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DAVET YAZISI 

 
 

 

Değerli MeslektaĢlarımız; 

 
3. Çocuk Genetik  Sempozyumu‟nun 11-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya‟da yapılacağını sevinçle duyurmak 

istiyoruz. 

Hepimizin bildiği üzere, genetik hastalıkları büyük bir kısmı çocukluk çağında karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 
pediatrideki hemen hemen tüm bilim dalları ile pediatrik genetik bilim dalı arasında yakın bir iĢbirliği ortamı 

mevcuttur. 

Genetik bilimindeki hızlı ilerleme, nedeni bilinmeyen çok sayıda hastalığın sebebinin aslında genetik problem veya 

problemler olduğunu göstermeye baĢlamıĢtır. Bu geliĢmelerde, öncelikle tüm ekzom dizileme yöntemi ve kromozomal 
mikroarray analizlerinin yaygınlaĢması önemli bir role sahiptir. 

Sempozyumumuzda, özellikle bu yeni yöntemlerin pediatride kullanımı, sonuçların yorumlanması açısından, 

konusunda uzman ulusal ve uluslararası deneyimi olan konuĢmacıların sunumları ile bilgilerimizi güncellemeyi 
planlamaktayız. Ayrıca klinikte sık görülen sendromların takiplerinde dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulandığı 

ve tanı konulamayan hastaların tartıĢıldığı klinik toplantılar da sempozyumumuzda yer alacaktır. 

KonuĢmacıların değerli sunumları ile sempozyumun baĢta pediatrik genetik olmak üzere, pediatrinin diğer tüm bilim 

dalları, tıbbi genetik araĢtırma görevlileri ve uzmanlarının ilgiyle ve heyecanla izleyebilecekleri bir bilimsel platform 
haline geleceğinin inancı içindeyiz. 

Bilgi ve deneyimleriniz ile zenginleĢebilecek bu sempozyuma katılımınızdan ve Antalya‟nın en güzel zamanı olan 

sonbaharda sizleri ağırlamaktan  mutluluk duyacağız. 
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1-)  DOWN SENDROMLU HASTALARIN ĠZLEMĠ 

Dr. Banu NUR, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Genetik BD. 

Down sendromu (DS) insanda mental retardasyonun en sık görülen genetik nedeni olmakla birlikte en iyi bilinen 

kromozom hastalığıdır.  Ġnsidansı 1/600~1/800 canlı doğum olarak bildirilmektedir.  Sıklığında bölgesel yada 

toplumsal etkilenim olabilmekte ancak genel popülasyondaki sıklığı değiĢmemektedir. Ġleri anne yaĢı, Down 

sendromlu doğurma ihtimalini arttıran en önemli faktördür. Annelerin 35 yaĢ sonrasında Down sendromlu çocuk 

doğurma riskleri hamilelik yaĢı ile orantılı olarak artmaktadır. Down sendromunun ırk, ülke veya sosyoekonomik 

seviye ile iliĢkisi yoktur. YaĢam süreleri 1900‟lü yılların baĢlarında 44 yaĢ iken, 1990‟larda 68 yaĢ (ort.55 yaĢ)  olarak 

bildirilmektedir. Mortalite oranları KKH, ani çocuk ölümü, pnömoni, infeksiyon, lösemi nedeniyle ilk 5 yaĢta 

yüksektir. 10-40 yaĢ arası yaĢam beklentisi genel popülasyonla paralel seyretmekte olup, 40 yaĢ üstü ölüm hızları 

inme ve alzheimer nedeniyle tekrar artmaktadır.   

Tipik yüz görünümü, oblik palpebral fissürler, ensede deri bolluğu, küçük ağız, brakisefali, hiperfleksibilite, sandal 

açıklığı, burun kökü basıklığı, küçük el ve kalın parmaklar, kısa boyun, diĢ anomalileri, epikantus, klinodaktili, 

brushfield lekeleri, skrotal dil, simian çizgisi, küçük ve displastik kulaklar sendromun bilinen fenotipik özellikleridir. 

Sendromun fenotipik özelliklerden hiçbirisi, DS için kesin patognomonik değildir. Diğer yandan bu fenotipik 

özelliklerden biri veya birkaçını taĢıyan bir çocuğun, kesin olarak Down sendromlu olduğunu klinik olarak söylemek 

de uygun değildir. Bu nedenle ailelere verilecek genetik danıĢmanlık ve hasta prognozundaki bazı farklar nedeniyle 

izleme alınacak hastalarda genotipin belirlenmesi önem taĢımaktadır.  

Sendromda mental retardasyon, hipotoni gibi tüm Down Sendromlu çocuklarda mevcut olan bulgular yanında, 

konjenital kalp hastalıkları, duedenal atrezi/stenoz, hirschsprung, sağırlık, konuĢma bozukluğu, immün yanıtta 

yetersizlik, katarakt, atlanto-aksiyel eklem instabilitesi gibi bu çocukların sadece bir kısmında bulunan özellikler de 

mevcuttur. Ayrıca akut myeloid lösemi, çölyak geliĢme riski de normal çocuklardan daha fazladır. Sendromda 

görülebilen tüm bu patolojilerin, kliniğe yansıma Ģiddetleri de değiĢkendir. Bu nedenle hastaların yaĢamları boyunca 

sendromun prognozunda karĢılaĢabilecekleri sorunlara yönelik detaylı ve düzenli sistem muayeneleriyle birlikte, bu 

izlemlere yönelik oluĢturulmuĢ izlem protokolleri mevcuttur. Hasta izleminde değerlendirilen sistemler; 

1. GeliĢim basamakları, nöromotor geliĢim 

2. DavranıĢ paternleri ve nöropsikiyatrik sorunlar 

3. Endokrin sistem 

4. Kardiyovasküler sistem 

5. Optalmolojik 

6. Kulak ve iĢitme 

7. Kas ve iskelet sistemi 

8. Gastrointestinal sistem 

9. Genitoüriner sistem 

10. Ġmmunolojik sistem 

11. Hematolojik sistem, Lösemi 
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12. Epilepsi 

13. Uyku problemleri 

14. Kraniyofasiyal ve diĢ sorunları 

15. Dermatolojik 

16. Alzheimer olarak sıralandırılabilir. Sunumda Down sendromlu hastaların klinik bulguları, prognozda 

geliĢebilecek sorunlar yer almaktadır. Hasta izlem merkezlerinde, temel görüĢler çerçevesinde oluĢturulmuĢ 

kontrol listeleri doğrultusunda, hastalara uygulanması önerilen izlem protokolleri tartıĢılacaktır.  
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2-) DOWN SENDROMU: TEDAVĠDE YENĠLĠKLER 

 

Prof Dr Yasemin ALANAY, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Tıp Fakültesi, Ġstanbul 

 

Down sendromu (DS) zihinsel yetersizliğin en sık genetik nedenidir.  Trizomi 21 olarak adlandırılan, 21 numaralı 

kromozomun üç kopya olması ile karakterizedir. YaklaĢık 1/800 canlı doğumda bir görülür. Konjenital ve akkiz pek 

çok tıbbi durum DSlularda toplumdakinden daha sık görülmektedir.  

Konjenital kalp hastalıkları baĢta olmak üzere, endokrinolojik problemler (hipotiroidi, diabetes gibi), hematolojik 

malignensilerin tedavilerindeki iyileĢmeler DSlu bireylerin yaĢam kalitesinin ve ortalama yaĢam sürelerinin belirgin 

Ģekilde artmasını sağlamıĢtır. 

DSlu yetiĢkinlerin yaklaĢık yarısının 60 yaĢına geldiklerinde Alzheimer-iliĢkili demans tanısı aldıkları bilinmektedir. 

DSlu bireyler genel olarak birbirlerine benzeseler de bireyler arası, kognitif ve davranıĢsal fenotipte değiĢkenlik dikkat 

çekicidir. 

BiliĢsel geliĢimde iyileĢmeye neden olabilecek FDA-onaylı bir ilaç henüz yok. Yakın zamana kadar klinik deneysel 

araĢtırmalara ragmen anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Ancak, yakın zamanda DSlı bireylerin aile organizasyonları 

ve araĢtırma fonlarının desteklediği bazı çalıĢmalrın gelecek için ümit verici olabileceği söylenebilir. Bu konuĢmada 

DSunda nörogeliĢimsel araĢtırma alanındaki güncel geliĢmelerden bahsedilecektir. 
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3-) PERĠNATOLOĞUN SAPTADIĞI BULGULARIN  GENETĠK PRATĠĞĠNDE  

ANLAMI 

Prof. Dr. Ġnanç MENDĠLCĠOĞLU, Akdeniz Üniversitesi , Perinatoloji Bölümü 

DüĢük riskli populasyonda anomali saptama oranı %14-85‟dir. En sık üriner ve SSS anomalileri, en az kas iskelet 

anomalileri tanınmaktadır. 

Tablo 1. Birinci trimester (11-14. Hafta) fetal anatomik tarama parametreleri 

Kranium Kraniyal kemikler 

Falks serebri 

Koroid pleksus 

Boyun Ense saydamlığı ölçümü 

Yüz Gözler 

Nazal kemik 

Mandibula 

Dudaklar 

Omurga Vertebralar ve üstlerindeki cilt dokusu 

Toraks Akciğer alanları 

Efüzyonlar 

Kitleler 

Kalp Düzenli aktivite 

Dört simetrik oda 

Abdomen Mide (varlığı, sol üst kadran lokalizasyonu) 

Mesane  

Böbrekler  

Batın ön duvarı  

Kord Ġnsersiyon bölgesi 

Damar sayısı 

Ekstremiteler Ekstremite sayısı 

El/ayak pozisyonları 
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Tablo 2. Ġkinci ve üçüncü trimester fetal anatomik tarama parametreleri 

Kranium Ġntakt kraniyal kemikler 

Kavum septum pellusidum 

Talamus 

Serebral ventriküller 

Serebellum 

Sisterna magna 

Koroid pleksus 

Boyun Kitle varlığı 

Yüz Orbitalar 

Ağız 

Üst dudak 

Toraks Toraks ve akciğerlerin büyüklük ve Ģekilleri 

Diyafragma  

Kalp Kardiyak aktivite varlığı 

4 oda görünümü 

Aort ve pulmoner çıkıĢlar 

Abdomen Mide (varlığı, sol üst kadran lokalizasyonu) 

Bağırsaklar 

Her iki böbreğin varlığı 

Kord insersiyonu 

Mesane 

Ġskelet Omurga 

Kitleler 

Eller ve kollar 

Ayaklar ve bacaklar 

Genitalya  
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4-) ĠġĠTME KAYIPLARINDA GENETĠK 

Tahir ATĠK 

ĠĢitme kaybı dünya çapında toplamda yaklaĢık 360 milyon insanı ilgilendiren çok ciddi bir morbidite sebebidir. 

Hastaların hem fiziksel hem de biliĢsel olarak etkilendikleri bu durum genetik ve genetik olmayan sebeplerden 

kaynaklanabilir. GeliĢmiĢ ülkelerde yenidoğan iĢitme tarama programları ile iĢitme kaybının erken belirlenmesi, 

konuĢma ve dil geliĢimi açısından önemli kazanımlar sağlamaktadır.  

Konjenital iĢitme kayıplarının genetik sebepleri iki grup altında değerlendirilmektedir: nonsendromik ve sendromik 

iĢitme kayıpları. ĠĢitme kaybının bir sendromun bulgusu olarak yer aldığı durumların sayısının >400 olduğu 

söylenebilir. Nonsendromik iĢitme kayıplarında da benzer bir genetik heterojeniteden sözedilebilir. Bugüne kadar 

100‟den fazla gendeki mutasyonların nonsendromik iĢitme kayıplarına yol açabildiği belirlenmiĢtir. 

ĠĢitme kayıplarının genetik sebebinin belirlenmesinde, son yıllarda moleküler tanıda devrimsel bir yer edinen yeni 

nesil dizi analizi teknolojileri büyük bir ilerleme kaynağı olmuĢtur. Özellikle hedeflenmiĢ gen panellerinin kullanımı 

ve giderek ulaĢılabilirliğinin artması ile tüm ekzom dizi analizi hem hastalarda moleküler etiyolojinin 

belirlenebilmesinde hem de iĢitme kaybına yol açan yeni genlerin tespitinde bilim adamlarının elindeki en önemli 

imkan olmaktadır. Bu alandaki geliĢmeler ile tarama testi olarak genetik testlerin kullanıma girmesi söz konusu 

olacaktır. 

Konjenital iĢitme kayıplarının genetik temelli tedavisinde son 10 yılda yapılan araĢtırmalar, hızla bu alanda da 

tedavide genetiğin baĢrole çıkacağını düĢündürmektedir. Özellikle rejenerasyon/restorasyon amaçlı tedaviler, 

moleküler tedaviler ve gen tedavileri bu alandaki umut vadeden sonuçları sağlasa da Ģüphesiz en büyük geliĢmelerin 

genom düzenleme yöntemleri ile olacağı beklenmektedir. Ayrıca klasik bir tedavi yöntemi olan kohlear implantın 

baĢarısında etkilenen genin hangisi olduğu önemli bir belirteç olabilir. 

Sonuç olarak, çok özelleĢmiĢ bir reseptör organ olan iç kulak ve bu organın patolojilerinden kaynaklanan iĢitme 

kayıplarında etiyolojinin belirlenmesi ve sonrasında tedavi alanında büyük bir hızda ilerlemeler devam etmektedir. 
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5-) ĠġĠTME KAYIPLARI, VAKA ÖRNEKLERĠ 

Z. Oya UYGUNER, Tıbbi Genetik AD, Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi 
 

ÇeĢitli çalıĢmalar, dünyada her bin yeni doğanın 1-3 ünde iĢitme kaybı olduğunu, bunların % 25‟inin genetik, % 

18‟inin edinsel ve %57‟sinde ise etiyolojinin bilinmediğini, genetik kökenlilerin,  % 70‟inin non sendromik 

sensörinöral iĢitme kaybı (NSSĠK), % 30‟unun 400 farklı sendromdan biriyle iliĢkili olduğunu, NSSĠK‟nın % 80‟nin 

otozomal resesif (OR), % 17‟sinin otozomal dominant (OD) ve % 3‟ünün X‟e bağlı kalıtım (XL) ve mitokondriyal 

kalıtım gösterdiğini bildirmektedir (1, 2).  

Türkiye‟de 2016 TÜĠK verileri canlı yeni doğan sayısını  1.300.000 olarak vermektedir. Her bin yeni doğanın 

birinde iĢitme kaybı olduğu hesabından gidilirse Türkiye‟de her yıl genetik nedenlere bağlı iĢitme kaybı ile  325 

bebek doğduğu, bunların 227‟sinin NSSĠK ve 98‟inin ise sendromik olabileceği düĢünülebilir. 

ĠĢitme kaybı, odyolojik testler ile intensite (yüksek ve alçak ses) ve frekansa (ince ve kalın ses) göre, kulaktaki 

problemin kaynağına göre ileti (dıĢ ya da orta kulak hasarı), sensörinöral (iç kulak yapıların fonksiyonunda bozukluk) 

ve miks tip (hem ileti hem sensörinöral) olarak, dil öğrenim yaĢından önce (<3 yaĢ)  ise prelingual sonra ise  post 

lingual olarak farklı gruplarda sınıflandırılmaktadır. Çoğu zaman bilateral prelingual formlarda genetiğin (% 80), post 

lingualde ise çevre etmenlerinin ağırlıklı rol oynadığı, sendromik formlarının  %30‟unun prelingual evrede gözlendiği 

bildirilmektedir.  

NSSĠK ile en iyi iliĢkisi bilinen gen 13q12.11‟de lokalize connexin 26 proteinini kodlayan, epidermiste 

granular ve spinous katmanlarında, iç kulakta iç pillar hücrelerinde ifade edilen, GJB2 genidir.  Bu gendeki 

mutasyonların iĢitme kaybına katkısı etnik farklılıklar göstermekte, beyaz ırk, orta doğu ve Asya‟da yüksek 

frekanslarda gözlenirken Afrikalılarda düĢük oranlarla olduğu bildirilmektedir (3, 4).  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD‟a, 2002-2016 yılları arasında baĢvuran 389 NSSĠK olguya ait 778 

allelin % 22.8‟inde GJB2‟de mutasyon saptanmıĢ olup bunların % 80‟ninin c.35delG, geri kalanının ise 13 farklı diğer 

mutasyonlar olduğu belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada, 429 sağlıklı bireyde yapılan c.35delG mutasyon taramasında 

taĢıyıcılık sıklığı, % 1.17 olarak belirlenmiĢtir (5, 6).  

Toplumumuzda non sendromik iĢitme kaybı olan olgularda, moleküler genetik yaklaĢımda, frekansının yüksek 

ve analizinin kolay olması nedenleriyle ilk aĢamada GJB2 gen mutasyonlarının dıĢlanması ve ardından hedefli gen 

panelleri ya da klinik ekzom stratejisi ile moleküler genetik tanıya gidilmesi en ideal yol olarak görülmektedir. 

Sendromik iĢitme kayıplarında iliĢkili genlerin analizleri planlanırken arka planda GJB2 mutasyonlarına bağlı etkilerin 

olabileceği de düĢünülmeli gerekirse bu olgularda da GJB2 gen analizi istenmelidir. 

En sık karĢılaĢılan sendromik iĢitme kayıpları, OD formlarda, deri ve eklerini tutan bozukluklarla görülen 

Waardenburg sendromu, kraniyofasiyal bozukluklarla birlikte görülen Brankio-Oto-Renal sendromu, CHARGE 

(Coloboma, Heart defects, choanal Atresia, Retarded growth, Genital hypoplasia, Ear abnormalities) ve Treacher 

Collins Sendromu, OR formlarda göz bozuklukları ile birlikte görülen Usher sendromu, metabolik bozukluklarla 

birlikte görülen Pendred sendromu, kalp problemleri ile birlikte görülen Jervell ve Lange-Nielsen sendromudur. 

Böbrek bozuklukları ile birlikte görülen, geç çocukluk / erken adolesan döneminde yüksek frekanslarda iĢitme kaybı 

ile ortaya çıkan Alport sendromu ise lokus heterojenitesi ile OD, OR ve X‟e bağlı geçiĢ gösteren sık görülen iĢitme 

kaybı sendromları arasında sayılmaktadır (7). 
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Sempozyumda, kısa olarak sık ve nadir sendromik iĢitme kayıplarından örnekler sunulacaktır (8-10). 

ĠĢitme fonksiyonu beyinde bağlantısallık ile iliĢkilidir. 3 yaĢından önce iĢitme kaybı görülen çocuklarda okur 

yazarlık oranında düĢme ve ileri yaĢlardaki hastalarda ise izolasyon ve yalnızlığa bağlı zorluklar kalitesiz bir yaĢam 

biçimine yol açmaktadır.  NSSĠK‟da ve özellikle GJB2 mutasyonlu bireylerde koklear implanta olan yanıtlarının çok 

iyi olduğu bildirilmektedir (11).  
Kokleda, iç saç hücreleri ve destek hücreleri bulunmaktadır. Spiral ganglion nöronlar (SGN), saç hücreleri ile 

sinaptik iletiĢimi sağlamaktadır. SNĠK‟de saç hücreleri hasar gördüğünden yapının bütünlüğü bozulmakta, SGN 

uzantıları dejenere olmaktadır. Koklear implant genelde rezidual duyma fonksiyonu olan kiĢilerde daha baĢarılı 

bulunmaktadır. Günümüzde, SGN‟ları sağlıklı tutabilmek için uygulanan ve araĢtırma aĢamasında olan çeĢitli terapi 

stratejileri geliĢtirilmektedir (12).  Farelerde yapılan çalıĢmalarda, bir transkripsiyon faktörü olan ATOH1 anlatımı 

susturulduğunda iç saç hücresi oluĢmadığı, anlatımı aktifleĢtiğinde ise destek hücrelerinin iç saç hücresi fonksiyonu 

kazandığı gösterilerek yeni gen tedavilerine umut olmuĢtur (13).  
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6-) FARMAKOGENETĠK YAKLAġIM 

Aslı TOYLU 

Genom bilgisinin artması ve genetik araĢtırmaların topluma dayalı geniĢ gruplar üzerinde yürütülmesiyle, ilaç 

metabolizmasının genetik temelleri günümüzün önde gelen araĢtırma konularından birisi olmuĢtur. Farmakogenetik 

yaklaĢım, ilaçlara karĢı verilen farklı yanıtlardan sorumlu genetik değiĢikliklerin incelendiği bir bilim dalı haline 

gelmiĢtir. BaĢta ilaç metabolizmasından sorumlu proteinler olmak üzere;  ilaçların emilimi, dağılımı, atılımı ve toksik 

ilaç metabolitlerinin iĢlenmesi süreçlerinde rol alan proteinlerdeki aktivite değiĢiklikleri ve bu değiĢikliklerden 

sorumlu genomik varyasyonların belirlenmesi farmakogenetiğin araĢtırma konularını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla, 

ilaç dozu ve yan etkiler açısından hastaya en uygun tedavinin öngörülebilmesi için öncelikle ilaç yanıtı fenotipleriyle 

iliĢkili genotip dağılımlarının saptanması hedeflenmektedir. 

Günümüzde genomu bilgisine ulaĢımın kolaylaĢması, hastalıkların moleküler biyolojik temellerinin daha iyi 

anlaĢılmasına yardımcı olmanın yanında,  bireylerin sahip oldukları kendilerine özgü genetik altyapının da 

değerlendirilmesine olanak vermektedir. Bu bilgilerin farmakogenomik ile bir arada incelenmesi sayesinde 

kiĢiselleĢtirilmiĢ tıbbi yaklaĢımların uygulanması mümkün olmaya baĢlamıĢtır. Özellikle toplumda belirli hastalıklar 

için risk altında olan bireyle veya yoğun-uzun süreli-maliyetli  tedavi gereksinimleri olan bireyler açısından 

kiĢiselleĢtirilmiĢ yaklaĢımlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut farmakogenetik ilaç-gen iliĢkilerinin 

öğrenilmesi, toplumumuzdaki varyant dağılımlarının belirlenmesi ve öncelikli-risk altındaki bireylere uygulanacak 

yaklaĢımların geliĢtirilmesi ile tıbbi uygulamalarımızı ve genetik yaklaĢım protokollerimizi güncellemek mümkün 

olabilecektir. 
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7-) GENOM DÜZENLEME YÖNTEMLERĠ (GENOME EDĠTĠNG) 

Ferda ÖZKINAY 

Genom düzenleme, genomik materyal olan DNA üzerinde istenilen değiĢiklikleri gerçekleĢtirilmesi iĢlemini 

tanımlamaktadır. Bu sayede DNA üzerinde tek baz değiĢikliğinden, delesyon ya da insersiyon oluĢturma ya da DNA 

düzeyindeki değiĢiklikleri düzeltmeye kadar birçok düzenleme yapılabilmektedir. Genom düzenlemede temel amaç, 

DNA üzerinde düzenleme yapılması istenilen bölgede çift zincir kırığı yaratıp, “Homolog Rekombinasyon” (Homolog 

Direct Repairing [HDR]) ya da “Non Homolog End Joining”(NHEJ) doğal tamir mekanizmalarını tetiklemektir.  

 

Genom düzenlemede yaygın olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar Zinc Finger Nükleaz (ZFN), TALEN 

(Transcription activator-like effector nucleases) ve CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats/CRISPR Associated Protein 9) yöntemleridir. Zinc Finger Nükleaz, DNA üzerinde ardıĢık üç nükleotide 

bağlanma özelliği bulunan Zinc Finger proteinlerine FokI restriksiyon enzimi füzyonuyla oluĢturularak tasarlanmıĢ bir 

nükleazdır. Benzer Ģekilde TALEN de, 33-35 aminoasitlik ardıĢık tekrar domainlerinin herbirinin DNA üzerindeki 4 

farklı nükleotidten birine bağlanabilmektedir ve TALE proteinine FokI enzimi füzyonuyla oluĢturulmuĢ bir 

nükleazdır. Bu iki yöntem de hem tasarım ve bölge seçimi zorlukları hem de maliyet açısından büyük kısıtlılıklara 

sahiptir. En güncel ve kolay uygulanabilir yöntem olan CRISPR/Cas9 ise tüm bu kısıtlılıkları aĢmıĢ durumdadır. Bu 

yöntem bakterinin adaptif immün yanıtında etkili olan CRISPR sisteminden esinlenilerek oluĢturulmuĢtur. 

Bakterilerde 3 tip CRISPR sistemi mevcuttur. Ancak genom düzenlemede Cas9 endonükleaz enziminin etkin rol 

oynadığı Tip-2 sistemi büyük çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu sistemi oluĢturan genomik bileĢenler, Cas9 geni, bu 

genin hemen bitiĢiğinde alan ve düzenli aralıklarla bölünmüĢ kısa palindromik tekrar dizileri ile bu dizilerin arasında 

“spacer” adı verilen daha önce karĢılaĢılmıĢ virüslerin genomuna ait parçalardan oluĢan CRISPR lokusu (bu lokustan 

crRNA transkribe olmaktadır) ve tek bir CRISPR tekrarı ile komplementer olan tracrRNA‟dır. 

 

Genom düzenleme amacıyla kullanılacak olan CRISPR/Cas9 yöntemi ise 3 ana komponentten oluĢmaktadır. Bunlar 

Cas9 enzimi, rehber RNA (guideRNA [gRNA]) ve PAM (protospacer adjacent motif) sekansıdır. Cas9 enzimi çift 

zincir kırığı yaratacak olan bir endonükleazdır ve gRNA ile de kompleks oluĢturabilmektedir. gRNA ise genomda 

düzenleme yapılması istenen bölgeye göre tasarlanacak olan bakterideki crRNA:tracrRNA kompleksini taklit ederek 
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oluĢturulmuĢ bir dizidir. gRNA‟nın yaklaĢık 20 nükleotidlik bir bölümü, genom üzerinde düzenleme yapılması 

istenilen bölgeye tam olarak hibridize olabilecek Ģekilde tasarlanmaktadır. PAM sekansı ise düzenleme bölgesinde 

bulunması gereken ve Cas9 enzimi tarafından tanınan 2 ile 6 nükleotid arasında değiĢen bir dizidir. ÇalıĢmalarda en 

sık kullanılan S. Pyogenes bakterisinden elde edilen SpCas9 enziminde PAM sekansı NGG üçlü nükleotidi 

Ģeklindedir. Pratik olarak genom üzerinde NGG sekansı bulunan her yerde istenilen düzenleme yapılabilir demek 

mümkündür.  

 

Cas9 enzimi ve gRNA kompleksi oluĢtuktan sonra öncelikle Cas9 enzimi genom üzerindeki PAM sekansını 

tanımaktadır. Ardından tanıdığı sekans bölgesinin hemen yanındaki dizi gRNA‟nın 20 nükleotidlik bölümüyle tam 

olarak komplementer ise o bölgedeki iki zincir arasındaki bağ bozulup gRNA ile hibridizasyon gerçekleĢmektedir. 

Sonrasında ise Cas9 enzimi konformasyonel değiĢikliğe uğrayıp PAM sekansının hemen bitiĢiğinden iki zinciri de 

kesmektedir. Bunun sonucunda çift zincir kırığı oluĢmakta ve istenilen düzenlemeye olanak sağlanmaktadır. 
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8-) NÖROFĠBROMATOZĠS TANI, YENĠ TEDAVĠ YÖNTEMLERĠ VE TAKĠP 

 Prof. Dr. Özgür ÇOĞULU 

Hücre büyümesini ve sinir dokusunun geliĢimini etkileyen ve sıklıkla ciltte renk değiĢikliği ve tümöral lezyonlarla 

karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. Ġki tipi vardır. Nörofibromatozis Tip 1 ve Tip 2. Aslında aynı hastalığın 

iki tipi olarak sınıflandırılan bu klinik görünümler birbirinden tamamen farklıdır. Tip 1 1/3000 sıklıkta görülür. Tam 

penetrans gösterir. Hastaların yarısında mutasyonlar de novodur. Ras yolağında görev alan nörofibromin genindeki 

mutasyonlar nedeniyle oluĢur. 17q11.2 bölgesine lokalize olan bu gen tümör supresör gendir. Bu mutasyona sahip 

hastalarda tümör oluĢumu için ikinci bir mutasyon gerekir.  Nörofibromin fonksiyonları RAS proto-oncogene‟i 

baskılayarak tümör supresyonu yapmak, nöral stem hücre proliferasyonunu, yaĢam süresini ve astroglial 

deferansiyasyonu düzenleyerek ve nöroglial progenitör fonksiyonu etkilemek, damar duvarının devamlılığını 

sağlamak, Schwann hücrelerinin myelinizasyonunda etkili olmak ve kemik formasyonu ve remodelizasyonunda yer 

almaktır. Nörofibromin mutasyonlarında özellikle myelinizasyon olmak üzere beyinde ve sinir dokusunda, damarlarda  

ve kemiklerde bulgular ortaya çıkar. Bununla birlikte klinik bulgular deri, göz, iskelet, nörolojik, kardiyovasküler, 

neoplazik ve renal bulgular olarak özetlenebilir. ġikayetler genellikle çocuklukta baĢlar. Olguların %30‟u 1 yaĢına 

kadar tanı kriterlerinin en az 1‟ini, %97‟si 8 yaĢına kadar en az 2‟sini ve 20 yaĢına kadar tamamını karĢılar. Muayene 

bulgusu olarak Café-au-lait lekeleri, çillenme, nörofibromlar, Lisch nodülleri, kemik deformiteleri, öğrenme güçlüğü 

ve makrosefali görülür. Nörofibromatozis kanser yatkınlığı yapan en sık karĢılaĢılan tek gen sendromudur. 

