark yoktur.

6. AC alleline sahip bireylerin di  eksikli i görülme riski di er allellere

sahip bireylere oranla 3,88 kat daha dü ük oldu u söylenebilir.

7. GG genotipine sahip bireylerin konjenital az  di i eksikli i gösterme

olas  dü ük; köpek di i, birinci ve ikinci molar di ler ve üst santral

keser di  eksikli i gösterme olas n yüksek oldu u söylenebilir.

8. GT alleline sahip bireylerde di  eksikli i görülme riskinin daha dü ük

oldu u söylenebilir.

9. Hem di  eksikli inin molküler alt yap  anlama ad na, hem de

de ik popülasyonlardaki varyasyonlar  incelemek ve de ken

fenotiplerle genetik varyantlar aras ndaki ili kiyi daha iyi aç klamak

ad na ilerde yap lacak çal malar, hem Pax9 genini hem di er aday

genleri mercek alt na almal , bu çal malar daha yüksek örneklem

büyüklü ü ve daha net sonuç verdi i kan tlanan güncel laboratuar

teknikleriyle desteklenmesi gerekti i kanaatindeyiz.

10. Bu polimorfizmin fonksiyonel olup olmad  ortaya koymak için

genotip ve/veya alel frekans yla ekspresyon çal malar  için daha ileri

ara rmalar yap lmas  gerekti ini dü ünmekteyiz
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11. lerde sadece bu polimorfik bölgelere ba  olmak d nda DNA dizi

analizleri yoluyla konjenital di  eksikli i anomalisi ile genetik bilimi

aras ndaki ili kinin ayd nlanmas  yolunda ad m at labilece i

kanaatindeyiz.
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                                                 6. ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

   SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ

Pax9 Genindeki G-1031a Ve T-912c Polimorfizmleri le Di  Eksikli i
(Hypodonti Ve Oligodonti) li kisinin ncelenmesi

“Nurettin Eren MAN”

Ortodonti Anabilim Dal

DOKTORA TEZ  / KONYA-2009

Di  hekimli inde konjenital (do umsal) di  eksikli i olgular  çok s k kar la lan bir anomali
çe ididir. Bu olgularda hastalar n süt veya sürekli di lenmelerinde eksiklikler görülmektedir. Bu tür
bir di lenme düzensizli i görüldü ünde, yap lacak tedavi seçenekleri aras nda ortodontik yer kapatma,
ortodontik yer açma sonras  protetik tedavi, implantoloji ve konservatif tedavi yakla mlar  ve
multidisipliner yakla mlar yer almaktad r.

Konjenital di  eksikli inin etiyolojisi oldukça kar k olmas na ve halen tam olarak
bilinmemesine ra men genel olarak genetik ve çevresel faktörlerle tarif edilmi tir. Genetik olarak
sendromik ve non-sendromik tipleri ile kar la lmaktad r. Non-sendromik veya ailesel konjenital di
eksikli i vakalar ndan ise son yap lan ara rmalara göre Msx1, Pax9 ve Axin2 genlerinde meydana
gelen polimorfizmlerin sorumlu oldu u bildirilmektedir. anomalinin genetik temelli bir düzensizlik
oldu u bildirilmi tir. Ancak toplumumuzda s k görülen bu olgunun genetik yap  inceleyen bir
ara rma planlamas  halen bulunmamaktad r. Bu çal mam n amac , Pax 9 geninin promotor
bölgesindeki G-1031A ve T-912C polimorfizmleri ile konjenital di  eksikli i (hipodonti ve
oligodonti) ili kisinin Türk toplumunda incelenmesidir.

Çal ma kriterlerine uyan 200 konjenital di  eksikli ine sahip hasta ile 114 adet 32 di i tam
olan kontrol gurubunu olu turacak birey tespit edildi. Anamnezleri ve bilgilendirilmi  onam imzalar
al nd . Periferik kan topland  ve Bunlardan DNA izole edildi. G-1031A ve T-912C polimorfizmlerini
belirlemek amac yla PCR – RFLP yöntemi uyguland . Çal ma sonucunda AC haplotipe sahip
bireyler, di er haplotip guruplar yla kar la ld klar nda, konjenital di  eksikli i vakalar nda kontrol
gurubuna nazaran istatistiksel olarak anlaml  bir ölçüde az oranda olduklar  görülmektedir (OO=3,88;
GA=%95; p = 0,001). GT haplotipine sahip bireylerin oran na bak ld  zaman istatistiksel olarak di
eksikli i gurubunda daha az oranda oldu u tespit edilmi tir.

Sonuç olarak bulgular n nda Pax9 geninin promotor bölgesindeki G-1031A ve T-912C
polimorfizmleri bu genin transkripsiyonel i levleri üzerine etki etmekte ve insanlarda konjenital di
eksikli i anomalisi ile ili kili olmaktad r.