Glioblastom, optik gliom, meme kanseri, over kanseri, melanom gibi cilt kanserleri en sık karĢılaĢılan kanser 

tipleridir. Nörofibromatozisde görülebilen pleksiform nörofibromlar malign periferal sinir kılıfı tümörüne 

transformasyon gösterebilirler. Spesifik hastalığa özgü tedavi yoktur. Tedavi edilebilir bozuklukların erken tespiti ve 

genetik danıĢmanlık önemlidir. Asemptomatik birey yılda bir kontrol edilmelidir. Semptomatik bireylere cerrahi 

tedavi  uygulanır. Cerrahi tedavinin yanısıra tümöral lezyonlara karĢı lazer, tirozin kinaz inhibitörü imatinib kullanılan 

alternatif tedavilerdir. Öte yandan mTOR inhibitörleri araĢtırılmakta olan kemoterapi seçeneklerinden biridir.  

Hastalığın progresyonunda karĢılaĢılabilecek durumlar;   

1. Konjenital iskelet/kas bozuklukları  

2. Erken bebeklikte cilt bulguları  

3. Görme kaybına kadar gidebilecek retinal tümörler  

4. Okul öncesi öğrenme güçlüğü  
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5. Nörofibromlar  

6. Psikiyatrik bozukluklar  

7. Kanser olarak özetlenebilir.  

Hastaların izleminde bu durumlara karĢı önlem alınmalıdır. Dolayısıyla genetik uzmanının yanısıra nörolog, 

oftalmolog ve dermatolog tarafından hastalar düzenli izleme alınmalıdır. Hastaların skolyoz ya da pseudoartroz 

geliĢme riski nedeniyle ortopedi, hipertansiyon ve böbrek bulguları geliĢme riski nedeniyle nefroloji takibi altına 

alınmaları gerekir. Ortalama beklenen yaĢam süresi 54 yıl olarak bildirilmektedir. Bununla birlikte klinik durum 

hastanın yaĢam süresini direkt olarak etkiler. En önemli ölüm nedeni malignite geliĢimidir. Tanı klinik bulgular 

üzerinden konur, mutasyon incelemesinin prenatal tanı planlanmadığı sürece pratik olmadığı bildirilmektedir.  

Nörofibromatozis tip 2 ise 22 numaralı kromozoma lokalize Merlin genindeki mutasyonlar sonucu otozomal dominant 

olarak  ortaya çıkan bir klinik durumdur. Merlin geni tümör supresör bir gendir. Mutasyonunda tümör oluĢumuna 

yatkınlık geliĢir. Hastalığın karakteristik lezyonu kanserojen özellik göstermeyen Schwannomadır. Özellikle 8. Kafa 

çiftinde baĢlayan tümör geliĢimi iĢitme kaybı ya da denge bozukluğu ile 20‟li yaĢlar civarında bulgu verir. Tümör 

yanısıra katarakt gibi göz bulgularına da rastlanır. Ağır olan Wishart fenotipi ve hafif olan Feiling-Gardner fenotipi 

olmak üzere 2 alt tipi bulunur. En önemli tanı aracı MRI‟dir. Erken tanı prognozu iyileĢtirir. Tümörlere ve katarakta 

karĢı cerrahi tedavi yapılabilir. Öte yandan radyoterapi de bir baĢka alternatif tedavi aracıdır.   
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9-) OTĠZMDE  GENETĠK  TESTLERĠN  YERĠ 

Özgül ALPER 

Otizm, sinir sisteminin geliĢimsel bozukluğundan kaynaklanan ve buna bağlı olarak; tekrarlayıcı ve sınırlı davranıĢ 

bulguları ile kendini gösteren   sosyal iliĢki ve iletiĢim yetersizligidir.   Klinik ve genetik heterojeniteye sahip olan bu 

gruptaki hastalıklar “Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB); Autism Spectrum  Disorders (ASDs) baĢlığı altında 

toplanmaktadır.  

Bugüne kadar yapılmıĢ olan, genetik ve fonksiyonel araĢtırmaların yönlendirici verilerle elde edilmesi bizler 

icin son derece önem ve değer taĢımaktadır. Bu bağlamda, sendromik ve sendromik olmayan otizm tanısı 

almıĢ olgulardaki aday genlerde (>800 gen) mutasyonların ve kromozomal kopya sayısı değiĢimlerinin 

(>2000 CNV) saptanmıĢ olması; tanının kesinleĢmesine, genetik, fenotip heterojenitenin, ve genetik 

risklerin daha iyi değerlendirilmesi ve dolayısı ile terapötik ajanların geliĢtirilerek tedavide uygulanmaları 

açısından oldukça önemlidir.  

Sunumda, genomik teknolojiler arasında yer alan kromozomal mikroarray (CMA,del/dup analizi), WES 

(Tüm ekzom dizileme), WGS (Tüm genom dizileme) teknikleri ile Amerika ve Avrupa‟da yürütülmekte 

olan diagnostik genetik testlerin uygulama algoritmaları ve elde edilen veriler özet halinde sunulacaktır.  

Otizm Spektrum Bozuklukları toplumumuzda sıklıkla görülen bir hastalık grubu olduğundan, kontrol altına 

alınması, ve ülkemiz için uygun genetik tarama algoritmalarının geliĢtirilmesi açısından önem 

kazanmaktadır. Amacımız, konu ile ilgili klinik ve tanısal deneyimlerimizi sizlerle paylaĢmak ve tartıĢmaktır. 
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S-01 / KLEĠDOKRANĠAL DĠSPLAZĠ VE RUNX2: KLĠNĠK VE MOLEKÜLER 

ÖZELLĠKLER 
 

LEYLA ELKANOVA1, DĠLEK ULUDAĞ ALKAYA1, NĠLAY GÜNEġ1, VOLKAN 

KARAMAN2, FATĠH TEPGEÇ2, GÜVEN GOKSOY2, ZEHRA OYA UYGUNER2, 

BEYHAN TÜYSÜZ3, 
 

1ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, 2ĠSTANBUL 
ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK ABD, 3STANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, 

 

Runt ile iliĢkili transkripsiyon faktör ailesinin (RUNX) üç üyesinden biri olan RUNX2 gerek intramembranöz gerekse 
endokondral kemikleĢme esnasında osteoblast diferansiasyonu için esansiyel görevi olan bir gendir. Bu gen 

mutasyonunda geniĢ fontanel, klavikula hipoplazisi ve diĢ anomalileri ile karakterize Kleidokranial displazi ortaya 

çıkar. Bu çalıĢmanın amacı Kleidokranial displazi tanısı alan hastalarda klinik bulgular ve moleküler sonuçlar 

değerlendirmektir. 

Klinik olarak Kleidokranial displazi tanısı alaN sekiz aileden 14 kiĢide klinik özellikler fizik muayene bulguları ve 

radyolojik yöntemle değerlendirildi. Bu hastalığa yol açan RUNX2 geni Sanger dizi analizi ile incelendi.  

Dört ailede otozomal kalıtımı destekleyen aile öyküsü vardı.Hastaların hepsinde frontal bossing, geniĢ açık fontanel ve 

fontanel kapanmasında gecikme, basık yüz, diĢ değiĢiminde gecikme ve/veya hipodonti ve iki parçalı, hipoplastik 

veya aplastik klavikula vardı. GeliĢimsel kalça displazisi ve astım dört hastada, boy kısalığı ve osteopeni iki hastada, 
skolyoz ve iĢitme kaybı birer hastada mevcuttu. Radyolojik değerlendirmede klavikula anomalisinin yanısıra 

kalvaryum kalınlığı, wormian kemikler, geniĢ kranial suturler, hipoplazik ilium, pubis ossifikasyonunda gecikme, kısa 

ve geniĢ femur boynu hastaların çoğunda gözlendi. Sekiz ailede ekzon 2, 4, 8 ve intron 4‟de biri frameshift, beĢi 

missense mutasyon saptandı. Bu mutasyonlardan dördü daha önce tanımlanmamıĢtı. 

Bu hastalıkta genotip-fenotip korelasyonunun zayıf olduğu bilinmektedir. Ancak literatürde bazı mutasyonları diĢ 

tutulumu ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir; sık rastlanan R225Q mutasyonu olan iki ailemizden birinde literatüre benzer 

olarak fazla diĢ vardı ayrıca bu hastalarda bugüne dek bildirilmeyen geliĢimsel kalça displazisi mevcuttu. Frameshift 
mutasyonlarının bu hastalıkta osteoporoz ve skolyozla iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir. Frameshift mutasyon olan bir 

ailemizden baba ve oğlunda boy kısalığı ve skolyoz saptandı. Hastalarımızın baĢvuru yaĢı 3 ay ile 10 yaĢ arasında idi. 

Klinik takipte diĢ ve buna bağlı beslenme problemleri, astım ve iskelet bozuklukları öne çıkan problemlerdir. Erken 

klinik ve moleküler tanı hastaların doğru takibi için önemlidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: RUNX2, KLEĠDOKRANĠAL DĠSPLAZĠ, KLAVĠKULA, DĠġ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-02 / OKÜLOAURĠKÜLOVERTEBRAL SPEKTRUMDA 5P DELESYONU 
 

Gizem ÜREL DEMĠR1, Sümeyra OĞUZ2, Naz GÜLERAY2, Özlem AKGÜN DOĞAN1, 

Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER1, Gülen Eda UTĠNE1, Mehmet ALĠKAġĠFOĞLU2, Koray 

BODUROĞLU 1, 
 

1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

Oküloaurikülovertebral spektrum (OAVS), Goldenhar sendromu olarak da bilinen birinci ve ikinci brankiyal arkın 
geliĢim anomalisi sonucu oluĢan hemifasiyal mikrozomi, kulak anomalileri, epibulbar dermoid, vertebral anomaliler 
ile karakterize bir sendromdur. Cri-du-chat sendromu 5p delesyonu ile iliĢkili mikrosefali, karakteristik yüz bulguları, 

hipotoni, motor ve zihinsel yetersizliğin eĢlik ettiği bir sendrom olup kedi miyavlaması Ģeklinde tiz sesli ağlama 

tipiktir. OAVS ile 5p terminal delesyon iliĢkisi daha önce gösterilmiĢtir. OAVS ön tanısı ile izlenen ve 5p delesyonu 

tespit edilen 2 olgu sunulmuĢtur. 

Olgu1: 3,5 aylık kız hasta dismorfik bulgular nedeniyle kliniğimize refere edildi. Antenatal dönemde ense kalınlığında 
artıĢ saptandığı ancak fetal karyotip analizinin yapılmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; sol preauriküler bölgede 3 

adet, sol ağız köĢesinde 1 adet skin tag, sol hemifasiyal mikrozomi, geniĢ ve basık burun kökü, mikroretrognati 

farkedildi. Göz muayenesinde epibulbar dermoid saptanmadı ve vertebra grafisi normaldi. Olgu2: 7 aylık kız hasta 
damak onarımı ve skin tag eksizyonu öncesi kliniğimize yönlendirildi. Olgunun 27 haftalık 950 gr doğduğu, 

doğduğunda ağlamasının kedi miyavlamasına benzetildiği öğrenildi. Fizik incelemede; sol ağız köĢesinden sol kulak 

hizasına uzanan yarıklanma, aynı hat üzerinde 2 adet skin tag ve hemifasiyal mikrozomi tespit edildi.  

Fizik muayene bulguları ile ön planda OAVS düĢünülen Olgu1‟in kromozom analizi 46,XX,del (5) (p15.2) olarak 

bulundu. Fizik muayene bulguları ile OAVS ön tanılar arasında düĢünülen Olgu2‟ye ağlama sesi ile ilgili öykü, atipik 
yüz bulguları ve preterm doğum olması nedeniyle mikrodizin analizi yapıldı. Mikrodizin analizinde 5p15.33p15.32 

bölgesinde 4,747 kb büyüklüğünde delesyon saptandı. 

OAVS olgularının çoğu sporadik görülmekle birlikte otozomal resesif ve otozomal dominant kalıtım ile uyumlu 

aileler bildirilmiĢtir. OAVS çeĢitli kromozomal yeniden düzenlenmeler ile iliĢkilendirilmiĢ olup literatürde 5p terminal 
delesyonu gösterilen 8 olgu bildirilmiĢtir. Klinik olarak ön planda OAVS düĢünülen ve 5p delesyonu tespit edilen 2 

yeni olgu sunularak 5p terminal lokusunun OAVS ile ilgili bir geni içerebileceği ihtimaline ıĢık tutmak amaçlanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 

 
 

  



27 
 

3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-03 / TAġIYICI KIZ KARDEġLERĠN OĞULLARINDA ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠK 
 

Gizem ÜREL DEMĠR1, Sümeyra OĞUZ2, Naz GÜLERAY2, Özlem AKGÜN DOĞAN1, 

Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER1, Gülen Eda UTĠNE1, Mehmet ALĠKAġĠFOĞLU2, Koray 

BODUROĞLU1, 1, 
 

1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

Parsiyel trizomi 17q ve parsiyel monozomi 20q birlikteliğinde büyüme ve geliĢme geriliği, zihinsel yetersizlik, 
mikrosefali, atipik yüz bulguları, kalp anomalileri ve nöbet varlığı bildirilmiĢtir. Ġki kız kardeĢin benzer bulguları olan 

3 hasta erkek çocuğu sunulmuĢtur. 

Olgu1 12 yaĢında erkek hasta atipik yüz görünümü, zihinsel yetersizlik nedeniyle baĢvurdu. Ġlk olarak 13 günlükken 

nöbet geçirdiği, geliĢim basamaklarını geç kazandığı öğrenildi. Kromozom analizinin 46,XY olarak saptandığı 

görüldü. Fizik muayenesinde; uzun yüz, sinofris, antevert kulaklar, makrostomi, kifoz, pes planus ve eklem laksitesi 

saptandı. Kardiyak değerlendirmede mitral kapak prolapsusu, mitral yetmezlik, kısa PR mesafesi saptandı. Olgu2 
Olgu1'in teyzesinin oğlu olan 15 yaĢında erkek hasta benzer Ģikayetlerle baĢvurdu. 11 günlükken nöbet geçirmeye 

baĢlayan ve geliĢme geriliği olan hastanın kromozom analizinin, Frajil X ve Angelman sendromlarına yönelik yapılan 

tetkiklerinin normal saptandığı öğrenildi. Fizik muayenede; bitemporal darlık, derin yerleĢimli gözler, belirgin burun 
köprüsü ve kolumella, antevert kulaklar, pektus karinatum, skolyoz ve eklem laksitesi tespit edildi. Kardiyolojik 

değerlendirmede mitral yetmezlik, sol ventrikül içerisinde bant saptandı. Olgu3 Olgu2'nin kardeĢi 9 yaĢında erkek 

hasta benzer Ģikayetlerle baĢvurdu. Hastanın 1 haftalıkken nöbet geçirmeye baĢladığı ve dil geliĢimi ön planda olmak 

üzere geliĢme geriliğinin olduğu öğrenildi. Kromozom analizinin 46,XY olduğu görüldü. Fizik muayenede; yüksek 
alın, hipertelorizm, pektus karinatum ve pes planus saptandı. EKO'da periferik pulmoner stenoz ve atriyal septal 

defekt tespit edildi. 

Mikrodizin analizleri sonucunda her üç olguda da 17q25.3 bölgesinde duplikasyon, 20q13.33 bölgesinde delesyon 

saptandı. Dengeli translokasyon ön tanısı ile annelere yapılan kromozom analizleri normal sonuçlandı. Annelere 17 ve 
20. kromozomlara ait subtelomerik ve 17. kromozoma ait sentromerik prob kullanılarak yapılan FISH analizi ile 

translokasyon varlığı doğrulandı. 

Ġki kız kardeĢin 3 erkek çocuğu olmaları üzerine ilk planda X'e bağlı zihinsel yetersizlik sendromlarından birinden 

etkilendikleri varsayılan hastalarda, mikrodizin analiziyle parsiyel trizomi 17q ve parsiyel monozomi 20q saptanmıĢ  

ve annelerinde de dengeli translokasyon taĢıyıcılığı gösterilmiĢtir. Zihinsel yetersizlik ile baĢvuran olgularda 

mikrodizin analizi yine de ilk basamak test olarak kullanılmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-04 / PRADER-WĠLLĠ SENDROMU BENZERĠ BULGULAR ĠLE SEYREDEN 

DĠSTAL XQ DUPLĠKASYONLU OLGU 
 

MEHMET KOCABEY1, DUYGU ONUR CURA1, ÖZGÜR KIRBIYIK2, MURAT DERYA 

ERÇAL3, TUFAN ÇANKAYA1, 
 
1DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD, 2TEPECĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA 

HASTANESĠ GENETĠK HASTALIKLAR TANI MERKEZĠ, 3DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD ÇOCUK GENETĠK BD , DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP 

FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD, 

 

Distal Xq duplikasyonları nadir karĢılaĢılan olgular olup, klinik bulguları hastanın cinsiyetine ve duplikasyona 
uğramıĢ bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak geniĢ bir varyasyon göstermektedir. Ġnfantil dönemde büyüme geliĢme 

geriliği, hipotonisite, genital anomaliler ile Prader-Willi sendromuna (PWS) fenotipik benzerlik gösteren olgular 

tanımlanmıĢtır. Prevalans kesin bilinmemekle beraber tüm X‟e bağlı kalıtılan mental retarde erkeklerin %1‟inden 
sorumlu olduğu düĢünülmektedir. Bu sunumda klinik olarak PWS düĢündürten, sitogenetik olarak Xp+ saptanıp, 

moleküler sitogenetik yöntemler ile Xq27.1-qter duplikasyonu saptanan bir olgunun fenotip-genotip korelasyonu 

yapılmıĢtır. 

10 aylık erkek hasta polikliniğimize geliĢme geriliği ve obezite nedeniyle baĢvurdu. Prenatal öyküsünde özellik 

saptanmayan olgu 37 haftalık iken C/S ile 1950 gr doğmuĢ. BaĢvuru sırasında baĢ çevresi 20p , boyu 6p, kilosu >97p 
olarak ölçüldü. Fizik muayenede badem gözler, küçük ağız, retrognati, küçük ayaklar ve hipogenitalya mevcuttu. 

Olgunun nöromotor basamakları yaĢına göre geriydi, desteksiz oturamıyor ve konuĢamıyordu. Aile öyküsünde özellik 

yoktu. 

Yapılan transfontanel ve abdominal ultrasonografi, iĢitme testi, oftalmolojik inceleme ile metabolik tetkikleri 
normaldi. PWS ön tanısı ile yapılan FISH analizinde delesyon görülmedi. Karyotipi ise 46,XY,Xp+ idi. Aynı yapıyı 

klinik olarak normal olan annesinin de taĢıdığı görüldü. Bu anomalinin array CGH ile değerlendirilmesi sonucunda 

olguda Xq27.1-q28 bölgesinde yaklaĢık 15.4 Mb büyüklüğünde patojenik duplikasyon, Xp22.33 ve Xq28 bölgelerinde 
sırasıyla 402 Kb ve 312 Kb büyüklüğünde triplikasyon saptandı. Klinik özellikler ile birlikte değerlendirildiğinde 

olgunun kardinal semptomlarının MECP2 duplikasyon sendromu ile, obezite bulgusunun Xq28 duplikasyon sendromu 

ile, genital anomalisinin ise SOX3 duplikasyonu nedeni ile ortaya çıkmıĢ olabileceği düĢünüldü. 

Olgu epileptik bozukluklar, otizm belirtileri, spastisite, gastrointestinal disfonksiyon gibi olası komorbiditeler 

açısından takibe alındı. Fizik tedavi, konuĢma terapisi planlandı. Aileye sonraki gebelikler için preimplantasyon 
genetik tanı ve prenatal tanı imkanları ile ilgili genetik danıĢma verildi. Sonuç olarak Prader-Willi sendromu benzeri 

bulguları olan mental retarde erkeklerde, distal Xq bölgesine ait yeniden düzenlenmeler olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: XQ27-QTER FONKSĠYONEL DĠZOMĠSĠ, MECP2 DUPLĠKASYONU, XQ 

DUPLĠKASYONU, PRADER-WĠLLĠ BENZERĠ SENDROM, SOX3 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-05 / BĠR VAKA NEDENĠYLE FRAJĠL X SENDROMU VE PATERNAL GEÇĠġ 
 

Hatice MUTLU-ALBAYRAK1, Aslıhan SANRI2, Yelda YALÇIN2, Huri Sema AYMELEK2, 

Engin ALTUNDAĞ2, Ümmet ABUR2, Gönül OĞUR2, 
 

1Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

 

OMÜ TF Çocuk Genetik bölümünde FMR1 geni CGG quantifikasyon analizi ve Triple repeat primed PCR ve sekans 
analizi ile FRX sendromu tanısı alan erkek hastalar içinde paternal geçiĢi olan vakamızın ayrıntılı klinik, genetik 

sonuçlarının ve aynı aileden 4 kuĢakta maternal-paternal geçiĢ farkı örneklerinin yorumlanması 

5 yaĢında erkek hasta boy kısalığı, opere VSD ve zihinsel yetersizliği olması nedeniyle yönlendirilmiĢti. Hasta 21 

aylıkken yürümüĢ, ilk kelimelerini 1 yaĢında söylemeye baĢlamıĢ ancak düzgün cümle kurmaya baĢlamamıĢtı. Dede 
ve dedenin erkek kardeĢinde zihinsel yetersizlik olduğu öğrenildi. Muayenesinde VA:12,4 kg (<3P), boyu: 96,6 cm 

(<3P), baĢ çevresi: 46 cm (<3P), uzun yüz, geniĢ alın ve belirgin, antevert kulakları mevcut idi. Hasta etraf ile ilgili, 

uzun süre göz temasından kaçınıyor, hareketli ve yerinde duramayan bir yapıya sahipti. 

Hastanın karyotip analizi:46, XY idi. FMR1 geni CGG tekrar sayısı kuantifikasyon analizinde artmıĢ ekspansiyon 
(200<) belirlendi. Annenin CGG kopya sayısı 128 idi. CGG kopya sayısı 38-140 olan bir teyzesinin 8 aylık oğlu 

muayene için çağrıldı. Uzun yüz, geniĢ alın, belirgin antevert kulakları mevcuttu. CGG kopya sayısı 200 < bulundu. 

Zihinsel yetersizliği olan dedenin CGG kopya sayısı 200< ile uyumlu iken dedenin annesi premutant profil ile uyumlu 

idi. 

FRX sendromu olan bireylerin mutant alellerini premutant olan annelerinden aldığı bilinmektedir. Premutant veya tam 
mutasyonlu alleli olan kadınlar, tam mutasyonları kendi yavrularına iletebilirken, premutant veya tam mutasyonu olan 

erkekler çocuklarına yalnızca premutant alleli geçirebilirler. Tam mutasyonlu bir erkeğin sperminde yalnızca 

premutant allel vardır. Bu durum, FMR-1'de premutasyonun tam mutasyona kadar geniĢlemesinin mayozda değil, 
postzigotik bir aĢamada ortaya çıkabileceğini önerebilir. Bir vaka dolayısıyla aile ağacının ayrıntılı çizilerek ailedeki 

diğer vakaların da belirlenebilmesi için anne ve annenin kerdeĢlerinin gerekirse anneanne ve dedenin de CGG tekrar 

sayılarının bakılması gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: FRAJĠL X SENDROMU, PATERNAL GEÇĠġ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-06 / MOZAĠK 7Q11.23 DUPLĠKASYON SENDROMLU BĠR OLGU 
 

MELĠKE ATASEVEN KULALI1, ELÇĠN BORA2, SEMRA GÜRSOY1, YAġAR BEKĠR 

KUTBAY3, MURAT DERYA ERÇAL4, 1, 
 

1DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BĠLĠM DALI ÇOCUK 

GENETĠK BĠLĠM DALI, 2DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIBBĠ GENETĠK ANA BĠLĠM DALI, 3TEPECĠK 
EĞĠTĠM ARAġTIRMA HASTANESĠ GENETĠK HASTALIKLAR TANI MERKEZĠ, 4DOKUZ EYLÜL 

ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BĠLĠM DALI ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, 

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIBBĠ GENETĠK ANA BĠLĠM DALI, 

 

Kromozom 7q11.23 duplikasyon sendromu Williams-Beuren sendromunda delesyona uğrayan 26 genin duplikasyonu 
sonucu meydana gelmektedir. Prevalansı 1/13 000-1/20 000 olarak bildirilmektedir. Delesyon sendromuna kıyasla 

klinik özellikler hafif ve daha az belirgindir. Makrosefali, geniĢ alın, düz kaĢlar, derin yerleĢimli gözler, kısa filtrum, 
ince üst dudak, konjenital kalp defektleri, eklem laksitesi, hipotoni, nöbet, spesifik olmayan beyin MRI anomalileri, 

geliĢme geriliği, entelektüel gerilik, konuĢma ve dil geriliği, otizm spektrum bozukluğu ve davranıĢ problemleri 

görülebilmektedir. Sunumda, nadir görülen 7q11.23 duplikasyon sendromlu bir olgu anlatılmıĢ, klinik ve moleküler 

yönlerine dikkat çekilmiĢtir. 

Çocuk genetik kliniğine dismorfik bulguları ve büyüme geliĢme geriliği nedeni ile gönderilen 15 aylık erkek olgu, 

aralarında akraba evliliği olmayan sağlıklı anne babanın ikinci çocuklarıydı. Fizik muayenesinde makrosefali, geniĢ  

alın, derin yerleĢimli gözler, uzun kirpikler, düĢük kulak, sol ayak 2. ve 3. parmaklar arasında sindaktili, her iki ayak 

4. parmakta klinodaktili mevcuttu. BaĢ çevresi 77 p olup boyu ve vücut ağırlığı yaĢına göre belirgin geriydi. BaĢını üç 

aylıkken tutabilen olgunun desteksiz oturması, emeklemesi ve yürümesi yoktu. Tek kelimelerle konuĢması mevcuttu. 

Olguda bakılan kreatin kinaz düzeyi, metabolik tetkikleri normaldi. ĠĢitme testi ve göz muayenesi olağandı. Kraniyal 

MRI ve abdominal ultrasonografisinde özellik yoktu. Kemik surveyinde makrosefalisi saptanıp tipik displazi ile 

uyumlu olabilecek görünüm izlenmedi. Ekokardiyografisi normaldi. Kromozom analizi 46, XY[30] ∕ 47, 
XY+mar?[20] olarak raporladı. Annenin karyotip analizi 46, XX, babanın ise 46, XY olarak geldi. Olgumuzun array 

CGH analizinde 7q11.21-q21.11 bölgesinde yaklaĢık 20.1 Mb büyüklüğünde kopya sayısı artıĢı saptandı. Bu bölge 

7q11.23 duplikasyonu sendromu kapsamındaydı. 

Mikroduplikasyonlar belki de daha hafif fenotipe neden oldukları için literatürde daha az bildirilmektedir. GeliĢme 

geriliği ve dismorfik bulguları olan hastalarda ayrıntılı genetik analiz 7q11.23 duplikasyon sendromu gibi nadir 
durumları saptamakta yararlıdır. Mozaik paternde duplikasyona sahip olup hastalığın klinik özellikler ini belirgin 

olarak gösteren bu olgu ile 7q11.23 duplikasyon sendromunu hatırlatmak istedik. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-07 / ALPL GENĠNDE HOMOZĠGOT MUTASYON SAPTANAN BĠR ĠNFANTĠL 

HĠPOFOSFATAZYA OLGUSU 
 

Banu NUR1, Gamze ÇELMELĠ2, Erdoğan SOYUÇEN3, Ġffet BĠRCAN2, Ercan MIHÇI1, 
 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Genetik BD, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik 

Endokrinoloji BD, 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Metabolizma BD, 

 

Hipofosfatazya otozomal resesif ve daha az sıklıkta otozomal dominant kalıtımlı nadir görülen konjenital bir kemik 
hastalığıdır. Karaciğer, kemik, böbrekteki alkalen fosfataz(ALP) enzim aktivitesinin yetersizliğine bağlı geliĢen kemik 

mineralizasyon defekti sonucu meydana gelir.1/100000 canlı doğumda bir görülmektedir. Görülme yaĢına bağlı olarak 

perinatal(lethal), infantil, çocukluk ve eriĢkin dönemlerde görülebilen dört farklı klinik tablosu tanımlanmıĢtır. Ġskelet 
bulgusu olmaksızın diĢ bulguları ile karekterize olan (Odontohipofosfatazya) ve normal serum ALP düzeyleri ile 

seyreden(Pseudohipofosfatazya) tipleride mevcuttur. Etyolojide kromozom1‟in kısa kolundaki p36.1–p34 bölgesinde 

lokalize ALPL geninde mutasyon sorumlu tutulmaktadır. Klinik bulgular tanı yaĢı ve TNSALP aktivitesinin 
eksikliğinin Ģiddetiyle orantılı olarak ağır seyretmektedir. Perinatal ve infantil formlarında solunum yetmezliği ve 

pnomöni nedeniyle%50 oranında mortalite görülebilmektedir. Defektif iskelet mineralizasyonu nedeniyle 

hiperkalsemi ve hiperkalsiüri erken baĢlangıçlı ağır formlarda görülebilir. Radyolojik bulguları riketse 
benzeyebilmektedir. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte kalsitonin infantil formda kullanılmıĢtır. Yakın zamanda 

enzim replasman tedavisi ve kemik iliği transplantasyonu ile ilgili araĢtırmalar yapılmaktadır. Hastamız, nadir görülen 

bir hastalık olan infantil tip hipofosfatazya tanısı alması ve ALPL geninde homozigot mutasyon tanımlanması 

nedeniyle sunulmaktadır. 

1,5aylık erkek hasta, ektremitelerinde kısalık, epilepsi nedeniyle değerlendirildi. Aralarında akrabalık olmayan ailenin, 
sezaryan ile miadında doğan birinci gebelikten yaĢayan ilk erkek çocuğuydu. Fizik muayenesinde basık yüz 

görünümü, geniĢ alın, burun kökü basık, bilateral düĢük kulaklar, kısa boyun, dar toraks, sol kolda hipoplazi ve 

kısalık, bilateral dizlerde içe çöküklük görüldü. Laboratuvar tetkiklerinde hiperkalsemi, hiperkalsüri, ALP düĢüklüğü 
saptandı. Kemik grafilerinde metafizyel düzensizlik, çanaklaĢma, diyafizlerde kısalma, tübulasyon bozuklukları tesbitt 

edildi. 

Hipofosfatazya tanısıyla çalıĢtırılan ALPL geninde homozigot mutasyon saptandı. 

RaĢitizm bulguları olan hastalarda, hiperkalsemi ve ALP düĢüklüğü tesbit edilirse, nadir görülen bir hastalık olan 

hipofosfatazyanında akla gelmesi gerekmektedir. Eksik enzimin yerine konulması bir tedavi yöntemi gibi 

görünmekteyse de, henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalıkta erken tanı klinik izlem, genetik danıĢmanlık ve prenatal 
tanı açısından önemlidir. Not: I. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu‟nda poster sunumu olarak 

sunulmuĢtur. 

ANAHTAR KELĠMELER: ĠNFANTĠL HĠPOFOSFATAZYA, ALPL GENĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-08 / MEDNIK SENDROMLU BĠR OLGU VE AP1S1 GENĠNDE YENĠ BĠR 

MUTASYON 
 

TAHĠR ATĠK1, ESRA IġIK1, BĠLÇAĞ AKGÜN1, ELĠF UZAY2, AYÇA AYKUT2, FERDA 

ÖZKINAY3, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

Bu çalıĢma ile nadir bir genetik sendrom olan MEDNIK sendromu klinik ve moleküler tanısı tespit edilen bir olguyu 

sunmayı amaçladık. 

MEDNIK (mental retardasyon, enteropati, sağırlık, nöropati, iktiyozis ve keratoderma) sendromu yakın zamanda 
tanımlanan bir bakır metabolizma bozukluğudur. Bu multisistemik hastalık klinik ve biyokimyasal olarak Menkes ve 

Wilson hastalığına benzerlik gösterir. MEDNIK sendromuna AP1S1 genindeki mutasyonlar yol açar. AP1S1 geni, 

hücre içi bakır taĢınımından sorumlu adaptör complex protein 1‟in σ1A alt tipini kodlar. 

Ġktiyoz, enteropati ve sağırlık ile tarafımıza baĢvuran 7,5 yaĢında kız olgunun yapılan fizik muayenesinde; büyüme-
geliĢme geriliği, frontal bossing, dolgun yanaklar, hipertrikoz ve tüm vücutta pullanma saptandı. Anne ile baba 

arasında 1. kuzen evliliği bulunan olgunun sağlıklı iki erkek kardeĢi vardı. 

MEDNIK sendromu düĢünülen hastanın periferik kanından Illumina Miseq platformunda yeni nesil dizi analizi ile 

yapılan AP1S1 gen dizi analizi sonucu homozigot c.356_357insT(p.M119fs*21) mutasyonu bulunmuĢtur. Olguya 

çinko asetat tedavisi klinik tanı konar konmaz baĢlanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: MEDNIK, AP1S1, 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-09 / NÖROFĠBROMATOZĠS TĠP 1 HASTALIĞINDA KLĠNĠK VE GENETĠK 

ÖZELLĠKLER 
 

Nilay GÜNEġ1, Dilek ULUDAĞ ALKAYA1, Gözde YEġĠL2, Rejin KEBUDĠ3, Beyhan 

TÜYSÜZ1, 
 

1ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, 2Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim dalı, Ġstanbul, 3Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp 
Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Ġstanbul, 

 

Nörofibromatozis Tip1 (NF1), tümör supresör proteini nörofibrominin kodlandığı NF1 geninde oluĢan mutasyonların 
neden olduğu, otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Tanıda, cafe-au-lait, nörofibrom, çillenme gibi cilt bulguları, 
Lisch nodülü, optik gliom gibi oküler bulgular, sfenoid displazi, pseudoartroz gibi iskelet sistemi bulguları ve aile 

öyküsü araĢtırılır. Optik gliom, beyin tümörleri, malign periferik sinir kılıfı tümörü, nöroendokrin tümörler NF1‟e en 

sık eĢlik eden neoplazilerdir. ÇalıĢmanın amacı, NF1 tanısı ile izlenen olguların klinik özellikleri ve genotip-fenotip 

iliĢkileri araĢtırmaktır. 

NF1 tanısı ile izlenen 86 NF1 olgusu retrospektif olarak araĢtırıldı. Hastaların klinik özellikleri, genotip-fenotip 

iliĢkileri irdelendi. 31 hastada NF1 geni dizi analizi yapıldı. 

NF1 tanı kriterlerden cafe-au-lait tüm hastalarda bulunmaktaydı, aksiler çillenme 46 hastada, Lisch nodülü 26 hastada, 

3 hastada tibia, 1 hastada ulnada pseudoartroz tespit edildi. Skolyoz 17 , boy kısalığı dokuz hastada vardı. 86 hastadan 

10‟unda optik gliom (3-12 yaĢ), birinde serebral astrositom (13 yaĢ), birinde serebellar astrositom (7 yaĢ), birinde 
hipotalamik gliom (3.5 yaĢ), üçünde rabdomyosarkom (embriyonal 4 aylık, vajende 9 aylık, mesanede 2 yaĢında) ve 

bir hastada malign periferik sinir kılıfı tümörü (5 yaĢ) saptandı. NF1 gen analizi sonuçlanmıĢ olan hasta grubunda 7 

hastada nonsense, 6 hastada missense, 6 hastada frameshift, 5 hastada intronik mutasyon saptandı. Ġki hasta dıĢında 
tüm hastalarda farklı mutasyon vardı; ekzon 41‟de aynı frameshift mutasyon tespit edilen iki hastanın birinde 6 

yaĢında iken optik gliom, puberte prekoks ve skolyoz bulunurken, iki yaĢında olanda bu bulgular henüz ortaya 

çıkmamıĢtı. Optik gliom tanılı hastalarda 2 nonsense, 1 frameshift ve 1 intronik mutasyon bulundu. Moleküler tanısı 
yapılan Rabdomyosarkom geliĢmiĢ iki hastadan nonsense mutasyon olanda 9 aylıkken vajende , missense mutasyon 

olanda ise iki yaĢında mesanede tümor saptandı. 

Hastalarda genotip-fenotip korelasyonu tam olarak kurulamadı. Daha fazla hastanın moleküler incelenmesi yapılarak 

klinikle korelasyonu gerekmektedir. Ayrıca doğru hasta takibi ve komplikasyonların azaltılması için moleküler tanının 

tüm hastalarda yapılması hedeflenmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-10 / WES ANALĠZĠ ĠLE SAPTANAN SPASTĠK PARAPLEJĠ OLGUSU 
 

Ayça AYKUT1, Esra IġIK2, Tahir ATĠK2, Zehra CENGĠSĠZ1, Ferda ÖZKINAY3, Özgür 

ÇOĞULU3, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik 

Anabilim Dalı,Ġzmir, 31-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik AD,Ġzmir 2-Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik 
Anabilim Dalı, Ġzmir, 

 

Son yıllarda kullanılmaya baĢlanan yeni nesil DNA Dizilemesi (NGS) artan bir ivme ile tanı ve tedavide önemli bir 
yer tutmaktadır. NGS teknolojilerinde meydana gelen bu olağanüstü geliĢmelerin kliniğe yansıması yaklaĢık 5 yıl 

içinde gerçekleĢmiĢtir. NGS „nin baĢarılı uygulamalarından olan tüm ekzom sekanslama (WES) geni bilinen 

hastalıklar için moleküler tanının konmasında ve geni bilinmeyen hastalıklarda yeni genlerin tanımlanmasında çok 

önemli bir teknik olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca WES, klinik olarak alt tiplerinin belirlenmesinin oldukça güç olduğu, 
klinik ve genetik heterojenite gösteren nadir hastalıklarda kesin tanının konulmasında önemli bir yere sahiptir. Bu 

çalıĢmada spastik parapleji düĢünülen fakat genetik tanısı bilinmeyen 15 yaĢ erkek hastada yeni nesil dizileme temelli 

Ion AmpliSeq™ Ekzom Ready S5 ile hastalığa neden olan mutasyonun bulunması amaçlanmıĢtır. Dizileme iĢlemi için 

Ion Torrent‟ in Ion S5™ Sequencer sistemi kullanılmıĢtır. 

13 yaĢından beri yürüme, konuĢma bozukluğu ve enürezisi olan 15 yaĢındaki erkek hastada, herediter spastik parapleji 

ön tanısı ile kliniğimizde takip edilmekteydi. 

Bölümümüzde yapılan WES analizi ile SPG11 geninde, 39. ekzonda homozigot c.7023C>A (p.Tyr2341Ter) 

mutasyonu tespit edildi. 

Otozomal resesif kalıtılan ve nadir bir hastalık olan spastik parapleji klinik ve genetik heterojenite gösteren kalıtsal 

nörodejeneratif bir hastalıktır. Günümüzde hastalığa sebep olan 84 farklı gen lokusu ve 67 gen bilinmektedir. WES, 
buna benzer monogenik hastalıklarda alt tiplendirmenin yapılması açısından oldukça baĢarılı bir yöntemdir. Burada, 

kliniğimizde WES analizi ile inceleme sonucu SPG11 geninde homozigot c.7023C>A (p.Tyr2341Ter) mutasyonu 

saptanan spastik parapleji tip 11 hastası sunulmuĢtur. 

ANAHTAR KELĠMELER: WES, SPASTĠK PARAPLEJĠ, SPG11 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-11 / BOHRING-OPITZ SENDROMLU BĠR OLGU 
 

MELĠKE ATASEVEN KULALI1, SEMRA GÜRSOY1, FUNDA TÜZÜN2, GĠZEM 

BAKIR3, ÖZLEM GĠRAY BOZKAYA4, 3, 
 

1DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BĠLĠM DALI ÇOCUK 

GENETĠK BĠLĠM DALI, 2DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BĠLĠM 
DALI YENĠDOĞAN BĠLĠM DALI, 3DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

ANA BĠLĠM DALI, 4DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BĠLĠM 

DALI ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIBBĠ GENETĠK ANA BĠLĠM DALI, 

 

Bohring-Opitz sendromu etyolojisi bilinmeyen, nadir, sporadik bir genetik hastalıktır. Beslenme problemleri, 
intrauterin büyüme geriliği, mikrosefali, mikroretrognati, “flammeus” nevüs, belirgin gözler, damak anomalileri, 

ekstremitelerde pozisyon anomalileri hastalığın belirgin özellikleridir. Bohring-Opitz sendromlu olguların yaklaĢık 
yarısında ASXL1 (additional sex comb like 1) geninde de novo trunkasyon tipi mutasyonlar saptanmıĢtır. Hastalık 

obstrüktif apne ve açıklanamayan bradikardi nedeni ile erken çocukluk döneminde sıklıkla fatal seyretmektedir. 

Aralarında akraba evliliği olmayan sağlıklı anne babanın ilk çocuğu olan 9 günlük hasta Opitz Trigonosefali sendromu 

(C sendromu) ön tanısı ile danıĢıldı. Fizik muayenesinde mikrosefali, trigonosefali, dar alın, düĢük ön saç çizgisi, 
alında hemanjiom, düĢük kulak, dolgun burun ucu, mikroretrognati, yüksek damak, santral hipotonisite, alt ve üst 

ekstremitelerde spastisite mevcuttu. 

Olgumuzun yapılan tetkiklerinde kreatin kinaz düzeyi, metabolik taraması normal saptandı. Abdominal 

ultrasonografisi ve göz muayenesi olağandı. Bilateral iĢitme kaybı tespit edildi. Ekokardiyografisinde ince PDA 

belirlendi. Beyin MRG‟sinde korpus kallozum agenezisi ve bilateral optik sinir atrofisi saptandı. EEG‟ sinde bilateral 
sağda egemen frontotemporal bölgeden köken alan hafif-Ģiddetli epileptiform aktivite tespit edildi. Karyotip analizi 

46,XY olarak raporlandı. Array CGH analizinde Yq11.223 bölgesinde 542 Kb büyüklüğünde delesyon belirlendi fakat 

fenotiple iliĢkilendirilmedi. Sanger sekanslama ile ASXL1 geninde de novo, yeni heterozigot c.1934insG mutasyonu 

saptandı. 

Çok nadir görülen bu sendromu karakteristik bulguları ile hatırlatmak, ayırıcı tanısını tartıĢmak ve daha önce Bohring-

Opitz sendromu için tanımlanmamıĢ heterozigot c.1934insG mutasyonunu literatür ile paylaĢmak amacıyla bu vakayı 

sunmayı planladık. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-12 / MALĠGN HĠPERTANSĠYONLA BAġVURAN, MOYAMOYA VE 

PRĠMORDĠYAL DWARFĠZM OLGUSU 
 

Zehra MANAV KABAYEĞĠT1, Ender CAN2, Beste KĠPÇAK YÜZBAġI2, Gökay 

BOZKURT1, AyĢe TOSUN2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, 

 

Mikrosefalik Osteodisplastik Primordiyal Dwarfizm Tip 2 (MOPD2), prenatal ve postnatal büyüme geliĢme geriliği, 
mikrosefali, karakteristik yüz görünümü ve iskelet displazisi ile giden, otozomal resesif kalıtılan nadir bir sendromdur. 

Bu sendrom, Perisentrin(PCNT) geninde oluĢan homozigot mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Bu olgu sunumu ile 

PCNT geninde yeni bir mutasyon sonucu ortaya çıkan MOPD2 vakasını bildirmeyi amaçladık. 

17 yaĢ erkek olgu; solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı ile acile baĢvurdu. Öz-soygeçmiĢinden, anne-baba arasında 

akrabalık, tanısı bilinmeyen cüceliği, 3 yaĢından itibaren tekrarlayan afebril nöbetleri olduğu öğrenildi. Boy:-11,35 

SDS, ağırlığı:-6,15 SDS, baĢ çevresi:-11,64 SDS, KB:240/120 mmHg idi. Öne çıkık burun, mikrosefali, mikrognati, 
mikrodonti, zayıf seyrek saçları, hiper-hipopigmente cilt lezyonları ve klinodaktilisi mevcuttu. MR anjiografisi; arter 

kalibrasyonlarında belirgin azalma, daralma, „sigara dumanı manzarası‟ moyamoya ile uyumluydu. Renal Doppler ve 

Abdominal BT anjiyografisi normaldi. Direkt grafilerinde epifizler kapanmıĢtı, küçük iliak kanatlar ve coxa vara 

mevcuttu. 

Olguda mikrosefalik osteodisplastik primordiyal dwarfizm tip II (MOPD II)/Seckel Sendromu düĢünüldü. MOPD2 ön 
tanısına yönelik PCNT gen mutasyonu çalıĢıldı. PCNT geni 21. kromozomun q kolunda yer alan evrimsel olarak iyi 

korunmuĢ bir gendir. Perisentrin proteinini kodlar ve bu protein sentrozom iĢlevlerinde görev alır. Hastada PCNT 

geninde c.3465-1 G>A mutasyonu homozigot olarak saptandı. Anne-baba aynı değiĢiklik için heterozigottu. Bu 
varyasyon daha önce literatürde bildirilmemiĢ olmakla birlikte, 18. ekzonun splice bölgesini bozarak hastalığa neden 

olduğu düĢünülmüĢtür. 

MOPD grubu, Seckel Sendromu‟ndan mikrosefalinin daha hafif olması, büyüme geliĢme geriliğinin daha ağır olması, 

mental durumun daha iyi olması ve iskelet bulgularının görülmesi ile ayrılabilir. Ağır prenatal ve postnatal geliĢme 

geriliği ve mikrosefali ile seyreden MOPD hastalarının içinde ise, MOPD2 hastaları belirgin iskelet bulguları, anormal 
diĢ yapısı, artmıĢ serebrovasküler hastalık riski ve insülin resistansının görülmesi ile farklılık gösterir. Otozomal 

resesif kalıtım modeli gösteren MOPD2 hastalığında, hastalığa neden olan mutasyonun tespit edilmesi, akraba 

evliliğinin sık görüldüğü ülkelerde prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı seçeneklerinin kullanılabilmesi için 

önem taĢımaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-13 / PROGRESĠF PSEUDOROMATOĠD DĠSPLAZĠ: 34 HASTADA KLĠNĠK, 

MOLEKÜLER ÖZELLĠKLER VE PROGNOZUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

DĠLEK ULUDAĞ ALKAYA1, ÖZGÜR KASAPÇOPUR2, NĠLAY GÜNEġ1, KENAN 

BARUT2, TĠMUR YILDIRIM3, HÜSEYĠN ONAY4, LUĠSA BONAFE5, AYġEGÜL 

BURSALI3, BEYHAN TÜYSÜZ1, 
 

1ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK GENETĠK BĠLĠM DALI, 2ĠSTANBUL 
ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK ROMATOLOJĠ BĠLĠM DALI, 3BALTALĠMANI 

METĠN SABANCI KEMĠK HASTALIKLARI EĞĠTĠM ARAġTIRMA HASTANESĠ, 4EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP 

FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK BĠLĠM DALI, 5DĠVĠSĠON MOLECULAR PEDĠATRĠCS LAUSANNE 
UNĠVERSĠTY HOSPĠTAL, 

 

Progresif pseudoromatoid displazi (PPD), inflamasyon bulgusu olmaksızın eklemlerde ilerleyici ĢiĢlik, ağrı ve 
kısıtlılık ile karakterize, generalize osteopeni, kifoskolyoz ve boy kısalığının eĢlik ettiği WISP3 genindeki fonksiyon 
kaybettiren mutasyonlar sonucu oluĢan bir iskelet displazisidir. Bu çalıĢmada PPD tanısı ile izlenen hastaların klinik, 

radyolojik ve moleküler özelliklerinin sunulması amaçlandı. 

CerrahpaĢa Çocuk Genetik Polikliniğinde PPD tanısı ile izlenen, 25 aileden 34 hasta çalıĢmaya alındı. Hastalarda 

öykü, baĢlangıç ve takipte kaydedilen fizik ve radyolojik bulgular incelendi. Prognoz yürüme kabiliyetine göre 

değerlendirildi. Bu hastalığa yol açan WIPS3 geni dizilendi. 

Yakınmaların baĢladığı yaĢ ve ortalama baĢvuru yaĢı sırası ile 3,7 (9 ay-7 yaĢ) ve 9,6 (1.5-26 yaĢ) idi. BaĢlıca 
yakınmalar ortalama 3-4 yaĢta fark edilen yalpalayarak yürüme, 5-6 yaĢta baĢlayan el eklemlerinde ĢiĢlik, eklem 

kısıtlılıkları, ağrı ve ergenlik döneminde progresif yürüme güçlüğüydü. Son izlem sırasında 5-9 yaĢ arasında olan yedi 

hastanın tümü desteksiz yürüyebilmekte iken, 9-14 yaĢ arasındaki 17 hastanın onu desteksiz yürümekte, 15 yaĢından 
sonra 10 hastadan dördü desteksiz yürümekte idi. Boy kısalığı 5 yaĢtan sonra belirginleĢmekte olup hastaların 5, 10, 

15 ve eriĢkin yaĢ boy SDS‟leri sırası ile -0.2,-1.78,-3.1 ve -3,6 olarak hesaplandı. Radyolojik incelemelerde hastaların 

tümünde interfalangeal eklemlerde metafizer geniĢleme, diz ve kalça eklem epifizlerinde düzensizlik ve eklem 
aralığında daralma ve platispondili saptandı; radyolojik bulgularda yaĢla birlikte progresyon izlendi. 23 ailede WISP3 

gen analizi yapıldı, biri daha önce tanımlanmamıĢ 9 farklı mutasyon saptandı. En sık görülen c. 156C>A (p.Cys52*) 

mutasyonu ailelerin % 61‟inde tespit edildi. 

Hastalığın baĢlangıç yaĢı ile prognoz arasında bir iliĢki bulunamadı. Hastalarda desteksiz yürüme yeteneği ortalama 

12,3 (10-14 yaĢ) yaĢta kaybolmaktaydı. Mutasyon tipi ile hastalığın prognozu arasında bir korelasyon bulunamadı. 
Aynı mutasyona sahip ailelerden bazılarında fenotip diğerlerine göre daha iyi idi. Bunun yanısıra aile içi fenotipik 

farklılıklar gözlendi. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-14 / KIF11 GENĠNDE NOVEL MUTASYON TAġIYAN MCLMR SENDROMLU 

OLGU 
 

NADĠDE CEMRE RANDA1, ESRA ATAMAN1, SEMRA GÜRSOY2, ÖZLEM GĠRAY 

BOZKAYA3, AYFER ÜLGENALP1, 
 
1DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD, 2DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP 

FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD ÇOCUK GENETĠK BD, 3DOKUZ EYLÜL 
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD ÇOCUK GENETĠK BD , DOKUZ 

EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD, 

 

Ġlk kez 1992‟de Feingold ve Bartoshesky'nin tanımladığı Mikrosefali, Koryoretinopati, Lenfödem ve Mental 
retardasyon (MCLMR) sendromu nadir bir hastalıktır. KIF11 genindeki bazı patojenik değiĢimler MCLMR sendromu 

ile sonuçlanmaktadır. Mikrosefali, oküler manifestasyonlar, alt ekstremitelerde konjenital lenfödem, ve değiĢen 

Ģiddette mental retardasyon bu sendromda görülebilmektedir. Oküler manifestasyonlar arasında koryoretinopati, 
hipermetropik astigmatizm olmak üzere; periferal retinal pigmentasyon, retinal katlantılar, optik atrofi, maküler 

dejenerasyon, mikroftalmi, miyopik/hipermetropik astigmatizm, persistan hiperplastik primer vitreus bulunmaktadır. 

KIF11 mutasyonları ile en çok iliĢkili olan bulgular ise hipermetropik astigmatizm ve koryoretinopatidir. MCLMR 
sendromu ile iliĢkili olan dismorfik bulgular: geniĢ burun kökü, upslanting palpebral fissür, yuvarlak burun ucu, uzun 

filtrum, sivri çene, ince üst dudak ve belirgin kulaklardır. Sunumda, nadir görülen MCLMR sendromlu bir olgu 

anlatılmıĢ, klinik ve moleküler özelliğine dikkat çekilmiĢtir. 

Çocuk genetik kliniğimize mikrosefali ve sol optik diskte kolobom ve fibrotik band nedeni ile gönderilen yedi aylık 

kız olgu, aralarında akraba evliliği olmayan sağlıklı anne babanın ilk çocuğu idi. Fizik muayenesinde mikrosefali 
(<3p), trigonosefali, kapalı ön fontanel, hipotelorizm, “upslanting” palpebral fissürler, dolgun dudaklar, yüksek damak 

saptanmıĢtı. BaĢını iki aylıkken tutabilen olgunun desteksiz oturması dokuz aylıkken baĢlamıĢtı. 

Olguda bakılan hemogram, hepatik enzimler, renal fonksiyon, tiroid hormonları, TORCH ve nörometabolik 

hastalıklarla iliĢkili parametreler normaldi. ĠĢitme testi olağandı. Kranyal MRG, abdominal ultrasonografisi normaldi. 
Beyin tomografi bulguları minör trigonosefali ve metopik sutürün prematür kapanması ile uyumlu idi. Kromozom 

analizi 46, XX idi. Olgumuzun Sanger Sekanslama analizinde KIF11 geninde novel, heterozigot c.2555_56 del 

mutasyonu saptandı. 

MCLMR Sendromu, penetransı değiĢken olan ve nadir görülen bir hastalıktır. Fenotipik ayrımı ve fenotip-genotip 

korelasyonu netlik kazanmamıĢtır. Mikrosefali ve oküler bulguları olan hastalarda ayrıntılı genetik analiz MCLMR 
sendromu gibi nadir durumları saptamakta yararlı olabilmektedir. Mikrosefali dıĢında klasik manifestasyonları 

göstermemesine rağmen KIF11 geninde daha önce tanımlanmamıĢ bir mutasyon taĢıyan bu olgu ile MCLMR 

sendromu hatırlatılmak istenmiĢ ve KIF11 geni dizi analizinin daha fazla sayıdaki olgunun aydınlatılmasında yararlı 

olabileceği düĢünülmüĢtür. 

ANAHTAR KELĠMELER: MCLMR SENDROMU, KIF11 MUTASYONU, MĠKROSEFALĠ, OKÜLER 

ANOMALĠLER 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-15 / OTOMOZAL RESESĠF OSTEOPETROZĠS TANILI 13 OLGUNUN TCIRG1 

VE SNX10 GEN MUTASYONLARI VE KLĠNĠK BULGULARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Gamze KOÇAK1, Banu GÜZEL NUR2, Ercan MIHÇI2, Esra MANGUOĞLU1, 
 

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKĠYE, 2Akdeniz 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKĠYE,  

 

Malignant otozomal resesif osteopetrozis kemik yıkımından sorumlu osteoklast hücrelerindeki bozukluktan 
kaynaklanan, artan kemik yoğunluğu ile karakterize nadir ve Ģiddetli bir genetik kemik hastalığıdır. Bu çalıĢmada, 

olguların sırasıyla %50 ve %4'ünden sorumlu olan TCIRG1 (T-hücre immün regülatör 1) ve SNX10 (Sorting Neksin 

10) gen mutasyonlarının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

13 olgu ve ailelerinde TCIRG1 ve SNX10 geninin kodlayıcı ekzonları (sırasıyla ekzon 2-20 ve ekzon 2-7) Sanger 

dizileme yöntemi ile dizilendi. 