Anahtar Sözcükler: Hipodonti; Polimorfizm; Pax9 Geni.
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                                              7. SUMMARY

Evaluation of Relationship Between G-1031A and T-912C Polymorphisms in
Pax9 Gene and Tooth Agenesis (Hypodontia and Oligodontia)

In dentistry, hypodontia, the congenital absence of one or a few teeth is one of the most
common alterations of the human dentition. The most common permanent missing teeth are the third
molars, second premolars and maxillary lateral incisors. The treatment alternatives of this anomali
consist of space closure, space openning, prosthodontic therapy, dental implants, conservative
applications and multidiciplinar approaches.

Although  the etiology of the hypodontia is remaining a complex one and there are a lot of
unknown features, it is descripted both with genetical and environmental factors.  Syndromic and non-
syndromic types were described. Non-syndromic or in other words familial hypodontia is caused by
mutations in Pax9, Msx1 and Axin2 genes. However, no studies are present to show any clues about
the etiological factors beyond this anomaly in Turkish population. The purpose of this study is to
investigate the relationships between the 2 different single nucleotide polymorphisms that are G-
1031A and T-912C with hypodontia.

200 individuals having hypodontia anomaly and 114 normal individuals having all their 32
teeth present were selected for the study. Consents were given and their history records were taken.
Blood samples were collected from each individual and DNA was extracted. To determine the
polymorphisms of G-1031A and T-912C, PCR-RFLP method was used. The outcomes suggest that
the individuals having AC haplotype carrying less risk in having hypodontia compared with the rest of
the haplotype groups (OR=3,88; CI=95%; p=0,001). The ratio of GT haplotype is found to be less in
the hypodontia group meaning that the GT carriers are in risk group in terms of hypodontia risk.

As a conclusion, these results indicate that polymorphisms in the promoter region of Pax9
gene may have an influence on the transcriptional factors and activity of this gene and are associated
with hypodontia in humans.

Key Words: Hypodontia; Polymorphism, Pax9 gene
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9. EKLER

EK-A Çal mada Kullan lan Malzemelerin Listesi

1. Ortalama 25 nükleotidlik primerler

2. Agaroz (normal)

3. Aerosol bloklu steril pipet

4. Aerosol bloklu steril pipet

5. Taq DNA polimeraz

6. Restriksiyon enzimi

7. Loading dye

8. Borik Asit

9. 100 bp marker

10. Absulate etilalkol

11. Glyserol

12. DNA izolasyon kiti

13. PCR tüpü

14. Aerosol bloklu steril pipet

15. Asetik Asit

16. EDTA l  tüp

17. 1,5 ml ependorf tüpü

18. Kloroform

19. dNTP

20. Tris-CI

21.  2 ml ependorf tüpü

22. EtBr

23. Plastik pastör pipeti



85

24. 15 mI falkon tüpü

25. Proteinaz K (Vivantis, Malezya)



86

10. ÖZGEÇM

1980 y nda Alanya’da do du. lkokulu Alanya’da, ortaokulu ve liseyi

stanbul’da bitirdi. 2004 y nda Atatürk Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesinden

mezun oldu. 2005 y ubat ay nda Selçuk Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesi

Ortodonti A.D.’na doktora ö rencisi olarak girdi. Yabanc  dili ingilizce ve

Almanca’d r.



87

11. TE EKKÜR

Tez çal mam boyunca her türlü deste ini esirgemeyen ve be  sene boyunca

kahr  çeken dan man hocam say n Doç.Dr. Zafer SARI’ya, tezimin genetik

basama n beyni, planlay  ve yürütücüsü olan hocam say n Prof. Dr. Hasan

Acar’a, materyal ve metot basamaklar nda gecesini gündüzüne kat p bana yard m

eden dostlar m Süleyman Nergiz’e ve Bayram Al mc ’ya, istatistik a amas nda

tatilinden fedakârl k ederek bana yard mc  olan Prof. Dr. Said Bodur’a, ara rma

görevlisi Nuri Çelik’e ve Dr. Lütfü Demir’e, gerek genetik gerekse istatistik

hususunda hiçbir zaman yard  esirgemeyen doktora arkada m Aysel Kalayc ’ya,

kan toplama a amas nda en s k an nda bile yard mdan kaç nmayan Hilal

hem ireye, kanlar  benim için ak tan ve bu tez u runa kanlar  feda eden sevgili

doktora arkada lar ma ve özellikle kadrosuz geçen bu zorlu be  senelik doktora

itimim süresince ve ondan önceki hayat mda bir an bile beni yaln z b rakmayan ve

yüzlerine bak nca sanki güne e bak yor gibi gözlerimin ya ard  nur-u didem ailem

Dt. Sabri man’a, Dt. Meral man’a ve ablam Elif Altunta  ve e i Dr. Zübeyir

Altunta ’a te ekkürlerin en k ymetlisini bir borç bilirim.