ÇalıĢmaya 13 olgu ve aileleri dahil edilmiĢ olup tanı yaĢı 0-37 ay arasındadır. Olgulardan birinde intron 6‟da 

heterozigot olarak tanımlanan g.9483G>T(IVS6+1G>T) mutasyonu ve diğer bir olguda ekzon 15‟te homozigot olarak 

tanımlanan g.10170_10171delTG(p.V595LfsX74) mutasyonu bu çalıĢmada tanımlanmıĢtır. Bir diğer hastada birleĢik 

heterozigot olarak; ekzon 7‟de bilinen bir g.9574_9599del26(p.Met217fsX) 26 bp‟lik delesyonu ve ekzon 12‟de yine 
bilinen bir g.13698G>A (p.Gly458Ser) mutasyonu bulunmuĢtur. Bilinen bir g.11240G>A(IVS18+1G>A) mutasyonu 

ise bir diğer olguda homozigot olarak gözlenmiĢtir. Ayrıca osteopetrozisli bebek öyküsü olan ailede prenatal test 

sonucunda anne ve babada g.15065G>A(IVS14-1G>A) mutasyonu heterozigot olarak, CVS örneğinde ise homozigot 
olarak saptanmıĢtır. Ġki hastada ise ekzon 3‟te olasılıkla benign olarak değerlendirilen g.7786C>T(p.Arg56Trp) 

değiĢimi heterozigot olarak saptanmıĢtır. SNX10 geninde ise olgulardan birinde ekzon 7‟de yeni bir 

g.85603C>G(p.Ser177=) değiĢimi heterozigot olarak saptanmıĢtır. Bilinen polimorfizmlerden TCIRG1 geninde 
IVS2+83T>C, IVS4+11A>G ve IVS7-14C>A; SNX10 geninde ise IVS2+36T>A ve IVS3-84G>A bulunmuĢtur. 

Mutasyon bulunan olguların klinik bulgularına bakıldığında genel olarak anemi, hepatosplenomegali görülmektedir. 

Olguların ikisinde radyografi sonucu kemik-içinde-kemik görünümü gözlenmiĢtir. Ayrıca mutasyon bulunan 5 

olgunun 4‟ünde akraba evliliği ya da osteopetrozisli çocuk hikayesi bulunmaktadır. 

Bulunan mutasyonların ekzonlardaki dağılımı hastalığın genetik olarak heterojenitesini göstermektedir. Heterozigot 
olarak bulunan mutasyonlara bakıldığında büyük yeniden düzenlemelerin baĢka yöntemlerle de değerlendirilmesi 

gerekmektedir. ÇalıĢmada daha önce tanımlanmayan üç yeni mutasyon tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmada yeni tanımlanan 

değiĢimlerin in silico analizleri sonucunda olasılıkla hastalık yapıcı olabileceği tahmin edilmiĢtir. Bir olguda saptanan 
birleĢik heterozigotluk durumu ise literatürde daha önce rapor edilmemiĢtir. Bu çalıĢmada saptanan yeni mutasyonlar 

ARO‟nun genetik etiyolojisine katkı sağlamaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-16 / LMNA GENĠNDE HOMOZĠGOT MUTASYON: MANDĠBULOAKRAL 

DĠSPLAZĠ TĠP A 
 

Mustafa ALTAN1, Zehra MANAV1, Lamiya MARDAN1, Emel TÜRK2, Ahmet ANIK3, 

Tolga ÜNÜVAR3, Gökay BOZKURT1, 
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ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PEDĠATRĠ AD, 3ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 
PEDĠATRĠK ENDOKRĠNOLOJĠ BD, 

 

Mandibuloakral Displazi, mandibula ve klavikulada hipoplazi, el ve ayak parmaklarında akro-osteoliz, kutanöz atrofi 
ve lipodistrofi, vücudun çeĢitli bölgelerinde subkutanöz yağ doku kaybı ile seyreden bir durumdur. Tip A ve tip B 
olmak üzere iki tip mandibuloakral displazi tanımlanmıĢtır. Her iki tip de otozomal resesif olarak kalıtılmaktadır. Tip 

A LMNA; tip B ise ZMPSTE24 geninin mutasyonları sonucu ortaya çıkar. Biz burada LMNA geninde saptadığımız 

homozigot mutasyona bağlı bir Mandibuloakral Displazi Tip A (MADA) vakası sunuyoruz. 

Yüzünde ve parmaklarında dismorfik bulguları olan on yaĢındaki kız olgu Tıbbi Genetik bölümümüze yönlendirildi. 
Aralarında akrabalık bulunan sağlıklı ebeveynlerin ikinci çocuğuydu. Sezaryen doğumla term olarak doğmuĢtur. 

Doğum ağırlığı ve boyu bilinmemektedir. Nöromotor geliĢim normaldir. Fizik muayenede propitoz, bird-like burun, 

tombul yanaklar, retromikrognati, çakıĢan diĢler ile maloklüzyon, ince ve gergin deri, düĢük omuzlar ve belirgin omuz 

çıkıntıları; distrofik tırnaklar, kısa ve geniĢ distal falanksları vardı. BaĢ çevresi 52cm(50p), boyu 140cm(50-75p) ve 
ağırlığı 36kg(50-75p) idi; pubik kıllanma evre 3, aksiller kıllanma yok, meme geliĢimi evre 2 idi. Öncesinde 

saptanmıĢ Faktör X eksikliği mevcuttu. 

Tiroid fonksiyonu, çölyak markırları, kolesterol düzeyleri, ürik asit normaldi. Karaciğer enzimleri, trigliseridler ve 

HBA1c hafif, insülin düzeyleri belirgin yüksekti. Kromozom analizi 46,XX olarak sonuçlandı. LMNA gen dizi 

analizinde c.1586C>T (p.Ala529Val) mutasyonu homozigot saptandı. 

MADA primer laminopatilerden otozomal resesif geçiĢ gösteren nadir bir hastalıktır. Dismorfik yüz bulguları, büyüme 

geriliği, iskelet ve cilt bulguları ve metabolik bozukluklar ile karakterizedir. Günümüze kadar LMNA geninde MADA 

ile iliĢkili birçok varyasyon saptanmıĢtır. Olgumuzda saptanan mutasyon ilk kez Çoğulu ve ark. tanımladığı değiĢimle 

aynıdır ve olgumuz bu değiĢimi taĢıdığı bildirilen literatürdeki üçüncü vakadır. Ancak aynı nokta mutasyonda görülen 
meme hipoplazisi ve normal glukoz değerleri bizim olgumuzla uyuĢmamaktadır. Olgumuz diğer vakalardan Faktör 10 

düzeyinin düĢük olması ile de ayrılmaktadır. Tanının kesinleĢmesi hiperglisemi, aritmi ve fraktür gibi klinik aciliyeti 

olabilecek durumların takibi açısından önem taĢımaktadır ayrıca genetik danıĢmanlık kapsamında prenatal ve 

preimplantasyon genetik tanı olanağı sunmuĢtur. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-17 / PGAP3 GENĠNDE YENĠ TANIMLANMIġ MUTASYONA BAĞLI 

HĠPERFOSFATAZYA MENTAL RETARDASYON SENDROMU 
 

ÖZLEM AKGÜN DOĞAN1, GĠZEM ÜREL DEMĠR1, CAN KOġUKÇU1, EKĠM 

TAġKIRAN1, PELĠN ÖZLEM ġĠMġEK KĠPER1, GÜLEN EDA UTĠNE1, MEHMET 

ALĠKAġĠFOĞLU1, KORAY BODUROĞLU1, 1, 
 

1HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

Hiperfosfatazya mental retardasyon sendromu (HPMRS) artmıĢ alkalen fosfataz (ALP) düzeylerine eĢlik eden 
sendromik olmayan hafif zihinsel yetersizlikten, ciddi geliĢme geriliği, epilepsi, dismorfik yüz bulgularıyla karakterize 

sendromik forma kadar geniĢ spektrumda bulgularla karakterize bir grup hastalıktır. Saptanan moleküler patolojiye 
göre altı alt tipi tanımlanan sendromda, Ģimdiye kadar 25 bireyde bildirilen PGAP3 genindeki mutasyonlar, HPMRS 

tip4 (OMIM #615716) ile iliĢkilendirilmektedir. Burada, geliĢme geriliği ve dismorfik yüz bulguları nedeniyle izlenen 

ve tüm ekzom sekanslama (WES) analizinde PGAP3 geninde yeni homozigot patojenik değiĢiklik saptanan 2 kardeĢ 

sunulacaktır. 

Olgu 1, aralarında akrabalık bulunan ebeveynin ikinci çocuğu olarak sorunsuz bir gebelik sonrası, miadında 3450 gr 

doğmuĢ, solunum ve beslenme güçlüğü nedeniyle 10 gün yoğun bakım ünitesinde izlenmiĢti. Dismorfik yüz bulguları 

ve yarık damak nedeniyle 54 günlükken kliniğimizde değerlendirilen hastanın fizik muayenesinde belirgin 
hipotonisite, yuvarlak yüz, hipertelorizm, kısa burun, mikroretrognati, yarık damak, pektus ekskavatum, küçük 

kırılgan tırnaklar ve hipospadias saptandı. ALP değerleri 747-1150 U/L arasında izlendi. Ġzleminde büyüme ve 

geliĢme geriliği giderek daha belirgin hale gelen ve tekrarlayan aspirasyon pnömonileri nedeni ile pek çok kez tedavi 

alan hasta, 18 aylıkken aspirasyon pnömonisine ikincil solunum yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Olgu 2 aynı ailenin 
3. çocuğu olarak 36 haftalık 3160 gr doğdu. Kaybedilen kardeĢle benzer dismorfik yüz bulguları, hipotonisite ve sağ 

ayakta ekin deformitesi nedeniyle bölümümüzde değerlendirildi. Fizik muayenede hipertelorizm, kısa burun, 

mikroretrognati dıĢında dismorfik bulgu saptanmadı. Ġzleminde, global geliĢme geriliği, yutma disfonksiyonu gözlendi 

ve ALP değerleri 592-885 U/L arasında seyretti. 

Ġki kardeĢe yapılan WES analizinde PGAP3 geninde yeni homozigot missense değiĢiklik belirlendi. 

Büyüme geliĢme geriliği, hipotonisite, ve spesifik olmayan dismorfik bulguların bir arada görüldüğü hastalarda ayırıcı 

tanı listesi oldukça geniĢ ve zorlayıcıdır. Bu grup hastalarda akraba evliliği öyküsü ve kolaylıkla gözden kaçabilecek 

hafif- orta düzeyde ALP yüksekliği varlığında HPMRS ayırıcı tanıda akla getirmelidir 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-18 / KIVRINTILI ARTER SENDROMU: OLGU SUNUMLARI VE FENOTĠP-

GENOTĠP KORELESYONU 
 

Ahmet KABLAN1, Lamia ALĠYEVA1, Margot COUSĠN2, Fahrettin UYSAL1, Özlem 

BOSTAN1, Lut Van Laer3, Ergün ÇĠL1, Bart LOEYS3, Eric KLEE2, ġehime TEMEL1 
 

1Uludağ Üniversitesi, 2Mayo Clinic, 3Antwerp University , 

 

Kıvrıntılı Arter Sendromu (KAS), çoğunlukla büyük ve orta-büyüklükteki arterlerin kıvrıntılı bir anatomi almasıyla 
sonuçlanan otozomal resesif geçiĢ gösteren nadir görülen bir bağ dokusu hastalığıdır. Arteryel tutuluma bağlı olarak 

hastalarda stenoz ve anevrizma yatkınlığı artmaktadır. KAS‟ın, genetik patogenezinde mitokondri, endoplazmik 

retikulum gibi hücre içi membran yapılarında görevli GLUT10 adlı glukoz transporterı kodlayan SLC2A10 geni rol 

oynamaktadır. 

Olgulardan ilki pediatrik kardiyoloji polikliniğine kardiyak üfürüm nedeniyle baĢvuran 2 yaĢındaki erkek olgudur. Bir 

aylıkken yapılan ekokardiyografide aort kökünde geniĢleme ve kıvrıntılı arkus aorta görülen olgunun fenotipinde uzun 

yüz, mikrognati, sarkık yanaklar, eklem hipermobilitesi ve gevĢek deri bulguları vardı. Takiplerde aort kökünün 
giderek geniĢlediği gözlendi. MR anjiyografisinde çıkan aortada anevrizma, her iki pulmoner arterde ve torasik 

aortada kıvrımlaĢma, sağ hepatik vende kollateral yapılanmaya sebep olan vena kava inferior stenozu görüldü. Ġkinci 

olgu ise; 1 yaĢında solunum sıkıntısı ile tarafımıza baĢvuran erkek olgudur. Ġlk hafta yapılan ekokardiyografide çıkan 

aortada geniĢleme saptandı. Ileusu olan olgu 1 aylıkken ameliyat edilmiĢti. Ek olarak uzun yüz, mikrognati, sarkık 
yanaklar, pektus ekskavatumu, gevĢek deri bülguları vardı. Anjiografide; arkusdan dallanan arterlerde kıvrımlanma, 

inen aorta da yine S Ģekilli kıvrımlanma ve normal pulmoner arter yapısı izlendi. Son olgu; Mayo klinik tarafından kas 

zafiyeti, eklem laksisitesi, gevĢek deri yapısı, yorgunluk ve konstipasyonla izlenen ve kas biopsisinde %228 mtDNA 

artıĢı saptanan 4 yaĢında kız olgudur. Olgunun MR anjiyografisinde aort ve karotis arterlerde kıvrıntılı yapı izlendi. 

Yapılan SLC2A10 geni sekans analizinde olgularda sırasıyla iki homozigot patojenik varyant c.727C>A, c.395C>A 

ve bir birleĢik heterozigot varyant c.314G>A, c.727C>A tesbit edildi. Heterozigot SLC2A10 mutasyonları anne ve 

babalarda doğrulandı. Patojenik varyantlar sırasıyla GLUT10'un ikinci ekstrasellüler illmik, ikinci intrasellüler ilmik 
ve yedinci transmembran kısmında bir p.Arg105His , p.Arg132Gln, p.Gln243Lys değiĢikliğine yol açar. Ilk olgu aort 

kökü replasmanı cerrahisi geçirdi. 

KAS, Loeys-Dietz ve Marfan sendromu ile benzerlikler göstermektedir, dolayısıyla erken tanı ve vasküler 

komplikasyonlara yönelik müdahale (anevrizma gibi) büyük önem taĢımaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 

 
 

  



43 
 

3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-19 / CANAVAN HASTALIĞI TANISI ALAN 10 ÇOCUK VE AĠLESĠNDEKĠ 

MOLEKÜLER GENETĠK ANALĠZ SONUÇLARI 
 

Hüseyin ONAY1, Özlem ATAN SAHĠN2, Esra IġIK3, Emine Ġpek CEYLAN1, Tahir ATĠK3, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı 

Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Genetik Bilim Dalı, 

 

Canavan Hastalığı (CH), ASPA genindeki biallelik mutasyonlar sonucunda aspartoasilaz enzim (NP_000040. 1) 
eksikliğine bağlı oluĢan otozomal resesif kalıtımlı bir lökodistrofidir. ASPA geni 17. Kromozom üzerine 

bulunmaktadır ve 6 ekzonu bulunmaktadır. ASPA enzimi miyelin sentezinde fonksiyonel bir homodimerdir ve myelin 
sentezinde temel rol oynar. CH‟da klinik belirtiler 3. aydan sonra ortaya makrosefali, beyaz cevherde süngersi 

değiĢiklikler, baĢını tutamama, psikomotor retardasyon, ataksi, konvülziyon ve görme bozuklukları ile prezante olur. 

Bu çalıĢmamızda CH tanısı almıĢ 10 çocuk ve ebeveynlerinin moleküler genetik özelliklerini sunulmaktadır. 

Olgularda klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda CH düĢünülen 9 aileden 10 etkilenmiĢ bireye Sanger dizi 
analizi (ABI 3130) ya da yeni nesil dizi analizi yöntemi (Illumina MiSeq Platrformu) ile ASPA geni analizi 

yapılmıĢtır. Elde edilen varyantlar ACMG kriterlerine göre değerlendirilmiĢ, aile segregasyonları tamamlanmıĢtır. 

Toplam 9 aileden 10 etkilenmiĢ bireyde, 2 tanesi daha önce literatürde tanımlanmamıĢ, 8 farklı mutasyon tespit 

edilmiĢtir. G274R, H244Y, G27R, R168H, I191M mutasyonları birer olguda saptanırken, A305E, A286D ikiĢer 

olguda ve I16T ise 3 olguda belirlenmiĢtir. Hastalardan ikisinde bileĢik heterozigot mutasyon tespit edilirken 
(H244Y/G27A ve A286D/I16T) diğer mutasyonlar homozigot bulunmuĢtur. Belirlenen mutasyonlardan A286D ve 

I191M ilk kez bu çalıĢmada saptanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada CH olgularında ASPA geni dizi analizi yapılarak 10 olgudaki mutasyon spektrumu belirlenmiĢ ve 2 yeni 

mutasyon tespit edilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: CANAVAN HASTALIĞI, ASPA, LÖKODĠSTROFĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

S-20 / MĠKST SELLÜLER HODGKĠN LENFOMALI ÇOCUKLARDA MĠKRO RNA 

EKSPRESYON PROFĠLĠ 
 

Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN1, 
 

1Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim AraĢtırma Hastanesi Patoloji Bölümü,Ġzmir, 

 

MikroRNA(miRNA)‟lar, yüksek seviyede korunan DNA bölgelerinden kodlanan fakat proteine translasyonu 
gerçekleĢmeyen, yaklaĢık 18-25 nükleotid uzunluğunda,küçük RNA molekülleridir. Mikro RNA'lar (miRNA'lar), 

hematopoez ve tümörigenezde önemli bir rol oynayan gen ekspresyonunun negatif düzenleyicileridir. Son 

zamanlardaki çalıĢmalarda miRNA‟ların Hodgkin lenfomayı da içine alan birçok neoplazmda tanı ve prognozda 

kullanılabileceği belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada, pediatrik HL olgularındaki miRNA ekspresyon profilinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

2003- 2014 yılları arasında Ġzmir Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ve Ġzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları 

ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde tanı konulup, tedavi edilmiĢ 20 pediatrik mikst sellüler Hodgkin 

Lenfoma olgusu çalıĢmaya alındı. Her hastaya ait demonstratif canlı tümör dokusu içeren bir parafin bloktan 8-10 
mikrometre kalınlıkta kesitler alındı ve bu kesitlerden Qiagen (miRNeasy FFPE KĠT) izolasyon kiti kullanılarak RNA 

izolasyonu yapıldı. Genmar Giagen Mikro RNA dizileme sistemi kullanılarak olgularda mikro RNA ekspresyon 

değiĢiklikleri araĢtırıldı. Saptanan Mikro RNA ekspresyon değiĢiklikleri diğer prognostik ve klinik özelliklerle 

karĢılaĢtırıldı. 

YaĢları 2- 13 arasında (ortanca 7,4) değiĢen 20 pediatrik HL olgusu incelendi. Olguların çoğu (%70, n=14) erkekti. 5 
olgu (%25) evre 1, 5 olgu (%25) evre 2, 9 olgu (%45) evre 3 ve 1 olgu (%5) evre 4 olup, sadece 8 olguda (%40) B 

semptomları vardı. Sağ kalım oranı %90 bulundu. Mikro RNA dizileme sonucunda en fazla ekspresyon değiĢikliği 

saptanan mikro RNA tipleri miR-1273e, miR-4322, miR-5008-5p, miR-508-5p ve miR-6511b-5p saptandı. 

HL tedavisinde güncel amaç; erken evrede sağ kalım oranını azaltmadan tedavi yan etkilerini azaltmak ve ileri evrede 
tanı konmuĢ hastalardaki sağ kalım oranlarını yükseltmektir. ÇalıĢmamızda saptadığımız pediatrik HL olgularına 

sınırlı mikro RNA ekspresyon değiĢiklikleri, HL etyopatogenezine farklı bir bakıĢ getirebilecek ve özellikle pediatrik 

HL olgularında MikroRNA‟ları hedef alan yeni tedavi yöntemleri geliĢtirilmesinde etkili olacaktır. 

ANAHTAR KELĠMELER: MĠKRORNA, HODGKĠN LENFOMA,MĠKST SELLÜLER TĠP,PEDĠATRĠK 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-01 / TUBEROSKLEROZĠS TĠP 2 NĠN BLASTOMER ANALĠZĠ ĠLE 

PREĠMPLANTASYON GENETĠK TANISI 
 

Didem SAVAġ1, Zeynep ÇADIRCI ÖZKAN1, Nazan EMRUġĠ ĠMREK1, Merve HOCAOĞLU1, Elif 

YOLCU1, Rıdvan Seçkin ÖZEN1, 

 
1Ġstanbul Genetik Grubu, 

 

Tuberosklerozis Tip 2 (OMIM#613254, 16p13.3), Tuberoz Skleroz Kompleksi (TSC), çoklu organ iyi huylu 
tümörlerin (hamartomalar) geliĢmesi ile karakterize, klinik olarak otozomal dominant bir hastalıktır. Klinik olarak 
entelektüel iĢlev bozukluğu, epilepsi, otizm ve renal veya kalp yetmezliği izlenmektedir. Bu çalıĢmada, TSC2 geni 

ekzon 41 c.5228G/A (p.R1743Q) mutasyonu için heterozigot bir çocukları olan çiftin tüp bebek ile elde edilen 

embriyolarına ait blastomer analizi sonuçları sunulmaktadır. 

Aile hikayesinde, TSC2 geni ekzon 41 c.5228G/A (p.R1743Q) mutasyonu için heterozigot olan bir kız çocuk sahibi 

olan ebeveynlerin bu mutasyonu periferik venöz kan örneklerinde taĢımadığı saptanmıĢtır. Anne ve baba kanından 
elde dilen DNA ile yapılan çalıĢmada bu mutasyonun saptanmamıĢ olması kız çocuğunda bulunan mutasyonun anne 

veya babanın gametlerinde (bir seferlik olmak üzere sadece bir gamette veya mozaik koleksiyon haliyle) de novo 

oluĢtuğu ya da kız çocuğunun erken embriyonik döneminde oluĢtuğu düĢünülebilir. Baba adayının germinal mozaik 
haliyle c.5228G/A mutasyonunu tespit edilebilir düzeyde taĢıyıp taĢımadığı, Tüm Sperm ve Tek Sperm Hücre analizi 

yapılarak araĢtırıldığında tespit edilebilir bir mozaiklik gösterilememiĢtir. Preimplantasyon Genetik Tanı için 

hazırlanan multipleks nested PCR protokolünde, TSC2 geni ekzon 41 c.5228G/A (p.R1743Q) mutasyonu minisekans 

analizi, TSC2 intron-1 STR, 5‟ucunda D16S3252, D16S291, D16S664 ve D16S283, 3‟ucunda D16S3024, D16S3395, 
D16S525 ve D16S521 genetik belirteçleri (STR) tek hücre çalıĢması için fragman analizi yapılacak Ģekilde optimize 

edilmiĢtir. 

Tek tüp bebek uygulaması ile elde edilen 4 embriyodan blastomer biyopsisi ile alınan tek blastomer hücrelerinde 

multipleks nested PCR analizi yapılmıĢtır. TSC2 geni ekzon 41 c.5228G/A (p.R1743Q) mutasyonu ve ebeveynlerde 
heterozigot bulunan 5 adet STR‟nin analiz sonuçlarına göre embriyoların genotipleri 3 ü Normal, 1 i Monozomi 16 

olarak öngörülmüĢtür. 

Normal olarak öngörülen embriyolar, embriyo transferi için önerilmiĢtir. Tek embriyo transferi sonrası normal yolla 

ve miadında doğum gerçekleĢmiĢ olup, bebeğin periferik venöz kan örneğinden yapılan genetik analiz sonucunda 

Normal olduğu doğrulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile optimize edilen multipleks nested PCR protokolünün, TSC2 geninin 

mutasyonlu olduğu ailelerde güvenle kullanılabileceği gösterilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: TSC2, TUBEROSKLEROZ TĠP2, PGT, IVF, BLASTOMER 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-02 / KID SENDROMU: NADĠR BĠR KLĠNĠK ANTĠTE 
 

ÖZLEM AKGÜN DOĞAN1, SÜMEYRA OĞUZ1, DĠLEK MENTEġOĞLU1, GĠZEM ÜREL DEMĠR1, 

PELĠN ÖZLEM ġĠMġEK KĠPER1, GÜLEN EDA UTĠNE1, SĠBEL DOĞAN GÜNAYDIN1, SĠBEL 

ERSOY EVANS1, KORAY BODUROĞLU1, 

 
1HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

KID (Keratozis-iktiyozis-deafness) sendromu (OMIM#148210), konneksin 26 proteinini kodlayan GJB2 genindeki 
heterozigot mutasyonlar sonucunda meydana gelen, sensörionöral iĢitme kaybı ve eĢlik eden deri bulguları ile 

karakterize oldukça nadir görülen bir sendromdur. Yenidoğan döneminden itibaren fark edilebilen deri bulguları 

arasında; özellikle yüz, boyun ve aksillada daha belirgin olan eritrokeratoderma, iktiyozis, hipotrikoz ve palmoplantar 
hiperkeratoz yer alır. Alopesi, tırnak distrofisi ve hipohidrozis hastalarda görülen diğer ektodermal bulgular 

arasındadır. Tekrarlayan deri enfeksiyonları, mukoza ve deride skuamoz hücreli karsinom, korneal kuruluk ve 

inflamasyon nedeniyle meydana gelen tekrar eden keratit sonucu ortaya çıkan görme kaybı, hastalarda ciddi bir 
morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Burada GJB2 geninde heterozigot missense mutasyon saptanan KID 

sendromlu bir hasta sunulacaktır. 

Bölümümüzde ilk kez 1 yaĢındayken değerlendirilen hastanın öyküsünden; aralarında akrabalık bulunmayan 

ebeveynin ikinci çocuğu olarak 35 haftalık 2710 gr doğduğu, doğumda ciltte herhangi bir lezyon bulunmamakta 

birlikte belirgin kserozis saptandığı, iĢitme taramasında sensörionöral iĢitme kaybının tespit edildiği, 4. aydan itibaren 
özellikle güneĢ gören bölgelerde döküntülerin görülmeye baĢladığı, sıcak havalarda huzursuzluk ve ateĢ 

yakınmalarının olduğu öğrenildi. Dermatolojik incelemede saç, kaĢ ve kirpiklerde hipotrikozis, alında milimetrik, 

kırmızı-sarı papüller ve püstüller, kasık ve sakral bölgede kahverengi kırmızı keratotik plaklar, gövde ve 
ekstremitelerde eritemli skuamlı plaklar ve püstüller, palmoplantar keratoderma ve tırnaklarda distrofi mevcuttu. 

Gövdedeki plaklardan alınan biyopsi psoriazis ile uyumlu bulundu. 

KID sendromuna yönelik yapılan GJB2 sekans analizinde, sendromla iliĢkili olarak daha önce bildirilen 

c.50C>T(p.Ser17Phe) değiĢikliği saptandı. 

KID sendromu literatürde 100‟den az vakada bildirilen nadir görülen bir sendrom olmakla birlikte, ektodermal dokuya 

iliĢkin bulgulara eĢlik eden sensörionöral iĢitme kaybı varlığında akılda tutulmalı ve moleküler analiz planlanmalıdır. 
Böylece bu hastalıkta görülebilecek bir takım komplikasyonların neden olduğu morbiditenin önüne geçilebilecek ve 

ailelere uygun genetik danıĢma verilebilecektir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-03 / PETERS PLUS SENDROMU 
 

Gizem ÜREL DEMĠR1, Özlem AKGÜN DOĞAN1, Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER1, Gülen Eda UTĠNE1, 

Koray BODUROĞLU1, 

 
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 

 

Peters plus sendromu, en sık Peters anomalisi olmak üzere gözün ön kamarasını ilgilendiren defektler ile karakterize 
otozomal resesif bir hastalıktır. Orantısız boy kısalığı, geliĢme geriliği, tipik kraniyofasial özellikler ve yarık 
damak/dudak sık gözlenen diğer bulgulardır. Hastalıktan sorumlu genin 13q12.3‟te lokalize B3GLCT geni olduğu 

gösterilmiĢtir. 

Bir aylık kız hasta doğuĢtan itibaren olan korneal opasite ve dismorfik bulgular nedeniyle kliniğimize baĢvurdu. 32 

yaĢındaki annenin 2. gebeliğinden 2. yaĢayan çocuk olarak term 2320 gr ağırlığında, 43 cm boyunda doğduğu, 

antenatal dönemde ekstremite kısalığının farkedildiği öğrenildi. Anne ve baba arasında birinci derece kuzen evliliği 

mevcuttu. 

Fizik muayenede; frontal belirginlik, derin yerleĢimli gözler, hipertelorizm, mikroftalmi, bilateral korneal opasite, kısa 

burun köprüsü, bulböz burun ucu ve ince üst dudak mevcuttu. El ve ayak parmaklarında brakidaktili gözlendi. Göz 

muayenesi Peters anomalisi ile uyumlu olarak değerlendirildi. B3GLCT geni dizi analizi sonucunda hastada 

homozigot, anne ve babasında heterozigot olan c.660+1 G>A splice site mutasyonu saptandı. 

Peters plus sendromu ilk olarak 1984 yılında gözün ön kamarasındaki geliĢimsel defektler, geliĢme geriliği, tipik yüz 

görünümü, kısa ekstremiteli cücelik ve brakidaktili birlikteliği olarak tanımlanmıĢtır. Peters anomalisi santral korneal 

opasite, iridokorneal adezyonlar, kornea endoteli ve Descement membranın incelmesi veya yokluğu ile karakterize bir 

hastalıktır. Peters plus sendromunda sıklıkla bilateral Peters anomalisi görülmekle birlikte unilateral tutulum ya da 
farklı bir ön kamara defekti ile birliktelik gösterebilir. Ön kamara defekti saptanamayan bazı hastalar ise aile öyküsü 

ile tanı alabilmektedir. Katarakt ve glokom sık gözlenen komplikasyonlar arasında yer almaktadır. Bu göz bulguları ile 

baĢvuran hastalarda Peters plus sendromu ön tanısı ile B3GLCT geni dizi analizi yapılarak mutasyon varlığı 

araĢtırılmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-04 / TÜBEROSKLEROZ HEMĠHĠPERPLAZĠ BĠRLĠKTELĠĞĠ 
 

ÖZLEM AKGÜN DOĞAN1, GĠZEM ÜREL DEMĠR1, PELĠN ÖZLEM ġĠMġEK KĠPER1, GÜLEN 

EDA UTĠNE1, KORAY BODUROĞLU2, 

 
1HACETTEPE ÜNĠVERĠSTESĠ, 2HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

Tüberoskleroz (OMIM #191100, # 613254) pek çok organ sisteminde hamartom geliĢimi ile karakterize herediter 
nörokütanöz bir hastalıktır. Hücre büyümesi ve proliferasyonunun kontrolünde görev alan mammalian target of 
rapamycin (mTOR) yolağının inhibisyonunda rol oynayan TSC1 ve TSC2 genlerindeki heterozigot mutasyonlar 

hastalıktan sorumludur. Beyin, cilt, böbrek ve kalp baĢta olmak üzere birçok organ sistemi tutulumu gözlenen 

hastalıkta değiĢken ekspresivite nedeniyle semptomlar çok geniĢ bir spektrumda görülebilir. mTOR yolağının 

kontrolünde görevli diğer gen mutasyonlarında sıklıkla görülen konjenital lenfödem, vasküler anomali ve doku aĢırı 
büyümesine bağlı hemihiperplazi, tüberoskleroz hastalarında nadir olarak bildirilmiĢtir. Burada doğumda 

hemihiperplazi saptanan ve izlemde tüberoskleroz tanısı alan iki hasta sunulacaktır. 

Olgu1: Ġlk kez iki yaĢında kliniğimizde görülen hastanın öyküsünden, sorunsuz gebelik izlemi sonrasında miadında 

3600 gr doğduğu, doğumda sağ uylukta fark edilen hemihiperplazi dıĢında herhangi bir bulgusunun olmadığı, ilk 6 ay 
içerisinde geliĢim basamaklarının yaĢıtları ile uyumlu olduğu, 3 aylıktan itibaren ciltte beyaz lekelenmelerin fark 

edildiği, 6 aylık iken nöbet geçirmeye baĢladığı, beyin MR görüntülemesinde bilateral frontoparietal ve subependimal 

bölgelerde tüberlerin saptanması üzerine tüberoskleroz tanısı konulduğu öğrenildi. Fizik muayenede ciltte yaygın 
hipopimente maküller ve sağ uylukta 3 cm, baldırda 1cm çap farkı gözlendi. Olgu2: Ġlk kez iki yaĢında kliniğimizde 

görülen hastanın öyküsünden, sorunsuz gebelik izlemi sonrası miadında 2500 gr doğduğu, doğumda sol bacakta fark 

edilen hemihiperplaziye yönelik tetkik edilirken yapılan ekokardiografide, rabdomyomların görülmesi üzerine yapılan 

TSC1 ve TSC2 gen analizinde TSC2‟de heterozigot mutasyon saptanarak tüberoskleroz tanısı aldığı öğrenildi. 
Yapılan görüntülemelerden, beyin MR görüntülemesinde, kortikal, subkortikal tuberler, sol alt ekstremite BT 

anjiografi incelemesinde ise malforme venöz ve lenfatik yapılar saptandı. Fizik muayenede ciltte yaygın hipopigmente 

maküller ve sol uylukta 7 cm baldırda 10 cm çap farkı görüldü. 

Tüberoskleroza eĢlik eden hemihiperplazi nadir olarak bildirilmekle birlikte tanısal kriterlere iliĢkin bulguların henüz 

ortaya çıkmadığı yenidoğan döneminde fark edilen hemihiperplazi varlığında, TBS ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-05 / IL-1A AND IL-1B VARĠANTS ĠN TURKĠSH PATĠENTS WĠTH NON-

SYNDROMĠC MĠCROTĠA 
 

AyĢe Feyda NURSAL1, Mehmet BEKERECĠOGLU2, Berker BÜYÜKGÜRAL3, Sacide PEHLĠVAN4, 

 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ABD,Çorum, 2KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi ABD, KahramanmaraĢ, 3Özel Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi 
Kliniği, Ġstanbul, 4Ġstanbul Üniversitesi,Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Ġstanbul, 

 

Microtia is a congenital anomaly affecting the outer ear, characterized by a small, abnormally shaped auricle (1). 
Interleukin (IL) 1 is an important mediator of inflammation and cartilage destruction (2). In present study, we aimed to 

investigate whether there is an association between the IL-1A (-889) and IL-1B (-511) variants and microtia. 

Nineteen children diagnosed with microtia and 40 healthy controls were enrolled to the study. The IL-1A (-889) and 

IL-1B (-511) variants were evaluated using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism 

(PCR-RFLP) method. For statistical analysis, SPSS version 22.0 was used. 

The genotype distribution of the IL-1A (-889) variant was statistically different between the cases and the control 

group. IL-1A -889 CC genotype was lower in microtia cases while TT genotype was more prevalent in microtia cases, 
respectively (p=0.008, p=0.008). High difference was also observed when the patients and the controls were compared 

according to IL-1 (-889) CT+TT (p=0.003). IL-1A (-889) C allele was lower in microtia patients and T allele was 

higher in patients (p=0.005). The allele frequency and genotype distribution of IL-1B (-511) CT variant did not show 

any statistically difference between patients and controls (p>0.05). 

For the first time in the literature, to our knowledge, we demonstrate a significant association of the IL-1A (-889) 

functional variant with microtia in a Turkish cohort. References 1. Luquetti DV, Heike CL, Hing AV, Cunningham 

ML, Cox TC. Microtia: Epidemiology and genetics. Am J Med Genet A 2012;158A:124-39. 2. Arner EC, Pratta MA. 

Modulation of interleukin-1-induced alterations in cartilage proteoglycan metabolism by activation of protein kinase 

C. Arthritis Rheum 1991;34:1006-1013. 

ANAHTAR KELĠMELER: MĠCROTĠA, ĠNTERLEUKĠN-1A, ĠNTERLEUKĠN-1B, VARĠANT. 
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P-06 / NÖROFĠBROMATOSĠS-NOONAN SENDROMU TANILI BĠR HASTADA DIġ 

GENĠTAL ORGANLARDA VĠRĠLĠZASYON 
 

Esra IġIK1, Hüseyin ONAY2, Tahir ATĠK1, Aslı ECE SOLMAZ2, Samim ÖZEN3, Özgür ÇOĞULU1, 

ġükran DARCAN3, Ferda ÖZKINAY1, 

 
1Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Ġzmir, 2Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġzmir, 3Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Çocuk 

Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġzmir, 

 

Nörofibromatosis-Noonan sendromu (NFNS) NF1 genindeki heterozigot mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan nadir 
bir rasopatidir. NFNS‟de Nörofibromatosis tip 1 ve Noonan sendromu bulguları birlikte görülür. Ancak NFNS‟de 

fleksiform nörofibromlar, NF tip 1‟e göre daha nadir olarak bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada atipik yerleĢimli fleksiform 

nörofibromu olan bir NFNS olgusu sunulmuĢtur. 

Nörofibromatosis ön tanılı, 3 yıldır kontrollerine gelmeyen, 7 yaĢında kız olgu rektal kanama olması nedeni ile 
baĢvurdu. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 18kg (3-10p), boy 106 cm (<3p), baĢ çevresi 54 cm (>97 p) idi. 

Makrosefali, seyrek kaĢlar, düĢük yerleĢimli kulaklar, basık burun kökü, hipertelorism, çok sayıda cafe au lait, aksiller 

çillenme, kifoskolyoz, sakral kıllanma olduğu görüldü. Genital muayenesinde kliteromegali saptandı. Dismorfik yüz 
bulguları Noonan sendromunu düĢündüren ve ek olarak Nörofibromatosis tip 1 klinik bulguları da mevcut olan olguya 

klinik olarak NFNS tanısı konuldu. 

NF1 gen dizi analizi sonucunda heterozigot c.3052_3056delTTAGT (p.L1018X) mutasyonu saptandı. Bu mutasyon 

daha önce literatürde tanımlanmamıĢ olan varyant ACMG 2015 kriterlerine göre patolojik olarak değerlendirildi. 

Cinsiyet geliĢim bozukluğu açısından değerlendirilen olgunun karyotip analizi 46, XX ve hormon profili normal 
olarak bulundu. Pelvik MR tetkikinde pelvisi büyük oranda dolduran sakral nöral foramenlere ve subkutan dokuya 

uzanan multipl pleksiform nörofibromlar, labium majus ve dıĢ genital organlarda multipl nörofibrom, mesane 

duvarında nörofibrom tutulumunu düĢündüren kalınlaĢma olduğu görüldü. 

Sonuç olarak, bir olguda Noonan sendromu fenotipik bulgularına ek olarak cafe au lait, aksiller çillenme veya 
nörofibromlar eĢlik ediyorsa öncelikle NFNS düĢünülerek NF1 gen analizi yapılmalıdır. Nörofibromatosis tip 1 veya 

NFNS‟de genital fleksiform nörofibromlar nadir olarak görülmekle birlikte cinsiyet geliĢim bozukluğu gibi prezente 

olabileceği akılda tutulmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: NÖROFĠBROMATOSĠS, NOONAN SENDROMU, VĠRĠLĠZASYON 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-07 / LENTĠVĠRAL VEKTÖR KULLANARAK HÜCRE ĠÇĠNE GEN AKTARIMI 
 

Hilal HEKĠMOĞLU1, Ġldeniz USLU1, Selçuk SÖZER TOKDEMĠR1, 

 
1Ġstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü, 

 

Gen tedavisi sağladığı birçok avantaj sebebiyle bilim insanlarını heyecanlandıran bir geliĢmedir. BaĢlıca kanser ve 
immünolojik hastalıklar olmak üzere günümüze kadar birçok gen tedavisi denemesi gerçekleĢtirilmiĢ ve tedaviye 

yönelik umut verici sonuçlar elde edilmiĢtir. Gen tedavisinde en önemli aĢama olan gen aktarımında son yıllarda 

yüksek verimli ve devamlı gen ekspresyonu sağlaması, bölünemeyen hücrelere de gen aktarımı yapabilmesi ve immün 
yanıt oluĢturmaması gibi avantajlarından dolayı lentivirüsler ön plana çıkmaktadır. Bu çalıĢmada lentiviral vektörler 

kullanılarak insan kordon bağı endotel hücrelerine gen aktarımı (HUVEC) amaçlanmıĢtır. Büyük gen insersiyonunu 

sağlamak amacı ile 10241 baz çifti olan Janus Kinaz 2 (JAK2) yabani tip geni tercih edilmiĢtir. Kontrol olarak 6720 

baz çifti olan GFP (Green Floresan Protein) geninin aktarılması hedeflenmiĢtir. 

YÖNTEM E. coli STBL3 ırkı JAK2 yabani tip lentiviral vektörü, GFP ve viral paketleme için gereken vektörler 

(pCl¬VSVG, pCPRDEnv) ile ayrı ayrı transforme edildi. Transforme olan koloniler bakteri kültüründe çoğaltıldı ve 

DNA‟ları izole edildi. Enzim restriksiyonu yöntemi ile doğrulanan DNA‟lar kullanılarak HEK-293T hücrelerinde 

transfeksiyon iĢlemi gerçekleĢtirildi. Transfeksiyon sonucunda hücre kültür süpernatantına salınan lentivirüsler 

toplanarak HUVEC hücrelerine enfekte edildi. Transfeksiyon ve enfeksiyon verimi akım sitometri cihazı ile belirlendi. 

Bakteri kültürü ile elde edilen vektörler uygun restriksiyon endonükleazlar ile muamele edilerek doğrulandı ve agaroz 

jel elektroforezde görüntülendi. Transfeksiyon sonrasında JAK2 yabani tip ve GFP için akım sitometrisi cihazı ile 

%80 ve daha yüksek transfeksiyon verimi elde edildi. Transfekte hücrelerden elde edilen lentivirüsler ile yapılan 

enfeksiyonda JAK2 yabani tipi ve GFP için % 50'nin üzerinde enfeksiyon verimi elde edildi. 

JAK2 yabani tipi ve GFP taĢıyan lentiviral vektörler E.coli hücrelerine klonlandı. Bu klonlardan elde edilen DNA‟lar 

kullanılarak 293T hücrelerinde transfeksiyon gerçekleĢtirildi ve istenilen genleri taĢıyan lentivirüsler üretildi. Elde 

edilen lentivirüslerle HUVEC hücreleri enfekte edildi ve hedef genlerin istenilen hücreye aktarımı sağlanmıĢ oldu. Bu 

yöntem ile hücrelerde istenilen büyüklükteki hedef genin devamlı ifadesi sağlanarak gen tedavisi etkin bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilir. 

ANAHTAR KELĠMELER: LENTĠVĠRÜS, ENDOTEL HÜCRE, GEN AKTARIMI 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-08 / 5 ALFA REDÜKTAZ ENZĠM EKSĠKLĠĞĠ DÜġÜNÜLEN HASTALARDA 

SRD5A2 GENĠNDE OLUġAN METĠLASYON DEĞĠġĠKLĠKLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 
 

Emre KIRAT1, Uğur GÜMÜġ1, Selçuk DAġDEMĠR1, Aysel KALAYCI YĠĞĠN1, Mehmet SEVEN1, 

 
1Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD., 

 

5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği erkek genotipli (46,XY) bireylerde, cinsel geliĢim bozukluğuna neden olan, otozomal 
resesif kalıtılan bir hastalıktır. 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği düĢünülen hastalarda altın standart tanı yöntemi 

genital cilt fibroblast kültürü enzim analizidir. Ancak bu yöntem invazif olması nedeniyle pratikte sık 

kullanılmamaktadır. Günümüzde 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği düĢünülen hastalara SRD5A2 geni mutasyon 
analizi ile tanı konulmaktadır. Klinik bulgular, 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliğini düĢündürmesine rağmen, hastaların 

bir kısmında dizi analizi ile mutasyon tespit edilememektedir. Bu durumun, SRD5A2 geninde oluĢan büyük 

delesyon/duplikasyonlar, intronik ve epigenetik değiĢimlerden olabileceği belirtilmektedir. Mevcut çalıĢmada, 5 alfa 

redüktaz 2 enzim eksikliği ön tanısıyla izlenen ve dizi analizi ile mutasyon tespit edilemeyip genetik tanı konulamayan 
hastalarda, metilasyon analizi ile tanı koymayı ve hastalıkla metilasyon değiĢiklikleri arasında bir iliĢki olup 

olmadığını saptamayı amaçladık. 

Hasta grubu, 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği ön tanısıyla takip edilen ve SRD5A2 geninde mutasyon saptanmayan 

12 hasta bireyden, kontrol grubu ise 12 sağlıklı bireyden oluĢturuldu. ÇalıĢmamızda hem hasta, hem de kontrol 
grubunun periferik venöz kanlarından elde edilen DNA‟lara bisülfit modifikasyonu uygulanıp, SRD5A2 geninin 

promotör bölgesinde yer alan 6 CpG adacığının metilasyon değiĢimleri belirlendi. 

12 hastanın 5‟inde metilasyon oranları yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak, 

bölgeye özgü CpG adacıklarının metilasyon değerleri tek tek incelendiğinde; 8 hastanın metilasyon oranları, 2.,3. ve 4. 

CpG adacığında, kontrol grubunun ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. 

Az sayıda hasta ile yapılmıĢ olan bu çalıĢma her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç vermese de, hasta 
sayısının artırılması ve daha geliĢmiĢ teknikler ile mevcut çalıĢmanın geliĢtirilmesi ile bu hastalıkta epigenetik etkinin 

ortaya çıkarılabileceği düĢünülmektedir. Bu sayede ileride rutin tanı yöntemi olarak kullanılması öngörülmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 5 ALFA REDÜKTAZ ENZĠM EKSĠKLĠĞĠ, SRD5A2 GENĠ, MLPA 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-09 / KCDT7 MUTASYONU SAPTANAN PROGRESĠF MĠYOKLONĠK 

EPĠLEPSĠLĠ (NCL TĠP 14?) BĠR OLGU 
 

Zehra MANAV KABAYEĞĠT1, Beste KĠPÇAK YÜZBAġI2, Ender CAN2, Gökay BOZKURT1, AyĢe 

TOSUN2, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, 

 

Potassium Channel Tetramerization Domain Containing 7(KCTD7) proteini özellikle olfaktör bulbus, hipokampus, 
serebral korteks ve serebellumun purkinje nöronlarında yüksek miktarda bulunur. KCTD7 genindeki mutasyonlar; 

görme kaybı, ilerleyici miyoklonik epilepsi, biliĢsel ve motor becerilerde progresif gerileme ile karakterizedir. Bu 

bildiride erken baĢlangıçlı tedaviye dirençli progresif miyoklonik epilepsi(PME), ataksi ve psikomotor gerileme 

gözlenen ve KCTD7 mutasyonu saptanan bir olgu sunulmuĢtur. 

2 yaĢ erkek olgu, dengesiz yürüme ve konuĢma bozukluğu Ģikayetiyle baĢvurdu. Öyküde son 1 aydır gözlerde yukarı 
bakıĢ, göz kapaklarında kırpıĢtırma, baĢını öne düĢürme Ģeklinde nöbetleri ve dengesiz yürüme sonucu düĢmeleri 

mevcuttu. NörogeliĢim basamakları 2 yaĢına kadar yaĢıtlarıyla uyumluydu. SoygeçmiĢinde 2. derece kuzen evliliği 

vardı. Muayenesinde; kranial sinirler sağlam, kas gücü ve tonusu normaldi. Ataksik yürüyüĢ, psikomotor geliĢiminde 
gerilik, miyoklonik nöbet bulguları olan ve ön tanıda Nöronal Ceroid Lipofuksinozis (NCL) düĢünülen olgunun rutin 

kan tetkikleri ve metabolik tetkikleri normaldi. EEG‟sinde jeneralize deĢarjlar saptandı. Olgunun izleminde göz teması 

kurmama, ellerde miyoklonik istemsiz hareketler, kırmızı nesnelere yönelim ve miyoklonik nöbetlerinde artıĢ oldu. 28 

aylıkken yürüme kaybı, 29 aylıkken baĢ tutma/desteksiz oturma kaybı, aksiyel/perifer tonusta azalma, konuĢmada 

gerileme ve stridor geliĢti. 

Hastada NCL tip1/tip2 için çalıĢılan PPT1 ve TPP1 genleri dizi analizi normal saptandığı için, tüm ekzom 

sekanslama(WES) yapıldı. WES sonucunda hastada KCTD7 geninde c.346C>T(p.Leu116Phe) homozigot mutasyonu 

saptanırken, anne-babanın bu değiĢim için heterozigot olduğu görüldü. Saptanan varyasyon daha önce literatürde 
tanımlanmamıĢ olmakla birlikte, analiz programları varyantın hasarlayıcı etkisi olabileceğini göstermektedir. 

Hastamızın kliniği de bunu doğrulamaktadır. 

Literatürde KCTD7 mutasyonu ile ilgili az sayıda çalıĢma mevcuttur (toplam 12 aileden 19 vaka). Bugüne kadar erken 

çocukluk baĢlangıçlı PME, NCL-14 ve opsoklonus-myoklonus sendromu ile iliĢkilendirilmiĢtir. KCTD7 proteininin 

cullin-3 ile etkileĢime girerek nöronlarda hiperpolarizasyonu sağladığı ve eksitabiliteyi azalttığı gösterilmiĢtir. Ayrıca 
cullin-3 aktivitesi ile NCL‟deki bozuk olan süreçlerin bağlantılı olması ve KCTD7 mutasyonu olan bir hastada 

lizozomal depolanma materyalinin bulunması bu genin nadir, infantil-baĢlangıçlı NCL-14 olarak adlandırılan alt tipe 

de neden olabileceğini düĢündürmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: EPĠLEPSĠ, PROGRESĠF, MĠYOKLONĠK, KCTD7, NCL 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-10 / CAMURATĠ-ENGELMANN HASTALIĞI 
 

Sümeyra OĞUZ1, Gizem ÜREL DEMĠR2, Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER2, Gülen Eda UTĠNE2, 

Mehmet ALĠKAġĠFOĞLU1, Koray BODUROĞLU2, 

 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Ünitesi, Ankara, Türkiye, 

 

Camurati-Engelmann Hastalığı (CEH) uzun kemiklerin ve kafatasının hiperostozisi, proksimal kas güçsüzlüğü, 
Ģiddetli ekstremite ağrıları, eklem kontraktürleri ve geniĢ tabanlı yürüme ile karakterize bir durumdur. Ġlerleyen 

yaĢlarda frontal bossing, geniĢ mandibula, propitozis, kraniyal sinirlerin sıkıĢmasına bağlı yüz felci gibi bulgular 

görülebilir. Tanı fizik muayene ve radyografik bulgulara dayanır ve moleküler genetik test ile TGFB1 geninde 

heterozigot patojenik bir varyantın tanımlanmasıyla doğrulanabilir. TGFB1 proteini tüm vücutta yaygın olarak 
bulunur ve embriyonik dönemden itibaren kan damarlarının oluĢumu, kas ve yağ dokusunun geliĢiminin 

düzenlenmesi, yara iyileĢmesi ve immun sistem fonksiyonlarında rol oynar. Ayrıca özellikle kemik büyümesi 

düzenlenmesi dahil olmak üzere iskelet sistemini oluĢturan dokularda ve hücreler arası matrikste bol miktarda 
bulunur. CEH hastalarında TGFB1 proteini üretiminde artıĢ görülür ve bu durum kemik yoğunluğunda artmaya, kas 

ve yağ dokusunda ise azalmaya neden olur. CEH otozomal dominant kalıtım özelliği gösterir ve bugüne kadar 

yaklaĢık 200 kadar olgu bildirilmiĢtir. De novo mutasyon insidansı bilinmemektedir ve azalmıĢ penetrans vardır. Bazı 

CEH hastalarında TGFB1 geninde mutasyon saptanmamıĢtır ve bu hastalarda neden bilinmemektedir. 

7 yaĢ 10 aylık erkek hasta iĢitme kaybı ve bacaklarda ağrı Ģikayeti nedeni ile kliniğimize yönlendirilmiĢtir. Anne ve 

baba arasında ikinci dereceden kuzen evliliği vardır. Fizik muayenede kas kütlesinde ve subkutanöz yağ dokusunda 

azalma tespit edilmiĢtir. Ayrıca alın yüksekliği, prognatizm, pectus carinatum, femur ve tibiada öne doğru bowing, pes 

planus olması nedeniyle kemik grafileri istenmiĢtir. 

Radyografik bulgularında; uzun tübüler kemiklerde kortikal kalınlaĢma, endosteal ve periosteal proliferasyon, kafa 

tabanında skleroz, kalvaryumda hiperostozis saptanması üzerine hastada CEH düĢünülmüĢtür. 

Hastalığın tekrarlama riski hakkında aileye doğru genetik danıĢma vermek açısından doğru tanı önemlidir. Bu açıdan 

hastamız için TGFB1 genine yönelik moleküler genetik çalıĢmalar devam etmektedir. CEH hastalarında ağrı kontrolü 

sağlanmalıdır. Kortikosteroid veya adjuvan analjezikler kullanılabilir. Özellikle Losartan kullanımı ile Ģikayetlerde ve 
steroid gereksiniminde azalma sağlandığı bildirilmiĢtir. Bu hastalarda ağrı günlüğü ile izlem tedavi etkinliğini 

belirleme açısından önemlidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-11 / KRANĠOFRONTONAZAL DĠSPLAZĠ: EFNB1 GENĠNDE YENĠ MUTASYON 
 

Lamıya MARDAN1, Mustafa ALTAN1, Zehra MANAV1, Ferah SÖNMEZ1, Gökay BOZKURT1, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, 

 

Kraniofrontonazal displazi (CFNS; OMIM 304110) X‟e bağlı dominat kalıtım gösteren, daha çok kadınları etkileyen 
vücutta (özellikle yüzde) asimetrinin, orta hat defektlerinin, tırnakta oluk ve düz çizgilenmelerin, iskelet ve yumuĢak 

doku anomalilerinin olduğu, EFNB1 geninde mutasyonunun görüldüğü nadir bir genetik hastalıktır. EFNB1 geni 

ephrin-B1 proteininin yapımından sorumludur. 

Olgumuz 6 yaĢında kız hasta. Pedigri analizinde intrauterin terme yakın ölü doğan bir erkek kardeĢ öyküsü ve annesi 
ile fenotipik benzerliği olması dıĢında özellik saptanmayan hasta, 7 aylık C/S ile 650 gr (3-10p) doğmuĢ. Çocuk 

Nefroloji polikliniği tarafından Renal USG‟de Ektopik böbrek saptanması ve sendromik yüz görünümü nedeniyle 

tarafımıza danıĢılan hastanın nörolojik geliĢimi ve mental durumu normal olarak değerlendirildi. 

Olgunun fizik bakısında hipertelorizm, geniĢ burun kökü, üst çenede darlık, diĢ anomalisi, bifid burun, kaba saç, 
widows peak, frontal belirginlik, tırnaklarda bombelik, hipoplazik sol meme, sol ayak baĢparmakta postaksiyel 

polidaktili mevcuttu. Daha önce dıĢ merkezde yapılan karyotip analizi 46,XX olarak saptanmıĢtı. Fizik muayene 

bulgularından yola çıkarak CFNS ön tanısıyla hastanın periferik kanından elde edilen DNA örneğinden, EFNB1 geni 

tüm gen dizi analizi yapıldı ve hastada c.430_431insT(G144Vfs31) heterozigot değiĢikliği saptandı. SaptanmıĢ olan 
bu mutasyon daha önce literatürde bildirilmemiĢ olmakla birlikte, “in-siliko” analiz programlarında hastalık sebebi 

olabileceği öngörülmüĢtür. 

Ephrin-B1 proteini hücrelerin adezyonu ve migrasyonu, orta hat füzyonu, sinirsel plastisite ve sinaptogenezden 

sorumlu Eph reseptör tirozin kinazlarla sinyal kompleksi oluĢturur. EFNB1 geninde yer alan mutasyonlar CFNS‟ye 
neden olur. Hastamızda saptanmıĢ olan c.430_431insT(G144Vfs31) heterozigot değiĢim hastanın klinik bulgularını 

desteklemektedir. Hastalıktan sorumlu olan mutasyonun tespit edilebilmesi, hastanın prenatal tanı ve preimplantasyon 

genetik tanı Ģansının olması açısından önemlidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: ANAHTAR KELĠMELER: KRANĠFRONTONAZAL, HĠPERTELORĠZM, EKTOPĠK 

BÖBREK, POLĠDAKTĠLĠ, EFNB1 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-12 / ÇOK NADĠR ĠKĠ SENDROMUN BĠRLĠKTELĠĞĠ: NOONAN SYNDROME 

LIKE WITH LOOSE ANAGEN HAIR SENDROMU ĠLE ICF2 SENDROMU 
 

ÖZLEM AKGÜN DOĞAN1, PELĠN ÖZLEM ġĠMġEK KĠPER1, CHRISTINA LISSEWSKI2, BARAN 

ERMAN3, DENĠZ ÇAĞDAġ AYVAZ1, KAAN BOZTUĞ4, GÜLEN EDA UTĠNE1, MARTIN 

ZENKER2, ĠLHAN TEZCAN1, KORAY BODUROĞLU1 

 
1HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, 2OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG, 3KOÇ 

ÜNĠVERSĠTESĠ, 4VĠYANA ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

Noonan syndrome like with loose anagen hair sendromu (NS/LAH, OMIM#607721), RAS / MAPK yolağında rol 
oynayan proteinleri kodlayan genlerdeki germ hücre mutasyonları sonucu oluĢan RASopati grubu sendromlar 

içerisinde yer alır. Son derece nadir görülen bu çoklu anomali sendromu, Noonan sendromunda gözlenen dismorfik 
yüz özelliklerine ek olarak bazı belirgin ektodermal bulgular ile karakterizedir. Hastalık kliniğinden SHOC2 genindeki 

heterozigot mutasyonlar sorumludur. ICF2 sendromu (OMIM#614069) ise ICF (immün yetmezlik- sentrometrik 

instabilite- yüz anomalileri) sendromunun bir alt grubu olarak sınıflandırılır ve ZBTB24 genindeki homozigot veya 
bileĢik heterozigot mutasyonlar sonucu oluĢur. Burada, bu iki nadir sendromun birlikte tanımlandığı bir olgu 

sunulacaktır. 

Ġlk kez üç yaĢında dismorfik bulgular ve büyüme geriliği nedeniyle değerlendirilen hastanın öyküsünden, aralarında 

akrabalık bulunan ebeveynin beĢinci çocuğu olarak miadında 3000 gr, 41 cm olarak doğduğu, doğum sonrası solunum 

güçlüğü nedeniyle 15 gün yoğun bakım ünitesinde izlendiği, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, perinanal abse ve 
gastroenterit nedeniyle birçok kez hastane yatıĢının bulunduğu, büyüme ve geliĢme basamaklarının yaĢıtlarından geri 

olduğu öğrenildi. Fizik muayenede büyüme geriliğine (VA: -9.6SDS, Boy: -3.9SDS, BÇ: -0.6SDS) ek olarak cılız ve 

seyrek saçlar, alında hipertrikozis, yuvarlak yüz, aĢağı eğimli palpebral aralıklar, pitozis, mikro-retrognatiyi içeren 
dismorfik yüz bulguları ile avuç içi ve ayak tabanı cilt çizgilenmesinde artıĢ saptandı. Ġmmun yetmezlik bulgularına 

yönelik yapılan testlerde, panhipoglobulinemi, CD19 ve CD4 düzeylerinde düĢüklük saptandı. 

Mevcut bulgularıyla ön tanıda düĢünülen RASopati grubu sendromlara yönelik yapılan panel analizinde SHOC2 

geninde daha önce NS/LAH sendromunda tanımlanmıĢ heterozigot p.S2G değiĢikliği saptandı. RASopati kliniği ile 

uyumlu olmayan immün yetmezlik bulgularına yönelik yapılan moleküler incelemede ise ZBTB24 geninde daha önce 

ICF2 sendromu ile iliĢkilendirilmiĢ homozigot R49Q değiĢikliği saptandı. 

Hastamızda NS/LAH sendromu ile ICF2 sendromu birlikteliği ilk kez bildirilmektedir. RASopati grubu sendromlar 

nedeniyle izlenen, ciddi ve/veya beklenmeyen bulguları olan hastalarda, özellikle akraba evliliği öyküsü varlığında, 

immünolojik inceleme tanısal değerlendirmenin bir parçası olarak yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-13 / KALITSAL TGF-Β ĠLĠġKĠLĠ NADĠR BĠR BAĞ DOKU HASTALIĞI: LOEYS-

DĠETZ TĠP 1 SENDROMLU BĠR OLGU 
 

MĠNE BALASAR1, MEHMET BURHAN OFLAZ2, ÖZGÜR BALASAR3, 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, 2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

 

Loeys-Dietz Sendromu otozomal dominant kalıtılan, nadir gözlenen TGF-β yolağı ile iliĢkili bir bağ doku hastalığıdır. 
Özellikle deri, kardiyovasküler sistem, kraniyofasiyal ve iskelet tutulumu olgularda ön plandadır. Genetik nedenlerine 
göre 5 alt tipi tanımlanmıĢtır. Halen dünyadaki prevalansı bilinmemektedir. Klinik bulguları, Marfan ve Ehlers-Danlos 

sendromu gibi TGF-β iliĢkili diğer bağ doku hastalıkları ile benzerlik göstermektedir. Bu grup hastalıkların ayırıcı 

tanısını klinik olarak tanımlamak ve farkındalık oluĢturmak amacıyla Loeys-Dietz Sendromu Tip 1 tanısı alan bir olgu 

sunulmuĢtur. 

8 yaĢındaki erkek olgu Ehlers-Danlos Sendromu ön tanısıyla kliniğimize baĢvurdu. Akraba olmayan anne-babanın 2. 
çocuğuydu. Hastanın 34 haftalık iken C/S ile 2600 gr. olarak doğduğu öğrenildi. Nöromotor geliĢiminde bir 

anormallik yoktu. GeçmiĢ öyküsünde kraniyosinostozis, bilateral inguinal herni ve sağ ayağında pes ekinovarus 

nedeniyle opere olduğu belirlendi. Aile öyküsünde hastanın amcasının 24 yaĢında arteryel anevrizma ve beyin 
kanaması sonucunda vefat ettiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde boy =135 cm(90-97p), kilo=21kg (10p) ve 

baĢ çevresi =48cm(<3p) idi. Hastada düĢük-kepçe kulak, uzun filtrum, mikro-retrognati,yüksek kubbe damak, 

dolikosefali, uzun yüz görünümü, düz tabanlık , deri-eklem gevĢekliği , mikropenis ve hipospadias mevcuttu. 
Kardiyolojik muayenede aort ve pulmoner arter kök dilatasyonu (+3SD) ve mitral valf prolapsusu tespit edildi. Göz 

muayenesinde sağ gözde optik atrofi olduğu belirlendi. Zeka normaldi. 

Karyotip analizi sonucu 46,XY idi. Hasta kraniyofasiyal, vasküler ve iskelet bulgularıyla Loeys-Dietz Sendromu Tip 1 

olarak değerlendirildi ve TGFBR1 gen sekansı planlandı. Sekans analizi sonucunda TGFBR1 geni 4. ekzonunda 

p.Ser241Leu(c.722C>T) heterozigot mutasyonu tespit edildi. Bu mutasyonun (dbSNP:rs:111854391) literatürde 
Loeys-Dietz Sendromu Tip 1 hastalığı ile iliĢkili olduğu belirlendi. Aileye genetik danıĢma verildi. Anne-babaya 

TGFBR1 geni mutasyon analizi yapılması planlandı. 

TGF-Beta yolağıyla iliĢkili genetik hastalıkların benzer fenotipik etkiye yol açabildiği bilinmektedir. Klinik olarak 

ayırıcı tanısını yapmak ve ilgili gen mutasyonunu tanımlamak erken tanı ve tedavi açısından önemlidir. Belkide bu 

hastalıklarla iliĢkili genlerin genetik analizinin bir panel olarak dizayn edilmesi erken tanıya katkıda bulunabilir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-14 / DOWN SENDROMU OLGULARINDA TP53 VE MDM2 VARYANT 

DAĞILIMLARI 
 

ASLI TOYLU1, BANU NUR1, SEREN DÜRER1, CEREN DÜRER1, ÖZDEN ALTIOK CLARK1, 

ERCAN MIHÇI1, 

 
1AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

Down sendromu (DS) en sık gözlenen anöploidi olmanın yanında genomik insitabilite ve DNA tamir defektlerinin 
gözlendiği hastalıklar arasında yer almaktadır. DS‟lu çocuğu olan annelerde yapılan çalıĢmalarda, DNA tamir 
yolaklarında rol alan genlerdeki germline varyant dağılımlarında farklılıklar gözlenmiĢtir. Sıklıkla incelenen TP53 

c.215C-G (p.R72P) ve MDM2 c.14+309T-G varyantlarının bir arada bulunması halinde, DS riskinin arttığı 

bildirilmiĢtir. Bu varyantların DS olgularındaki dağılımı hakkında, bildiğimiz kadarıyla, literatürde veri 

bulunmamaktadır. ÇalıĢmamızda TP53 c.215C-G (p.R72P) ve MDM2 c.14+309T-G varyantlarının DS ve kontrol 

olgularındaki allel frekaslarının belirlenmesi planlanmıĢtır. 

Kliniklerimizde takipli DS olgularından periferik kan örneği alındı ve elde edilen genomik DNA kullanılarak TP53 

c.215C-G (p.R72P) ve MDM2 c.14+309T-G varyant bölgeleri kantitatif PCR ile çoğaltıldı. Nükleotid değiĢiklileri 

hibridizasyon problarının erime eğrisi analizi ile belirlendi. DS ve kontrol gruplarındaki allel frekansları ki-kare testi 

ile karĢılaĢtırıldı. 

Kontrol grubunda 90 olgu ve DS grubunda130 olgu değerlendirilmiĢtir. TP53 geni c.215G allel frekansı DS grubunda, 

kontrol grubuna göre daha düĢük saptanmıĢtır ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). MDM2 geni 

c.14+309G allel frekansı ise DS grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı seviyede düĢük saptanmıĢtır (p<0,05). 

Ġncelenen varyantların, DS olgularındaki klinik özelliklere göre dağılımlarının belirlenmesi ile mortalite iliĢkili 

prognostik analizler yapılabilir. 

ANAHTAR KELĠMELER: DOWN SENDROMU, TP53, MDM2 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-15 / WOODHOUSE-SAKATĠ SENDROMUNDA ĠKĠ YENĠ MUTASYON 
 

Sümeyra OĞUZ1, Özlem AKGÜN DOĞAN2, Gizem ÜREL DEMĠR2, Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER2, 

Gülen Eda UTĠNE2, Koray BODUROĞLU2, Mehmet ALĠKAġĠFOĞLU1, 

 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Ünitesi, Ankara, Türkiye, 

 

Woodhouse-Sakati sendromu (WSS) alopesi, hipogonadizm, diabetes mellitus, iĢitme kaybı, zihinsel yetersizlik ve 
ekstrapiramidal bulgular ile karakterize otozomal resesif nadir bir multisistemik nöroendokrin bozukluktur. 

Etiyolojiden 2q31.1‟de bulunan DCAF17 (C2orf37) gen mutasyonları sorumludur. Gen ürünü proteinin fonksiyonu 

bilinmemektedir, ancak beyin, cilt, karaciğer gibi birçok organda bulunmaktadır. Bulgular ve semptomlar aynı aileden 

bireylerde dahi değiĢkenlik gösterebilmekle birlikte, hastaların hemen hepsinde görülen bulgular hipogonadizm ve 
alopesidir. Nörolojik etkilenme ve disfaji, disartri, distonik hareketler gibi ekstrapiramidal bulgular ise hastaların 

yarısından fazlasında görülmektedir. Nöbet, polinöropati, tiroid disfonksiyonu gibi bulgular yanında kraniyal 

görüntülemede beyaz cevher lezyonları, EKG anormallikleri ve IGFB1 düzeylerinde düĢüklük eĢlik edebilmektedir. 
Bazı hastalarda beyinde anormal demir birikimi saptanabilir, bu nedenle de bazı kaynaklarda beyin demir depolanması 

ile giden nörodejeneratif hastalık grubunun bir üyesi sayılmaktadır. Nadir bir hastalıktır; günümüze kadar 32 aile ve 

toplamda 76 etkilenmiĢ birey bildirilmiĢtir. 

Olgu 1 27 yaĢında kadın hasta hipogonadizm, tip 1 diabetes mellitus, saçlarda dökülme, tek taraflı sensörinöral iĢitme 
kaybı, disfaji, disartri, distonik hareketler ve yürüme bozukluğu nedeniyle baĢvurdu. Kraniyal MRG bazal 

gangliyonlarda demir birikimini gösterdi. Anne ve baba arasında ikinci derece akraba evliliği vardı. WSS ön tanısıyla 

DCAF17 geni Sanger sekanslama ile incelendi ve homozigot çerçeve kayması mutasyonu bulundu. Olgu 2 21 yaĢında 

erkek hasta hipogonadizm, saçlarda seyreklik, bilateral sensörinöral iĢitme kaybı, hafif öğrenme güçlüğü nedeniyle 
baĢvurdu. IGF1 düzeylerinde düĢüklük saptandı. Anne ve baba birinci dereceden kuzenlerdi. WSS ön tanısıyla 

DCAF17 geni Sanger sekanslama ile incelendi ve homozigot nonsense mutasyon bulundu. 

Her iki hastada da DCAF17 geninde daha önce bildirilmeyen yeni mutasyonlar bulunmuĢtur. Bu mutasyonlar ExAC 

veri tabanında bulunmamaktadır ve in silico programlara göre patojenik oldukları öngörülmektedir. 

Hipogonadizm, alopesi, diabetes mellitus veya IGF1 düzeylerinde düĢüklük ve özellikle ekstrapiramidal bulgularla 

giden nöroendokrin sistem tutulumu izlenen hastalarda Woodhouse-Sakati sendromu akla gelmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-16 / ZELLWEGER SENDROMU (PEX1 GENĠ) NUN BLASTOMER ANALĠZĠ ĠLE 

PREĠMPLANTASYON GENETĠK TANISI. 
 

Merve HOCAOĞLU1, Didem SAVAġ1, Zeynep ÇADIRCI ÖZKAN1, Nazan EMRUġĠ ĠMREK1, Elif 

YOLCU1, Rıdvan Seçkin ÖZEN1, 

 
1Ġstanbul Genetik Grubu, 

 

PEX1 genine bağlı Zellweger sendromu (ZS) (OMIM# 602136, 7q21.2), karaciğer, böbrek ve beyindeki hücrelerde 
bulunan peroksizom fonksiyonlarının azalması veya yokluğu ile karakterize otozomal resesif geçiĢ gösteren Zellweger 
spektrum bozukluğu (ZSD) grubuna dahil bir hastalıktır. Bu çalıĢmada, aralarında birinci derece akraba evliliği 

bulunan ve PEX1 geni ekzon 5 c.782_783delAA mutasyonu taĢıyıcıları olan bir çiftin tüp bebek sonrası elde edilen 

embriyolarına ait blastomer analizi sonuçları sunulmaktadır. 

Aile hikayesinde, ekzon 5 homozigot c.782_783delAA mutasyonu bulunan ve klinik olarak Zellweger sendromu (ZS) 

izlenmiĢ ve sonrasında eks olan bir kız çocuğu bulunmaktadır. Eks olan kız çocuğuna ait DNA örneği elde 
edilememesi dolayısıyla, anne ve baba adaylarının yaĢayan kendi anne ve babalarına ait periferik venöz kan 

örneklerinden elde edilen DNA lar ile ailenin haplotiplemesi yapılmıĢtır. Preimplantasyon Genetik Tanı yapılması 

amacıyla hazırlanan multipleks nested PCR protokolünde, PEX1 geni ekzon 5 c.782_783delAA mutasyonu 
minisekans analizi, 5‟ ucunda D7S646, D7S652 ve D7S3050, gen içi intron 5 lokalizasyonlu STR, 3‟ ucunda D7S627, 

D7S1813 ve D7S1789 genetik belirteçleri (STR) tek hücre çalıĢması için floresan fragman analizi yapılacak Ģekilde 

optimize edilmiĢtir. 

Tek tüp bebek uygulaması ile elde edilen 9 embriyodan blastomer biyopsisi ile alınan tek blastomer hücrelerinde 

multipleks nested PCR analizi yapılmıĢtır. PEX1 geni ekzon 5 c.782_783delAA mutasyonu ve ebeveynlerde 
heterozigot bulunan 7 adet STR‟nin analiz sonuçlarına göre embriyoların genotipleri 5 i Hasta, 2 si TaĢıyıcı, 1 i 

Normal olarak öngörülürken 1 embriyo için yeterli veri elde edilememiĢtir. 

Normal olarak öngörülen embriyolar, embriyo transferi yapılması için uygun olarak önerilmiĢtir. Tek embriyo 

transferi sonrası normal yolla ve miadında doğum gerçekleĢmiĢ olup, bebeğin periferik venöz kan örneğinden yapılan 
postnatal genetik analiz sonucunda Normal olduğu doğrulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile optimize edilen multipleks nested 

PCR protokolünün, PEX1 geninin mutasyonlu olduğu ailelerde güvenle kullanılabileceği gösterilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-17 / JOUBERT SENDROMU TĠP 5 (CEP290 GENĠ) ĠN BLASTOMER ANALĠZĠ 

ĠLE PREĠMPLANTASYON GENETĠK TANISI 
 

Zeynep ÇADIRCI ÖZKAN1, Didem SAVAġ1, Merve HOCAOĞLU1, Nazan EMRUġĠ ĠMREK1, Elif 

YOLCU1, Rıdvan Seçkin ÖZEN1, 

 
1Ġstanbul Genetik Grubu, 

 

CEP290 genine bağlı Joubert Sendromu Tip 5 (JBTS5) (OMIM# 610188, 12q21.32), serebellar vermisin kısmi ya da 
tam yokluğu ile karakterize, otozomal resesif geçiĢli nadir görülen bir hastalıktır. Bu çalıĢmada, baba adayının 
CEP290 geni ekzon 15 c.1512_1515delAGAG ve anne adayının CEP290 geni ekzon 40 c.5493delA mutasyonları 

taĢıyıcısı olan bir çiftin tüp bebek ile elde edilen embriyolarına ait blastomer analizi sonuçları sunulmaktadır. 

Aile hikayesinde klinik olarak Joubert Sendromu Tip 5 bulguları gösteren bir erkek çocuğunun genotipi birleĢik 

heterozigot CEP290 geni ekzon 15 c.1512_1515delAGAG / ekzon 40 c.5493delA olarak bulunmuĢtur. Hasta çocuk ile 

ebeveynlere ait periferik venöz kan örneklerinden elde edilen DNA ile ailenin haplotiplemesi yapılmıĢtır. 
Preimplantasyon Genetik Tanı yapılması amacıyla hazırlanan multipleks nested PCR protokolünde, CEP290 geni 

CEP290 geni ekzon 15 c.1512_1515delAGAG ve CEP290 geni ekzon 40 c.5493delA mutasyonları minisekans 

analizi, 5‟ ucunda D12S1598 ve D12S819, gen içi intron 26 ve intron 32 lokalizasyonlu STR‟lar, 3‟ ucunda 
D12S1289, D12S1719 ve D12S1593 genetik belirteçleri (STR) tek hücre çalıĢması için floresan fragman analizi 

yapılacak Ģekilde optimize edilmiĢtir. 

Tek tüp bebek uygulaması ile elde edilen 2 embriyodan blastomer biyopsisi ile alınan tek blastomer hücrelerinde 

multipleks PCR analizi yapılmıĢtır. CEP290 geni ekzon 15 c.1512_1515delAGAG ve CEP290 geni ekzon 40 

c.5493delA mutasyonları ve ebeveynlerde heterozigot bulunan 7 STR analizi sonuçlarına göre embriyoların 

genotipleri 1 i Normal, 1 i Trizomi 12 olarak öngörülmüĢtür. 

Normal olarak öngörülen embriyo, embriyo transferi yapılması için uygun olarak önerilmiĢtir. Tek embriyo transferi 

sonrası normal yolla ve miadında doğum gerçekleĢmiĢ olup, bebeğin periferik venöz kan örneğinden yapılan postnatal 

genetik analiz sonucunda Normal olduğu doğrulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile optimize edilen multipleks nested PCR 

protokolünün, CEP290 geninin mutasyonlu olduğu ailelerde güvenle kullanılabileceği gösterilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-18 / OFTALMO-AKROMELĠK SENDROM 
 

Gizem ÜREL DEMĠR1, Ekim Zihni TAġKIRAN2, Özlem AKGÜN DOĞAN1, Pelin Özlem ġĠMġEK 

KĠPER1, Gülen Eda UTĠNE1, Koray BODUROĞLU1, 

 
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

Waardenburg anoftalmi sendromu olarak da bilinen oftalmo-akromelik sendrom (MIM 206920) göz ve iskelet 
anormallikleriyle karakterize nadir otozomal resesif bir hastalıktır. Hastalıktan 14q24'de lokalize SMOC1 (SPARC-
related modular calcium-binding protein 1) geninin homozigot varyantlarının sorumlu olduğu bildirilmiĢtir. Burada 

oftalmo-akromelik sendrom tanısı konulan bir olgu sunulmuĢtur. 

Kliniğimize 9 aylık kız bebek bilateral anoftalmi ve ekstremite anomalileri Ģikayeti ile baĢvurdu. Aralarında akrabalık 

bulunan sağlıklı ebeveynlerden 36. gestasyonel haftada 1750 gr doğduğu öğrenildi. Fizik muayenede bilateral 

anoftalmi, yarık damak, tek palmar çizgi, bilateral 4. ve 5. parmaklar arasında parsiyel kutanöz sindaktili, bilateral alt 
ekstremitelerde tibialarda anterior angulasyon, bilateral ayaklarda oligodaktili ile 2. ve 3. parmaklar arasında parsiyel 

kutanöz sindaktili gözlendi. Hastada geliĢme geriliği mevcuttu. Direk grafilerde 4. ve 5. metakarpal kemikler arasında 

parsiyel sinostoz, bilateral fibular transvers hemimeli, tibiada angulasyon ve bilateral ayaklarda 4 metatarsal kemik 

saptandı. 

Etyolojiye yönelik SMOC1 geni dizi analizi sonucunda nonsense mutasyon tespit edilmiĢtir. 

Oftalmo-akromelik sendromun ilk olarak Waardenburg tarafından 1961'de tanımlanmasından bu yana 35'i aĢkın vaka 

tanımlanmıĢtır. Bu hastada oftalmo-akromelik sendrom tanısı bilateral anoftalmi, yarık damak, sindaktili, oligodaktili, 

fibula hipoplazisi ve tibial angulasyon bulguları ile klinik olarak konulmuĢtur ve SMOC1 geni dizi analizi ile 

doğrulanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 

 

 

  



64 
 

3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-19 / YÜKSEK GLUKOZLU ORTAMLARDA IGF-I VE MGF’ĠN NÖRAL KÖK 

HÜCRELERDE EKSPRESYONU VE PROLĠFERASYON ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠNĠN ĠN VĠTRO ARAġTIRILMASI 
 

Tuğba GÜRBÜZ1, Sarya B. TUNÇ1, Selçuk SÖZER TOKDEMĠR1, Kenan ATEġ1, 

 
1ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ AZĠZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ, 

 

Nöral Kök Hücreler (NKH) merkezi sinir sisteminde bulunan, kendini yenileyebilen hücre popülasyonudur. YetiĢkin 
beyni yüksek enerjiye ihtiyacını glukozla karĢılar. Yüksek glukoz konsantrasyonlarının birçok hücreye zararlı etkisi 

olduğu bilinmektedir. NKH geliĢiminde Ġnsülin benzeri Büyüme Faktörü - 1 (IGF-I)‟in etkisi çok sayıda in vivo ve in 

vitro araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur. IGF-I'in alternatif kırpılma varyantlarından Mechano Growth Factor (MGF), 
IGF-I‟den farklı olarak değiĢik dokularda genel doku onarım faktörü olarak tanımlanır ve değiĢik nedenlerle ortaya 

çıkan doku hasarlarında eksprese olur. Bu çalıĢmanın amacı yüksek glukoza maruz bırakılmıĢ NKH‟lerde IGF-I ve 

MGF ekspresyonunun olup olmadığı ve NKH‟lere dıĢarıdan IGF-I ve MGF verildiğinde proliferasyon ve 

nöroprotektif etkilerin olup olmadığının gözlenmesidir. 

NKH kaynağı olarak sıçan kökenli hücre hattı kullanılmıĢtır. NKH'ler, hücre kültüründe farklı konsantrasyonlarda 
[17.5mM: normoglisemi düzeyi, 27.75mM:diabetes mellitus, 41.75mM: diabetik ketoasidoz ve 

83.75mM:hyperglisemi hiperosmolar seviye) glukoza maruz bırakılarak kültüre edilmiĢtir. 24 saatin sonunda IGF-I ve 

MGF'in NKH proliferasyonuna etkisini saptamak amacıyla NKH'ler Bromodeoxyuridine (BrdU) ile muamele edilerek 
akım sitometri cihazında analiz edilmiĢtir. Ardından, yüksek glukoz koĢullarına maruz bırakılan NKH‟lerden RNA 

izole edilerek, Real-time PCR tekniği ile IGF-I ve MGF anlatımındaki değiĢmeler tespit edilmiĢtir. 

Yüksek glukoz konsantrasyonlarının hücre proliferasyonunu baskıladığı (sırasıyla %85,16, %57,51ve % 35,64) IGF-I 

ve MGF'in ise proliferasyonu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir. Sadece glukoza maruz bırakılmıĢ hücrelerle 

kıyaslandığında, aynı konsantrasyonda glukozun yanında IGF-I ve MGF ile muamele edilmiĢ hücrelerin tüm 
konsantrasyonlarda hücre proliferasyon kapasitesini geri kazandığı (p≤0.0005) bulunmuĢtur. IGF-I ve MGF 

ekspresyonları ise en fazla normoglukoz seviyesinde (17.5mM) tespit edilmiĢ ve ortamdaki glukoz miktarı arttıkça 

ekspresyon seviyelerinde dramatik düĢüĢ görülmüĢtür (100 kat). Ancak, 83.75mM düzeyinde dahi kontrole göre 

artmıĢ (0.5 ve 3kat) ekspresyonları tespit edilmiĢtir. 

Tüm bu verilerin ıĢığında, IGF-I ve MGF'in NKH proliferasyonunu etkilediği ve yüksek glukoz konsantrasyonlarında 

dahi proliferasyonunu artırdığı söylenebilir. Bu sonuçlar da IGF-I ve MGF in nöroprotektif ve proliferatif etkilerinden 

dolayı tedavide kullanılabileceği yolunda bir ıĢık yakmaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: IGF-I, MGF, NÖRAL KÖK HÜCRE, NÖROREJENERASYON, YÜKSEK GLUKOZ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-20 / 1P36 PROKSĠMAL ĠNTERSTĠSYEL DELESYONLU BĠR OLGU SUNUMU 
 

Lamiya ALĠYEVA1, Ahmet KABLAN1, Engin ATLI2, Hakan GÜRKAN2, Ergun ÇĠL3, ġehime G 

TEMEL1, 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Genetik Anabilim Dalı, Görükle, Bursa, 2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Tibbi Genetik Anabilim Dalı, Edirne, 3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, 

Görükle, Bursa, 

 

1p36 delesyon sendromu, 5000 yeni doğan bebekte yaklaĢık 1 kiĢiyi etkiler. Ġnsanlarda en yaygın görülen terminal 
delesyondur. Genellikle 1p36 terminal delesyonlarının neden olduğu problemler, geliĢimsel gecikme, zihinsel 

özürlülük, nöbetler, görme problemleri, iĢitme kaybı, boy kısalığı, farklı yüz özellikleri, beyin anomalileri, orofasiyal 

yarık, konjenital kalp anomalileri, renal anomaliler ve kardiyomiyopatileri kapsar. 

Tarafımıza 3 yaĢında refere edilen olgu 1.derece akraba evliliği olan annenin 2. gebeliğinden normal doğum ile 
dünyaya gelmiĢ. Olgunun yapılan fizik muayenesinde dismorfik yüz bulguları (mikrosefali, belirgin alın, basık burun 

kökü, yüksek damak, düĢük kulak yapısı gibi), dil geriliği, çekiç ayak baĢ parmağı, tırnak hipoplazisi tesbit edilmiĢtir. 

Elektrokardiyografide ise pulmoner stenoz/PDA saptanmıĢtır. 

Olgunun dismorfik yüz bulguları nedeni ile bir mikrodelesyon sendromu olma olasılığına karĢın arrayCGH 
planlanmıĢtır. 180K CGH+SNP oligoarray kullanılarak yapılan arrayCGH analizi sonucunda kromozom 1p36.23-

p36.13 bölgesinde 9663 kb büyüklüğünde 189 gen içeren kopya sayısı kaybı saptanmıĢtır. Olguda saptanan 1p36.23-

36.13 delesyon bölgesi proksimal interstisyel delesyon olarak tanımlanmaktadır. Bu bölge distal kritik bölgeyi 

içermese de proksimal kritik bölgeyi içermektedir. Bu olgular bazı fenotipik özellikler nedeniyle terminal 
delesyonlardan biraz farklıdır. Bu olgularda hipotoni, geliĢme geriliği ve benzer yüz görünümü olsa da düz kaĢ yerine 

yay kaĢlar ve diğer olgulara göre aĢırı kıllanma mevcuttur. 

Bizim olgumuzda da yay kaĢlar ve normalden fazla kılllanma mevcuttu. Ancak sıklıkla görülen anterior fontanel 

anomalileri, hipotiroidi, yarık damak, sensorinöral iĢitme kaybı, ve epilepsi olgumuzda yoktu. Bunun sebebi ise 
olgumuzda meydana gelen delesyonun bu semptomlara sebep olacak genleri içermemesindendir. Bu genler distal 

kritik bölge (1–6,289,973) ve 1p36.12-36.11 bölgelerinde lokalizedir.Olguda saptanmıĢ olan kopya sayısı 

değiĢikliğinin de-novo olup olmadığını saptamak amacı ile yapılan anne-baba arrayCGH analizleri Normal olarak 
saptandı. Ayrıca olgunun anne ve babasına 1p bölgesini kapsayan herhangi bir dengeli translokasyon taĢıyıcılığının 

ekarte edilmesi amacı ile yapılan sitogenetik analiz sonucu 46,XX ve 46,XY olarak saptandı. Olgunun arrayCHG 

sonucunun fizik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilerek hastanın ailesine genetik danıĢma verildi. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-21 / NEONATAL MARFAN SENDROMU OLGUSU-ANNEDEKĠ FBN1 

GENĠNDEKĠ MOZĠAK MĠSSENSE MUTASYONDAN KAYNAKLANAN 
 

Nursel H. ELÇĠOĞLU1, Bilge NOYAN1, Gabor MATYAS2, 

 
11- Çocuk Genetik Hastalıkları BD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul-TR, 22- Kardiyovasküler Genetik 

Tanı Merkezi, Zürich, CH , 

 

Marfan Sendromu, otozomal dominant kalıtım gösteren ve 15. kromozom üzerindeki fibrillin1 genindeki 
mutasyonlardan kaynaklanır. Klinik olarak cilt,kardiyovasküler sistem iskelet sistemi sorunları ile oküler problemler 

görülür. Neonatal Marfan Sendromu (nMFS) ise Marfan Sendromunda göre daha kötü prognozlu ve daha erken 
yaĢlarda bulguları ortaya çıkan klinik bir tablodur. Kardiyovasküler bulguları daha ağırdır, mitral ve triküspit kapak 

yetmezlikleri daha çok görülür, bunun yanında eklem kontraktürleri, ectopia lentis, daha sık görülür. nMFS‟a yol açan 

mutasyonlar 15. kromozomdaki FBN1 geninin 23-32. exonları arasında toplanmıĢtır. Bu çalıĢmamızda ağır kardiyak 
sorunları, iskelet deformitesi, atipik yüz görünümü nedeni ile kliniğimizde izlediğimiz ve nMFS tanısı koyduğumuz 

bir hastamızı ve hastalık mutasyonunun mozaik taĢıyıcı olan ebeveynlerden birini sunacağız. 

BaĢvurusunda 4 yaĢında olan erkek hasta, kliniğimize atipik fiziksel özellikleri ve kardiyak patoloji nedeniyle 

baĢvurmuĢtur. Hastanın fizik muayenesinde uzun yüz görünümü,yüksek damak, derin yerleĢimli gözler, ağır 

kifoskolyoz, toraks deformitesi, araknodaktili, pes cavus, eklem laksitesi saptanmıĢ olup kardiyovasküler 
muayenesinde 2/6 sistolik üfürüm tespit edilmiĢtir. Yapılan kardiyak ekosunda mitral ve triküspit kapak prolapsusu ve 

yetmezliğiyle aortik kök dilatasyonu tespit edilmiĢ ve kalp yetmezliği tedavisine baĢlanmıĢtır. Göz muayenesi normal 

tespit edilmiĢtir. Moleküler analizinde, Fibrillin1 genininde c.3116G>A missense mutasyonu saptanmıĢtır.Annenin 
fizik muayenesinde ise uzun boy ve araknodaktili mevcuttu. Ebeveynlerden yapılan moleküler analizlerde annenin 

aynı mutasyonun mozaik taĢıyıcısı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Klinik olarak nMFS, klasik Marfan Sendromundan, kardiyak manifestasyonların daha ağır seyretmesi ve erken 

baĢlangıçlı olması ile ayrılır, bizim hastamızda da kardiyak manifestasyonlar kendini kalp yetmezliğiyle 4 yaĢında 

göstermiĢ ve tedavisi baĢlanmıĢtır. Hastada 15. kromozomun FBN1 geninde c.3116G>A mutasyonu tespit edilmiĢ 
olup anne mozaik taĢıyıcıdır. Aynı mutasyon daha önce bir hastada tanımlanmıĢ olup hastanın bulguları bizim 

hastamız ile benzerlik göstermektedir. Hastamızda tespit edilen c.3116G>A mutasyonu sonucu FBN1 proteini 

üzerinde bulunan Calsiyum Binding Epidermal Growth Factor(cbEGF)-Like Domain12 bozulmuĢ ve kliniğin Marfan 
Sendromunda daha ağır seyrine yol açmıĢtır. • Annedeki bulguların çok hafif olması aynı mutasyonu mozaik 

taĢımasından kaynaklanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: NEONATAL MARFAN SENDROMU, FBN1 GENĠ, MARFAN SENDROMU, AORT 

KÖK DĠLATASYONU 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-22 / TĠROĠD HORMON Α RESEPTÖR DĠRENCĠ SAPTANAN OLGU SUNUMU 
 

JAMALA MAMMADOVA1, CENGĠZ KARA1, EDA ÇELEBĠ BĠTKĠN1, BERK ÖZYILMAZ2, 

MERVE SAKA GÜVENÇ2, MURAT AYDIN1, 

 
1ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ, 2TEPECĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, 

 

Tiroid hormonu hücre nukleusunda bulunan THRα1,THRß1 ve THRß2 reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir. 
THRA tarafından kodlanan, THRα1 reseptörü beyin, kalp, kemik ve bağırsakta daha baskın olarak eksprese edilir. Bu 
genin mutasyonları sonucunda büyüme geriliği, motor-mental geliĢim basamaklarında gerilik, konstipasyon, 

makrosefali, kafa kaidesinde lokal/diffüz kalınlaĢma, anemi, seks hormon bağlayıcı globülin (SHBG) ve kreatinin 

kinaz (CPK) yüksekliği gibi hipotiroidi bulguları görülür. Serbest T3 (sT3) normal/yüksek, serbest T4 (sT4) 

normal/düĢük ve TSH normal/hafif yüksek saptanır. Geçici hipotiroidi tanısı ile iki yıldır tiroid hormon tedavisi alan 
hastanın izleminde büyüme geriliği, konstipasyon, makroglossi ve kaba sesle ağlama yakınmalarının devam etmesi 

üzerine bakılan THRA geninde mutasyon saptanmıĢtır. 

Dört aylık erkek bebek, hipotoni, makroglossi ve tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk nedeni ile hastanemize sevk 

edildi. Öz ve soy geçmiĢinden; 38 haftalık gebeliği takiben 2870gr doğduğu, solunum sıkıntısı ve uzamıĢ sarılık 
nedeniyle iki gün kuvözde izlendiği ve fototerapi aldığı öğrenildi. Anne-baba arasında akrabalık yoktu. Genel durum 

iyi, nabız 88/dk, boy 63 cm (75.p), ağırlık 5,5 kg (3.persentil), ön-fontanel 3x4cm, hipotonik, baĢ kontrolü zayıf, 

makroglossi, kaba yüz görünümü vardı. Laboratuvar tetkiklerinde Hb: 8,80gr/dl, MCV: 88 fl, PLT: 438 bin/ul, RDW: 
%48,3 , sT4: 0,804 ng/dl (0,92-1,99), sT3: 6,440 ng/dl (2,15-5,83), TSH 5,31 uIU/ml (0,73-8,35),bulundu. Tiroid 

ultrasonografisi bulguları normaldi. Hastaya geçici hipotirodi tanısı konularak 1x25 mcg/gün levotiroksin tedavisi 

baĢlandı. Poliklinik izleminde hipotiroidi bulgularında düzelme olmayınca THRα reseptor direnci olabileceği 

düĢünüldü. Yinelenen tetkiklerinde Trigliserid:167mg/dl(0-200), Total kolesterol:209,5mg/dl(0-200), HDL:51,3 mg/dl 
(35-75), LDL:124,8 mg/dl(0-160), CPK:350,8 U/L(35-195), SHBG:123nmol/L (13-71), sT3: 5,92ng/dl(2,41-5,5), 

sT4:1,25 ng/dl(0,96-1,77), TSH:0,147uIU/ml(0,7-5,97) bulundu. Genetik inceleme sonucunda THRA geninde 

mutasyon saptandı. 

THRα reseptor direnci nadir görülse de kongenital hipotiroidi ayırıcı tanısında düĢünülmelidir. TSH normal olduğu 
için sadece TSH kullanılan tarama programlarında tanı atlanabilir. Tiroid hormonu tedavisinden kısmen yarar 

görüldüğü bildirilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: HĠPOTONĠK ĠNFANT, HĠPOTĠROĠDĠ, THRΑ RESEPTÖR DĠRENCĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-23 / LOEY DĠETZS SENDROMLU BĠR OLGU SUNUMU 
 

Nursel ELÇĠOĞLU1, Seda ARAS1, Gabor MATYAS2, 

 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim 

Dalı, 2Kardiyovasküler Hastalıklar Genetik Tanı Merkezi, Zürich- Ġsviçre, 

 

Loey Dietz sendromu(LDS);ilk kez 2005 yılında tanımlanmıĢ otozomal dominant geçiĢ gösteren bir konnektif bağ 
dokusu hastalığıdır. En sık aortik olmak üzere diğer vasküler anevrizmalarla karakterizedir. Diğer ilave bulgular 

olarak arterial tortusite,hipertelorizm,yarık damak,bifid uvula,araknodaktili,pectus deformiteleri görülür. ġimdiye 
kadar tanımlanmıĢ 6 geni mevcuttur. (TGFRB1,TGFRB2,SMAD2,SMAD3,TGFB2 VE TGFB).Biz bu olgumuzda 

üfürüm ve hiperelastik eklemler ile prezente olan ve yapılan tanısal ve moleküler incelemelerle TGFRB2-LDS tanısı 

alan bir olguyu sunarak farkındalığı artırmak istedik. 

BaĢvuruda 12 yaĢ 9 aylık erkek hasta. Hasta 7 yaĢındayken sık sık sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme 
nedeniyle baĢvurduğu hastanede kardiyak üfürüm tespit edilmiĢ. Ekokardiyografisinde aort kökü dilatasyonu,aort 

kapak prolapsusu,aort yetmezliği saptanmıĢ.Eklemlerde hiperekstansibilite,ciltte kolay morarma ve üfürüm saptanan 

hasta EDS öntanısı ile merkezimize yönlendirildi.Öyküsünden G2P2Y2 20 yaĢ annenin ilk gebeliği olarak,NSD ile 

term 3800 gram doğduğu prenatal özelliği olmadığı öğrenildi.Her 2 elinde 6 parmak nedeniyle doğum sonrası opere 
edilmiĢ. Sol ayağında içe dönüklük ve bilateral inguinal herni nedeniyle ameliyat öyküsü mevcut. SoygeçmiĢinde anne 

baba arasında akrabalık yok,6 yaĢında sağlıklı bir kızkardeĢi var. Ailede benzer vaka yok. Fizik muayenesinde 

VA:53kg(75-90p),boy:153cm(50-75p),BaĢ çevresi:55.5cm(%90p),TA:90/60mmHg,Kulaç 
uzunluğu:148cm,AS:79cm,ÜS:69cm;AS/ÜS:1.14. Bifid uvulası mevcut.Gözlerde hipermetropisi var. Cilt ince ve 

kadifemsi yapıda,hiperelastik değil.Ekstansör yüzlerde skar ve ekimozlar mevcut. El parmaklarında 

klinodaktili.Kalpte 3/6 Ģiddetinde diyastolik üfürüm.Beighton skorlaması 8/9. Dilini burnuna değdirebiliyor. Kulaklar 
elastik yapıda değil. Trunkal obezite mevcut.Pectus karinatus,sol ayakta içe dönüklük,bilateral pes planus mevcut. 

Hastanın gönderilen mutasyon analizinde Loey Dietz Sendromu ile iliĢkili TGFBR2 mutasyonu c.1570G 

LDS geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tanımlanmıĢ bir bağ dokusu hastalığı olup Marfan Sendromu,Ehlers-Danlos 

sendromu ve ailesel aortik anevrizma sendromu ile ortak klinik özellikler taĢımaktadır.Hastalık otozomal dominant 

kalıtılmaktadır.Vakaların yaklaĢık 2/3‟ünde de novo mutasyon saptanır.Nonpenetrans ve mozaisizm 
görülebilir.Ailesel olgular daha hafif bulgularla seyredebilir. Klinik bulguların erken tanınarak kardiyolojik 

görüntüleme yapılması,erken tanı alan olgularda losartan ve beta blokör baĢlanması,aile taramasının yapılması 

vasküler anevrizmaların progresyonunun önlenmesinde oldukça etkili ve hayat kurtarıcıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-24 / YENĠ TANIMLANMIġ BĠR MUTASYONA SAHĠP FUKOSĠDOZLU BĠR 

OLGU 
 

MĠNE BALASAR1, TUĞBA AKIN DUMAN1, ALTUĞ KOÇ2, BERK ÖZYILMAZ2, 

HALUK YAVUZ3, 
 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ġzmir Tepecik 

Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, 3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı Ve Hastalıkları AD, 

 

Fukosidoz,, alfa-L-fukosidaz enzim eksikliğinden kaynaklanan, otozomal resesif geçiĢli nadir bir lizozomal depo 
hastalığıdır. Dünyada yaklaĢık olarak 200.000 canlı doğumda 1 gözlenmektedir. Ġlerleyici biliĢsel ve motor bozulma, 
büyüme geriliği, kaba yüz görünümü, anjiokeratom, dizostozis multipleks ve organomegali yaygın gözlenen klinik 

özellikleridir. FUCA1 genindeki mutasyonlar Fukosidoz hastalığına yol açmaktadır. Literatürde FUCA1 geninde 

hastalıkla iliĢkili 30 kadar mutasyon bildirilmektedir. Olgumuzda tanımlanan mutasyon bildiğimiz kadarıyla Ģimdiye 

kadar literatürde tanımlanmamıĢ olması sebebiyle bu vaka sunulmuĢtur. 

Anne babası 3.derece akraba evlisi olan 16 yaĢındaki kız hasta büyüme geliĢme geriliği ve mental retardasyon 

nedeniyle kliniğimize baĢvurdu. Hasta yürüyemiyor, konuĢamıyordu ve nazogastrik sonda ile besleniyordu. 

Muayenesinde yüz ,gövde ve bacaklarda anjiokeratom ve kaba yüz görünüm mevcuttu. Hastanın beyin MR' ında 

corpus callosumda incelme, frontotemporal bölgede belirgin atrofi olduğu gözlendi. Önceki yıllarda yapılan 
tekiklerinde EEG' de Ģiddeti yüksek, yaygın, yavaĢ ve keskin boĢalımların görüldüğü, uyarılmıĢ iĢitme potansiyeli 

çalıĢmasında sağda cevabın olmadığı, solda bütün cevapların geciktiği belirtilmekteydi. ArdıĢık kütle spektrometresi, 

idrar-kan aminoasitleri, hekzozaminidaz, alfa-beta galaktozidaz, aril sülfataz incelemeleri normal idi. Lökosit içi alfa 
mannozidaz aktivitesi normal, alfa fukozidaz aktivitesi düĢük bulundu (0,489 nmol/saat/mg prote in, N: 76,7±29,4) ve 

hastaya 7 yaĢında fukosidoz tanısı konuldu. 

Önceden biyokimyasal inceleme sonucunda fukosidoz tanısı alan olguya FUCA1 gen sekans analizi uygulandı. 

Sekans analizi sonucunda hastada daha önce literatürde tanımlanmamıĢ 2. ekzonda c.413A>G (H138R) homozigot 

mutasyonu tespit edildi. Aileye genetik danıĢma verildi. Anne-babaya FUCA1 gen sekans analizi planlandı. 

Otozomal resesif geçiĢli metabolik hastalık insidansı, akraba evliliğinin sık görüldüğü ülkemizde diğer toplumlara 
göre daha yüksek oranda gözlenmektedir. Günümüzde genetik testlerin ülkemizde yapılabiliyor olması, bu grup 

hastalıklar için hasta ve taĢıyıcı bireylerin tanımlanmasını ve genetik danıĢmanlıktan yararlanmalarını mümkün 

kılmaktadır. Yeni tanımlanan mutasyona sahip bu olgu literatüre katkı sağlamak amacıyla sunulmuĢtur. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-25 / TEEBĠ HĠPERTELORĠZM SENDROMU 
 

Gizem ÜREL DEMĠR1, Özlem AKGÜN DOĞAN1, Pelin Özlem ġĠMġEK KĠPER1, Gülen 

Eda UTĠNE1, Koray BODUROĞLU 1, 2, 2, 
 

1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 

 

Teebi hipertelorizm sendromu; kraniyofrontonazal displazi ile benzerlik gösteren yüz bulguları ile birlikte ekstremite 
anomalileri, kardiyak defektler, ürogenital malformasyonlar ve umblikal defektler ile karakterize nadir bir otozomal 

dominant hastalıktır. Burada Teebi hipertelorizm sendromu tanısı konulan anne ve iki çocuğu sunulmuĢtur. 

Olgu-1 Bir yaĢ sekiz aylık erkek hasta atipik yüz bulguları ve pitozis nedeniyle kliniğimize refere edildi. GeliĢimi 

yaĢıtları ile uyumlu olan hastanın anne ve babası arasında akrabalık mevcut değildi. Fizik muayenesinde; geniĢ ön 
fontanel, belirgin alın, hipertelorizm, pitozis, basık burun kökü, kısa filtrum, düĢük kulak ve yüzde asimetri mevcuttu. 

Brakidaktili ve ellerde bilateral 5. parmaklarda klinodaktili gözlendi. Pitozis nedeniyle yapılan göz muayenesinde 

papil ödem saptanan hastanın kraniyal görüntülemesinde bilateral optik kılıflarda BOS mesafesinde artıĢ, optik sinirin 
intraorbital segmentlerinde tortiyozite, kafa içi basınç artıĢı ile uyumlu bulgular ve plagiosefali tespit edildi. Olgu-2 

Benzer bulgular nedeniyle değerlendirilen 12 yaĢındaki ablanın geliĢim basamakları yaĢıtlarıyla uyumluydu, ön 

fontaneli benzer Ģekilde geniĢ ve geç kapanmıĢtı. Fizik muayenesinde; ön ve arka saç çizgisi düĢük, burun köprüsü 
belirgin ve sola deviye, filtrum kısa ve çenesi küçük idi. Pes planus ve halluks valgus mevcuttu. Psikometrik 

değerlendirmede sınırda zihinsel yetersizlik saptandı. Fenotipik özellikler Olgu1‟de daha belirgin olmakla birlikte, 2 

kardeĢin yüz bulgularının annelerine benzediği görüldü. 

Fenotipik özellikleri birbirine benzeyen iki kardeĢ ve annelerine Teebi hipertelorizm sendromu ön tanısı ile tüm 

ekzom sekanslama analizi planlandı. 

Teebi hipertelorizm sendromunda sık görülen kraniyofasial özellikler; hipertelorizm, belirgin alın, widow‟s peak, 
kalın yay Ģeklinde kaĢlar, pitozis, geniĢ ve yukarı eğimli palpebral aralıklar, geniĢ ve basık burun köprüsü, uzun 

filtrum, ince üst dudak, düĢük kulak olarak bildirilmiĢtir. Ekstremitelerde kısa geniĢ parmaklar, kamptodaktili, 5. 

parmakta klinodaktili, parsiyel kutanöz sindaktili eĢlik edebilir. ġal skrotum ve umbilikal defektler bildirilmiĢtir. Teebi 
hipertelorizm sendromu ön tanısı olan iki ailede SPECC1L geninde missense mutasyon tespit edilmiĢ, ancak sorumlu 

gen henüz net olarak aydınlatılamamıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-26 / JUVENĠL PAGET HASTALIĞI 
 

Sümeyra OĞUZ1, Gizem ÜREL DEMĠR2, Özlem AKGÜN DOĞAN2, Pelin Özlem ġĠMġEK 

KĠPER2, Gülen Eda UTĠNE2, Mehmet ALĠKAġĠFOĞLU1, Koray BODUROĞLU2, 
 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Ünitesi, Ankara, Türkiye, 

 

Juvenil Paget hastalığı (veya ailesel hiperfosfatazya) kemik büyümesini etkileyen nadir bir genetik hastalıktır. 
Anormal geniĢ ve kalın kemiklere, kemiklerde Ģekil bozukluğuna ve kolay kırılmalara neden olmaktadır. Tüm iskelet 
sistemini etkileyen bir hastalıktır. Vertebralarda Ģekil bozukluğu sonucu kollaps ve kafatası geniĢlemesi ile 

hiperostozis sonucu ilerleyici iĢitme kaybı görülebilmektedir. Bulgular bebeklik döneminde veya erken çocukluk 

döneminde ortaya çıkmaktadır. Kemikler büyüdükçe daha zayıf ve deforme olmaktadır. Genellikle kemiklerin hızlı 

büyüdüğü adolesan dönemde bulgular daha da Ģiddetlenerek yaygın kemik ve eklem ağrılarına neden olmaktadır. ġu 
ana kadar dünya çapında 50 kadar hasta bildirilmiĢtir. Hastalıktan kemik döngüsü için anahtar rol oynayan 

osteoprotegerin proteinini kodlayan TNFRSF11B geni delesyonu veya homozigot mutasyonları sorumludur. 

7 yaĢındaki kardeĢi kliniğimizde Juvenil Paget hastalığı tanısı almıĢ olan 10 aylık kız hasta, ALP yüksekliği nedeniyle 

kliniğimize yönlendirilmiĢtir. Anne ve baba arasında birinci dereceden kuzen evliliği vardır. Hastanın kemik 
grafilerinde periost reaksiyonu ve kalınlaĢma gözlenmesi üzerine TNFRSF11B geninde kardeĢindeki delesyon için 

moleküler genetik çalıĢma yapılmıĢtır. 

Standart PCR reaksiyonu ile erkek kardeĢinde olduğu gibi TNFRSF11B geninde ekzon 1 dıĢındaki diğer 4 ekzonda 

homozigot delesyon saptanmıĢtır. 

Bisfosfonat tedavisinin Juvenil Paget hastalarında klinik ve biyokimyasal düzelme sağladığı bildirildiği için her iki 

kardeĢ bu tedaviye yönlendirilmiĢtir. Bu tedavi olanağı nedeniyle hastalığın tanınması önemlidir. Anne ve baba 
arasında akraba evliliği bulunan, ilerleyici kemik deformiteleri ve ALP yüksekliği olan hastalarda juvenil Paget 

hastalığı düĢünülmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-27 / NADĠR BĠR OLGU: TRĠZOMĠ 8 MOZAĠSĠZM SENDROMU 
 

Aslıhan SANRI1, Hatice Yelda YALÇIN1, Hatice MUTLU ALBAYRAK1, Ömer Salih 

AKAR2, Filiz MIHÇI3, Ömer Faruk AYDIN3, Gönül OGUR1, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, 

 

Trizomi 8 Mozaisizm Sendromu (T8MS) (Warkany Sendromu) nadir bir kromozomal anomali olup 1:25000-1:50000 
canlı doğumda görülür (1,2).Literatürde Ģimdiye kadar yaklaĢık 120 vaka bildirilmiĢtir (2).T8MS, normalden ağır 
malformasyonlara kadar oldukça değiĢken klinik bulgularla prezente olabilir.Dismorfizm, vertebra, kosta, beyin ve 

göz anomalileri, kamptodaktili, derin el ve ayak çizgileri gibi bulgular sık görülür.Derin el ve ayak çizgileri T8MS 

için oldukça karakteristiktir. Dismorfizm ve nöbet ile refere edilen 3,5 aylık bir T8MS olgusu sunmaktayız.  

3.5 aylık erkek hasta nöbet ve atipik yüz görünümü nedeni ile genetik bölümüne refere edilmiĢti. Prenatal, natal ve aile 

öyküsünde özellik yoktu.Ġlk kez 2 aylıkken nöbet geçirmiĢ ve antiepileptik tedavi baĢlanmıĢtı.Fizik muayenesinde boy 
ve kilosu 25-50. persentilde, baĢ çevresi 3 persentilin altında idi.Hipertelorizm, basık burun kökü, derin yerleĢimli 

gözler, strabismus, displastik kulaklar, dolgun burun ucu, yarık damak, ayrık meme baĢları, derin el ve ayak çizgileri, 

her 2 el 1. metakarpofalangeal eklem hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu.Etrafla ilgisizdi, obje takibi ve baĢ kontrolü 
yoktu, tonusu azalmıĢtı.ĠĢitme testinden geçememiĢti.Kardiyak anomalisi yoktu.Sol gözde periferal noktasal katarakt, 

renal usg de bilateral ileri evre Veziko Üretral Reflux (VUR) ile uyumlu görünüm, kranial görüntülemede korpus 

kallozum disgenezisi ve EEG'de epileptik aktivite saptandı.Hastanın periferik kan kromozom analizinde trizomi 8 

mozaisizmi tespit edildi (47,XY,+8[11]/46,XY[39]).FISH analizinde de %30 oranında mozaiklik saptandı.  

T8MS dismorfizm, ürogenital anomaliler, korpus kallozum agenezisi, kamptodaktili gibi oldukça değiĢken klinik 
bulgularla prezente olabilir.Derin el ve ayak çizgileri oldukça tipiktir.Hafiften ağıra zihinsel yetersizlik sık olup 

normal zeka da bildirilmiĢtir.Klinik bulguların ağırlığı mozaisizm oranı ile korele bulunmamıĢtır.Bizim hastamızda da 

daha önce literatürde bildirilmiĢ T8MS ile iliĢkili çok sayıda klinik bulguya sahipti ve kliniği oldukça ağırdı.Bu 
durumu açıklayacak ek bir veri olmadığından olası 2. bir genetik değiĢimi dıĢlamak üzere, array CGH planlandı. 

Sonuç olarak T8MS'un klinik değiĢkenliğinin nedeni henüz açıklanmamıĢtır.Array CGH gibi ek tetkikler konuya 

açıklık getirecektir.Klasik bir kural olarak geliĢme geriliği ve dismorfizm ile baĢvuran hastalarda kromozomal 

anomaliler öncelikle değerlendirilmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-28 / TÜM EKZOM SEKANSLAMA YÖNTEMĠ ĠLE TANI KONULAN COFFIN 

SIRIS SENDROMU OLGUSU 
 

Esra IġIK1, Emine Ġpek CEYLAN2, Tahir ATĠK1, Ferda ÖZKINAY1, 
 
1Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Ġzmir, 2Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġzmir, 

 

Coffin Siris sendromu genetik heterojenite gösteren otozomal dominant kalıtımlı nadir bir multipl konjenital anomali 
sendromudur. BeĢinci parmak tırnak/distal falanks hipoplazi veya aplazisi, kaba yüz görünümü, seyrek saç gibi 

dismorfik bulgular, nöromotor geliĢim geriliği ile karakterizedir. Bu çalıĢmada tüm ekzom dizileme yöntemi ile 

ARID1B gen mutasyonu saptanan ve Coffin Siris sendromu tip 1 tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 

BeĢ buçuk yaĢında kız olgu ilk kez 15 aylık iken nöromotor geliĢim geriliği ve dismorfik bulgular nedeniyle 
yönlendirildi. Anamnezinden nöromotor geliĢim geriliğinin 2 aylıktan itibaren fark edildiği, 2 kez afebril konvulziyon 

geçirdiği ve anne baba arasında akrabalık olduğu öğrenildi. 

Olgunun fizik muayenesinde; vücut ağırlığı 20.5kg(50p), boyu 109cm (10-25p) ve baĢ çevresi 52cm (75p) idi. Kaba 

yüz görünümü, seyrek kaĢlar ve saç, büyük dudak, seyrek diĢler, pektus ekskavatum, umblikal herni, geniĢ ayak 
parmağı ve hipertrikozis saptandı. Kranial MR tetkikinde periventriküler hipomyelinizasyon olduğu görüldü. Ek 

anomali taramasına yönelik yapılan göz muayenesi, iĢitme testi, batın USG normal bulundu. Yapılan genetik 

analizlerden; kromozom analizi, Prader Willi-Angelman FISH analizi, subtelomerik FISH analizi ve mikroarray 

analizi normal olarak değerlendirildi. Klinik bulgular eĢliğinde spesifik bir tanı konulamayan olguya tüm ekzom 
dizileme analizi yapıldı. ARID1B geninde heterozigot c.5570_5573del (p.Lys1857Serfs*17) varyasyonu saptandı. Bu 

varyasyon ACMG kriterlerine göre patolojik olup daha önce literatürde Coffins Siris sendromlu bir olguda bildirildiği 

görüldü. Segregasyon analizi sonucunda mutasyonun de novo olduğu gösterildi ve olguya Coffin Siris sendromu tip 1 

tanısı konuldu. 

Tüm ekzom dizileme analizi, Coffin Siris sendromu gibi fenotipik ve genetik olarak heterojenite gösteren hastalıklarda 

tanı konulmasını sağlayan oldukça önemli bir yöntemdir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-29 / KONJENĠTAL ADRENAL HĠPERPLAZĠ (KAH) ÖN TANISI ALAN VE DĠZĠ 

ANALĠZĠNDE CYP21A2 GENĠNDE MUTASYON TESPĠT EDĠLEMEYEN 

HASTALARDA KOPYA SAYISI DEĞĠġĠMLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 
 

Bakhtiyar Mammadov MAMMADOV1, Selçuk DAġDEMĠR1, Aysel KALAYCI YĠĞĠN1, 

Uğur GÜMÜġ1, Mehmet Buğrahan DÜZ1, Mehmet SEVEN1, 
 

1Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD., 

 

Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH), adrenal steroid yapımının bozukluğu ile oluĢan ve otozomal resesif kalıtım 
gösteren genetik bir hastalıktır. CYP21A2 (aktif gen) ve CYP21P (psödogen) olmak üzere 2 steroid 21 hidroksilaz 

geni, 6. kromozomun kısa kolu (p21) üzerinde MHC (Majör Histocompability Complex) „nin Klas III bölgesi içinde 

bulunur. Her iki gen birbirinden 30 kb uzaklıkta ve her biri 3,1 kb uzunluğunda olup, 10 ekzon içerirler. Nükleotid 
dizileri, ekzonlara göre %98, intronlara göre %96 homologdur. Bu özellikler; kardeĢ kromatidler arasında aktif ve 

psödogenin hatalı eĢleĢme ve eĢdeğer olmayan çaprazlaĢmalarına (unequal cross over) ve bunun sonuncunda DNA 

dizisinin intergenik rekombinasyonuna bağlı olarak delesyonlara, duplikasyonlara ve gen konversiyonlarına yol 
açabilir. Bu nedenle, klinik olarak KAH düĢünülen hastaların tamamına standart laboratuvar analizleri ve dizi 

analiziyle etiyolojik tanı konulamamaktadır. Bu çalıĢma ile, dizi analizinde mutasyon tespit edilemeyen KAH tanılı 

hastaların CYP21A2 genindeki kopya sayısı değiĢikliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Klinik ve laboratuvar bulguları KAH ile uyumlu olan ve aynı zamanda CYP21A2 geni dizi analizinde mutasyon 

saptanmamıĢ olan 28 hasta çalıĢmaya dahil edildi. Hastalardan periferik venöz kan örneklerinde DNA izolasyonu 

yapıldı ve MLPA yöntemiyle analiz edildi. 

ÇalıĢmaya dahil edilen 28 hastadan, 1‟inde genin büyük bir kısmını kapsayan homozigot mutasyon, 2‟sinde ise 

heterozigot delesyon ve 1‟inde de heterozigot duplikasyon saptandı. 

ÇalıĢmamızda 28 hastanın 4‟ünde (%14) kopya sayısı değiĢikliği tespit edildi. Sonuçlarımız literatür verileriyle 

uyumludur. Bu çalıĢma, sadece CYP21A2 genine yönelik mutasyon analizi ile etiyolojik nedenin belirlenemeyeceği 

ve ek metodlar ile KAH genetiğinin araĢtırılmasının uygun olacağını göstermiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: KONJENĠTAL ADRENAL HĠPERPLAZĠ, CYP21A2 GENĠ, DNA DĠZĠ ANALĠZĠ, 

MLPA 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-30 / MULTĠPL KONJENĠTAL ANOMALĠLĠ OLGUDA 15Q26 PARSĠYEL 

TRĠZOMĠSĠ VE 18P11.32 PARSĠYEL MONOZOMĠSĠ 
 

Uğur GÜMÜġ1, Aysel KALAYCI YĠĞĠN1, Selçuk DAġDEMĠR1, Mehmet Buğrahan DÜZ1, 

Mehmet SEVEN1, 
 

1Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD., 

 

Kromozomal düzensizlikler sayısal ya da yapısal olup, hem otozomal hem de cinsiyet kromozomlarında görülebilir. 
En sık gözlenen kromozom düzensizliği sayısal değiĢikliklerdir ve çoğu kez geliĢme geriliği ve/veya mental-motor 

retardasyona yol açmaktadır. Bu tip hastalarda standart karyotip analizi ve moleküler karyotipleme gibi yöntemlerle 

hastaların moleküler genetik etiyolojisi aydınlatılması hedeflenmektedir. 

Olgu, 3 yaĢında haricen kız olup, boyu 97 persantilin üzerindeydi. Fizik muayenesinde; hafif brakisefali, düz oksiput, 
kapalı fontaneller, frontal bölgede seyrek saç, uzun yüz, çıkık maksilla, prognatizm, basık ve geniĢ burun kökü, kısa 

burun köprüsü, aĢağı eğimli palpebral aralık, hipertelorizm, sağda pitozis, epikantus, bilateral telekantus, geriye 

yerleĢimli büyük kulaklar, hipotoni, derin tendon reflekslerinde azalma, 5. parmakta klinodaktili, ayrık meme baĢları 

ve yele boyun mevcuttu. 

Olgunun yapılan tetkiklerinde; kraniyal MRG‟de bilateral periventriküler derin cevherde, sentrum semiovalede ve 

frontoparietal subkortikal beyaz cevherde konfliens gösteren hiperintens lezyonlar, üriner USG‟de; bilateral 

hidronefroz, Psikometrik testlerde; hafif zeka geriliği ve EEG‟de paroksismal bozukluk tespit edildi. Karyotip 

analizinde; 46,XX kromozom yapısı, aCGH analizinde; 15q26.1q26.3 bölgesini kapsayan 8127 kb‟lik artıĢ (marker 
sayısı:253) ve 18p11.32p11.23 bölgesini kapsayan 7907 kb‟lik kayıp (marker sayısı:167) saptandı. Bu sonuç, 

15q26.1q26.3 bölgesinin parsiyel trizomisi ve 18p11.32p11.23 bölgesinin parsiyel monozomisi olarak değerlendirildi. 

Olgunun anne ve babasından yapılan ilgili bölgelere özgü FISH analizinde herhangi bir anomali tespit edilmedi. 

Vakanın de novo olduğu belirlendi. 

Olgumuzun klinik bulguları 15q26 parsiyel trizomisi bulgularına benzer olmakla beraber hem parsiyel trizomi hem de 

parsiyel monozominin birlikte görülmesi olguda fenotipik heterojeniteye neden olabileceğini göstermektedir. Aynı 

olguda belirtilen kromozomal anomalilerin daha önce birlikte rastlanmaması nedeniyle olgumuzun literatüre katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: MULTĠPLE KONJENĠTAL ANOMALĠ, PARSĠYEL TRĠZOMĠ, PARSĠYEL 

MONOZOMĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-31 / ATĠPĠK TERATOĠD RABDOĠD TÜMÖRLÜ HASTALARDA, DOKUDA VE 

KANDA HSNF5/INI1 GENĠ EKSPRESYONU VE MUTASYONLARININ 

ARAġTIRILMASI 
 

ELĠF KIYMET1, TAHĠR ATĠK1, ESRA IġIK1, BĠLÇAĞ AKGÜN1, NAZAN ÇETĠNGÜL1, 

TANER AKALIN1, FERDA ÖZKINAY1, 
 

1EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ, 

 

Atipik teratoid rabdoid tümör (AT/RT), çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörlerinden olan embriyonel tümörlerin 
nadir bir alt grubunu oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada AT/RT tanısı alan hastalarda bu tümör ile iliĢkili bir tümör 

supresör gen olan hSNF5/INI1 mutasyonlarının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmaya alınan 10 hastanın 7‟si SSS‟nin AT/RT‟ü, 2‟si yumuĢak dokuda rabdoid tümör, biri renal rabdoid tümör 

tanılıydı. Santral sinir sisteminin (SSS) AT/RT‟ü tanısı alan 7 hastanın 4‟ü (%57) kız, 3‟ü (%43) erkek, ortanca tanı 
yaĢı 18 ay (3 ay-12,9 yaĢ) bulundu. Hastaların %85‟i 36 aydan önce tanı aldı. Olguların 4‟ünde (%57) tümör 

infratentorial yerleĢimli iken 3‟ünde (%43) supratentorial yerleĢimliydi. Ortalama sağ kalım, supratentorial yerleĢimli 

tümör nedeni ile izlenenlerde 7,3 (±5,7), infratentorial yerleĢimli tümör nedeni ile izlenenlerde 23,2 (±38,5) ay 
bulundu. Hastaların 2‟sine (%28,5) total eksizyon, 5‟ine (%71,4) kısmi eksizyon yapılabilmiĢti. Total eksizyon 

yapılan hastalarda ortalama sağ kalım süresi 43,5 (±53,7) ay bulunurken yapılamayanlarda bu süre 5,8 (±4,7) ay 

saptandı. Hastaların tümör dokusunda immunohistokimyasal yöntemler ile hSNF5/INI1 protein ekspresyonu bakıldı 

ve %77 hastada protein ekspresyon kaybı belirlendi. hSNF5/INI1 protein ekspresyon kaybı gösterilen hastaların 
ortanca tanı yaĢı 18 (3-19) ay, ortalama sağ kalım süresi 3,2 (±2,6) aydı. Dört hastanın tümör dokusunda hSNF/INI1 

geninde, mutasyon saptandı. Bu hastaların 3‟ü SSS‟nin AT/RT‟ü, 1‟i yumuĢak dokuda rabdoid tümör tanısına sahipti. 

SSS‟nin AT/RT‟ü tanılı ve hSNF5/INI1 geninde mutasyon saptanan hastaların ortanca tanı yaĢı 19 (17-19) ay, 
ortalama sağ kalım süresi 4 (±2,6) ay bulundu, mutasyon saptanmayan hastaların ortanca tanı yaĢı 17 (3 ay-12,9 yaĢ) 

ay, ortalama sağ kalım süresi 25,7 (±37,1) ay saptandı. 

Tümör dokusunda hSNF5/INI1 geninde mutasyon belirlenen AT/RT tanılı hastaların yaĢam sürelerinin kısa olduğu 

gözlenmiĢtir. Önceki yayınlardan farklı olarak AT/RT tanılı hasta grubumuzda kanda yapılan DNA analizlerinde 

hiçbir hastada hSNF5/INI1 geninde mutasyon saptanmamıĢtır. Bu sonucun kanda analiz yapılabilen hasta sayısının 

kısıtlılığı ile ilgili olduğu düĢünülmüĢtür. 

ANAHTAR KELĠMELER: ATĠPĠK TERATOĠD RABDOĠD TÜMÖR (AT/RT), HSNF5/INI1 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-32 / PRENATAL DÖNEMDE 1Q24Q25 DELESYONU ĠLE SONUÇLANAN DE 

NOVO ÜÇLÜ KOMPLEKS TRANSLOKASYON OLGUSU 
 

Engin ALTUNDAĞ1, Gönül OĞUR2, Handan ÇELĠK1, Çağrı DOĞAN1, Huri Sema 

AYMELEK1, Ümmet ABUR1, 
 

1ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD, 2ONDOKUZ MAYIS 

ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK AD/ Çocuk Genetik BD., 

 

Kompleks Kromozomal Yeniden Yapılanmalar,iki veya daha fazla kromozomda en az üç kırık noktası sonucu oluĢan 
kromozomal aberasyonlardır ve çok nadir görülmektedir.Familyal ve de novo tipleri mevcuttur. Bu tip yapılanmalarda 

dengesiz kromozomal konfügürasyon oluĢma riski yüksek olduğundan klinikte ağır dismorfizm ve mental 
retardasyondan, infertiliteye kadar geniĢ yelpazede fenotipik etki gösterebilmektedir.Dengesiz kromozomal 

konfigürasyonlar konvansiyonel sitogenetik analizle her zaman saptanamayabilir.Son dönemlerde moleküler 

sitogenetik analiz sistemlerinin geliĢmesi ile birlikte FISH ve özellikle array-CGH platformları, kırık noktasında 
oluĢan interstisyel mikrodelesyon ve duplikasyonların saptanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Biz bu raporda, 

prenatal dönemde de novo üçlü translokasyon saptanan ve 1q24q25 bölgesinde 6Mb delesyon bulunan bir olgu 

sunulmaktadır. 

37yaĢında 20+3hafta gebeliği olan hastaya yaĢ riski ve ÜTT trizomi 18 risk yüksekliği nedeniyle amniosentez 

yapılmıĢ, bölümümüze konsulte edilmiĢtir.Bu haftada yapılan F-USG‟sinde hiperekojen barsak saptanmıĢ olup fetal 

ölçümler haftasıyla uyumluydu. 

Sitogenetik analiz sonucunda incelenen tüm metafazlarda 46,XY,?der(1)del(1q24)t(1;10;11)(q24.2;q24;q21) 

saptandı.Sitogenetikte Ģüphelenilen derivasyonun sınırlarını ve boyutlarını değerlendirmek için yapılan array-CGH 

çalıĢmasında 1. kromozomda kırık noktasına rastlayan bölgede (1q24.2q25.2) 6 Mb boyutlarında delesyon saptandı. 
Hastanın 24. gebelik haftasında yapılan kontrol detaylı Fetal-USG‟sinde fetal biyometrik ölçümlerinde haftasına göre 

2 hafta gerilik saptandı. Ailenin isteği ile gebelik sonlandırıldı. 

1q24q25 mikrodelesyon sendromları klinikte nadir görülen kromozomal aberasyonlardandır.Hastalarda fenotipik 

olarak; entellektüel yetersizlik,büyüme geriliği,mikrosefali,fasyal dismorfizm,ekstremite anomalileri,renal ve kardiak 

anomaliler gözlenmektedir.Bizim hastamızda de novo kompleks translokasyona bağlı 1q24q25 bölgesinde 6 Mb‟lık 
delesyon mevcuttu. Literatürde bu mikrodelesyonda mikrosefali ve büyüme geriliği ile iliĢkili CENPL, kranyofasyal 

ve iskelet anomalileri ile iliĢkili DNM3,growth hormon ile iliĢkili LHX4 genleri tanımlanmıĢtır. Bizim hastada 

saptanan delesyon DNM3 ve CENPL genlerini kapsamaktaydı. Hastanın ardıĢık yapılan Fetal-USG biyometrik 
ölçümlerinde normal sınırlarda olmasına rağmen, progresif olarak geriye gidiĢ vardı. Sonuç olarak bu çalıĢmada 

prenatal sitogenetik analizde saptanan de novo kompleks translokasyonlarda dengesiz kromozomal aberasyonların 

ciddiyetle ele alınması gerekliliğini ve evalüasyonunda Array-CGH gibi moleküler sitogenetik yöntemlerin önemini 

vurgulamak istedik. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-33 / NIPBL GENĠNDE YENĠ BĠR MĠSSENSE MUTASYON SAPTANAN AĞIR 

FENOTĠPLĠ CORNELĠA DE LANGE SENDROMLU BĠR OLGU SUNUMU 
 

Ümmet ABUR1, Gönül OĞUR2, AyĢegül YILMAZ3, Engin ALTUNDAĞ2, Aslıhan SANRI4, 

Ahmet Okay ÇAĞLAYAN5, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim 

Dal, 3Kayseri Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Genetik 
Bilim Dalı, 5Ġstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

Cornelia De Lange sendromu genetik heterojenitesi olan, otozomal dominant (NIPBL, SMC3, RAD21) ve X‟e bağlı 
dominant (SMC1A, HDAC8) geçiĢ gösteren bir bozukluktur. Karakteristik özellikleri fasiyal dismorfizm (sinofri, 
mikrobrakisefali, düĢük saç çizgisi, uzun filtrum), pre ve postnatal büyüme geriliği, geliĢimsel gerilik ve üst ekstremite 

anomalileridir. Biz burada NIPBL geninde yeni bir missense mutasyon saptanan ağır fenotipli bir olguyu sunuyoruz. 

Miadında 2000 gr kız olarak doğan hastamız 2 aylıkken baĢvurdu. BaĢ çevresi 34 cm(<3p), boy 52 cm(<3p), kilo 3700 

gr(<3p) idi. Fizik muayenede dismorfizm (uzun filtrum, sinofri, uzun kirpikler, aĢağı açılı ağız köĢesi, düĢük saç 
çizgisi), hirĢutizm, mikrobrakisefali, büyüme geriliği, sağ elde mikromeli ve rudimenter 5.parmak, sol elde 5.parmakta 

klinodaktili, diz ve dirseklerde extansiyon kısıtlılığı, labium majus hipoplazisi görüldü. 3 yaĢ takibinde ağır büyüme 

ve geliĢme geriliği, bilateral iĢitme kaybı gözlendi. 

Göz muayenesinde peripapiller atrofi, EKO‟da sekundum ASD ve periferik PS saptandı. Hastanın anne-baba 

muayenesi babada sinofri dıĢında normaldi. Hastaya yapılan tüm ekzom analizinde NIPBL geninde 29. ekzonda 

heterozigot yeni bir missense mutasyon (c.5465 A>T; p.D1822V) saptandı. 

Cornelia de Lange sendromu ile bugüne kadar NIPBL, SMC3, RAD21, SMC1A, HDAC8 genleri iliĢkilendirilmiĢtir. 

NIPBL geni mutasyonları vakaların %50-60‟ından sorumludur ve mutasyon sıklıkla sporadiktir. Hastamızda da yeni 

bir missense mutasyon (c.5465 A>T; p.D1822V) saptandı. Mutasyonun olduğu Asparagin (D) aminoasidi yüksek 
korunumlu bir bölgedeydi. Ġn silico progromların tümünde (SIFT, Provean, Mutation Taster vb.) mutasyon hastalıkla 

iliĢkili olarak belirtilmekteydi ve daha önce aynı noktada patojenik baĢka bir mutasyon (c.5465 A>G;p.D1822G) 

bildirilmiĢti. Literatürde nonsense/frame shift gibi truncating mutasyonlar ağır, splice site mutasyonlar orta, missense 

mutasyonlar ise hafif fenotiple iliĢkilendirilmekteydi. Hastamızda missense mutasyon olmasına rağmen hafif fenotipin 
aksine orta-ağır fenotip bulguları görülmekteydi. Genetik olarak heterojen bozukluklarda tüm ekzom analizi 

mutasyonu saptamada ve genotip-fenotip korelasyonunun kurulmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-34 / ARRAY-CGH’ĠN ĠNVDUPDEL(8P) KROMOZOM YAPILANMASINDA 

‘KLĠNĠK TANIMA’ KATKISI: ĠNVDUPDEL(8P)’LĠ ĠKĠ ÇOCUK HASTA SUNUMU 
 

Ömer Salih AKAR1, Hatice Yelda YALÇIN2, Aslıhan SANRI2, Ümmet ABUR1, Engin 

ALTUNDAĞ1, M. Gönül OĞUR3, 1, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Genetik AD, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Genetik BD, 3Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıbbi Genetik AD Ve Çocuk Genetik BD, 

 

Invdupdel(8p), 8p23 inversiyonlarından kaynaklanmaktadır. Sıklığı 1/10,000-30,000‟dir. Ġnversiyonun kırık 
noktalarına göre klinik değiĢkendir.Hastalarda gözlenen kimi bulgular geliĢimsel gerilik, öğrenme ve özellikle 

konuĢma problemleri, hipotoni, kalp anomalileri,beyin anomalileri(sıklıla Corpus Callosum Agenezisi,CCA) ve tipik 
yüz görünümüdür. inv(8)(p23) sonucu oluĢan invdupdel(8p)‟de, delesyon genelde 8p23-pter‟de bölgesini; duplikasyon 

ise 8p11-22 bölgesini ilgilendirir.Delesyon ve duplikasyonun büyüklüğü değiĢkendir.Anomalilerin tanısında 

sitogenetik analizler yetersiz kaldığı için FISH ve array-CGH gibi ileri tetkikler sıklıkla gerekmektedir.ġimdiye dek 
array-CGH bilgisi sadece 11 olguda raporlanmıĢtır. Bu raporda array-CGH‟le tanısı kesinleĢen iki de novo 

invdupdel(8p) olgusu sunmaktayız. 

GeliĢimsel gerilik, dismorfizm ve konjenital kalp anomalisi nedeniyle baĢvuran akaraba olmayan 5,5 aylık erkek ve 14 

aylık kız iki hastamızın anne babaları arasında da akrabalık yoktu.Hastalarımızdan ilkinde mikrosefali varken 

diğerinin tüm ölçümleri normaldi.Her iki hastamızda 14 aylıkken desteksiz oturamıyor,konuĢamıyordu.Hastalarımızın 
ikisindede brakisefali, düz oksiput, kavisli kaĢlar,geniĢ alın,aĢağı dönük palpebral fissürler, ince dudaklar, yüksek 

damak arkı, minör ekstremite anomalileri, sekundum ASD vardı.Bir hastamızda CCA varken diğerinin beyin MR‟ına 

ulaĢılamadı. 

Ġki hastanın karyotip analizinde de dup(8)(p22) gözlendi.Anne baba karyotip analizi normaldi. Ġki hastanın da 
subtelomerik FISH analizinde 8p‟de delesyon saptandı.Duplikasyonun ve kırık noktalarının belirlenmesi için 

uygulanan array-CGH analizinde 1. hastada 8p23.1-p12 arasında 16.4 Mb‟lık duplikasyon ve 8p23.1-8p23.3 arasında 

7.8 Mb‟lık delesyon, 2. hastada ise 8p11.22-p23.1 arasında 26.9 Mb‟lık duplikasyon ve 8p23.1-8p23.3 arasında 6.5 

Mb‟lık delesyon saptandı. 

ġimdiye dek sadece 11 invdupdel(8p) olgusunda klinik bulgular array-CGH ile iliĢkilendirilmiĢtir.Delesyon ve 
duplikasyon bölgesinde pekçok gen mevcuttur. ARHGEF10, CSMD1, CLN8 ve DLGAP2 genleri zihinsel 

yetersizlikten sorumlu tutulmuĢtur. MTMR7, CTSB, SGCZ, MTMR9 ve ATP6V1B2 beyin geliĢimiyle, NRG1 

hipotoniyle, FGF17, FGF20 ve FGFR1 iskelet anomalileriyle iliĢkilendirilmiĢtir. Zihinsel yetersizlik ve MKA‟leri 
olan hastaların etyolojisinin aydınlatılması ve doğru bir genetik danıĢma verilebilmesi için karyotip analizi ardından 

subtelomerik FISH ve array CGH analizleri yapılması önemlidir.Zengin bir gen bölgesi olan invdupdel(8p)‟li 

hastalarda genlerin kliniğe katkısını ortaya koymak için daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-35 / DOWN SENDROMLU HASTALARDA ENDOKARDĠYAL YASTIK DEFEKTĠ 

ĠLE GATA-4 GENĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

BANU NUR1, ASLI TOYLU2, ZEHRA DĠYAR TAMBURACI USLU3, NĠLGÜN 

SALLAKÇI2, ÖZDEN ALTIOK CLARK2, HALĠL ERTUĞ3, ERCAN MIHÇI1, 
 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Genetik BD, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik 

BD, 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji BD, 

 

Down sendromlu olguların yaklaĢık yarısında doğumsal kalp defektleri saptanmaktadır ve bu defektler arasında en sık 
bir endokardiyal yastık defekti olan atriyoventriküler septal defekt (AVSD) gözlenmektedir. Doğumsal kalp defektleri 

olan hastalarda, embriyonik dönemde öncül kardiyak hücrelerin farklılaĢmasını ve çoğalmasını kontrol eden çeĢitli 
transkripsiyon faktörlerini kodlayan genlerde DNA varyantları saptanmıĢtır. DS olgularında gözlenen AVSD‟nin 

patogenezinde, bu transkripsiyon faktörlerinden biri olan GATA4 genindeki varyantların sorumlu olabileceği 

düĢünülerek çalıĢmamızda bu olgularda GATA4 geni varyant dağılımlarının incelenmesi planlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamıza 29 DS+AVSD olgusu, 16 izole AVSD olgusu ve 16 AVSD saptanmamıĢ DS olgusu dahil edilmiĢtir. 
GATA4 geni ekzonları ve ekzon-intron bölgelerindeki nükleotid varyantları Sanger dizileme yöntemi kullanılarak 

incelenmiĢtir. 

Değerlendirilen olgular arasında bir DS+AVSD olgusunda GATA4 geni ekzon 5 bölgesinde p.P407R varyantı 

saptanmıĢtır. Literatürde p.P407Q varyantı ASD, AVSD ve TOF olgularında bildirilmiĢtir ancak p.P407R varyantının 

gözlendiği bir kardiyak fenotip tanımlanmamıĢtır. Olgularımızda saptanan ikinci varyant ise yine ekzon 5 bölgesinde 
yerleĢik p.S377G varyantıdır. ClinVar verilerinde “olasılıkla benign” olarak değerlendirilen bu varyantın, ASD ve 

VSD olgularında normal popülasyondan daha sık gözlendiği ileri sürülmektedir ancak tersi yönde yayınlar da 

bulunmaktadır. Bizim olgularımızda p.S377G varyantı üç grupta da benzer dağılım göstermektedir ve yaklaĢık %13 

varyant allel frekansı saptanmıĢtır. 

GATA4 geni patolojik varyantlarının DS olgularında nadir olarak gözlendiği ve endokardiyal yastık defekti 

mekanizmasında bu varyantların baskın bir rolü olmadığı düĢünülebilir. Ancak daha geniĢ hasta ve kontrol gruplarında 

yapılacak varyant incelemeleriyle, özellikle benign olarak bildirilen GATA4 varyantlarının, DS altyapısında kardiyak 

defektlerin geliĢimi ile iliĢkisi analiz edilmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-36 / EPĠLEPSĠ ĠLE BĠRLĠKTELĠK GÖSTEREN ĠKĠ 47,XYY OLGUSU 
 

Hatice Yelda YALÇIN1, Aslıhan SANRI1, Hatice MUTLU ALBAYRAK1, Gönül OGUR1, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, 

 

47,XYY sendromu, her erkek hücresinde Y kromozomunun ek bir kopyasının varlığı ile karakterize bir Y kromozom 
anöploidisidir.Ġnsidansı erkeklerde 1/1000‟dir.47,XYY sendromu klinikte sıklıkla normal fenotip ile iliĢkili olup 

değiĢken kognitif, öğrenme ve dil bozuklukları görülebilmektedir.Motor gerilik, hipotoni, ellerde tremor veya istemsiz 

hareketler, davranıĢsal ve emosyonel bozukluklara da rastlanır.Epilepsi 47,XYY olgularında ender bir bulgudur. 

Olgu 1:2 yaĢ 5 aylık erkek hasta atipik yüz görünümü nedeniyle genetik bölümüne konsülte edilmiĢti.GeliĢme geriliği 

yoktu.Ġlk kez 1 yaĢında febril nöbet geçirmiĢ, sonrasında tekrarlayan afebril nöbetleri olmuĢtu.Fizik muayenesinde 
ağırlığı 25. persentil, boyu 25-50. persentil ve baĢ çevresi <3. persentildeydi.Hipertelorizm, epikantus, kısa derin 

filtrum, dolgun alt dudak gibi dismorfik bulguları vardı.Hastanın EEG tetkikinde „her iki posterior bölgelerde yavaĢ 

dalgalarla karakterize paroksismal bozukluk‟ saptanmıĢtı.Hastanın kromozom analizi 47,XYY olarak saptandı. Olgu 
2:15 yaĢında erkek hasta, epilepsi ve zihinsel yetersizlik nedeniyle genetik bölümüne konsülte edilmiĢti.GeliĢimsel 

geriliği mevcuttu.Ġlk kez 2.5 yaĢında nöbet geçirmiĢ ve sonrasında tekrarlayan dirençli nöbetleri olmuĢtu.Hastada 

sterotipik el hareketlerinin ve anormal davranıĢların olduğu öğrenildi.Fizik muayenesinde ağırlığı ve boyu 
97.persentilin üzerinde ve baĢ çevresi 25.persentildeydi.Dar alın, aĢağı dönük palpebral fissürler, sinorfi, dolgun alt 

dudak, strabismus Ģeklinde dismorfik bulguları ve ellerde tremoru vardı.Hastanın beyin MR ve EEG tetkikleri 

normaldi.Hastanın kromozom analizi 47,XYY olarak saptandı. 

Kromozomların sayısal ve yapısal anomalileri sıklıkla epilepsi ile iliĢkilidir.Singh ve ark. epilepsi ve EEG anomalileri 

ile seyreden 400 farklı kromozomal aberrasyon tespit etmiĢtir.XYY ile epilepsi iliĢkisi enderdir.Ġlave Y kromozomuna 
bağlı oluĢan gen fazlalığı nöronlarda değiĢken derecede formasyon, migrasyon ve farklılaĢma bozukluklarına yol 

açar.Bozukluğun derecesine bağlı olarak oluĢan kortikal exitabilite çeĢitli epilepsi sendromlarına yol 

açabilmektedir.Volavka ve ark. 4 hastada rolandik-like (sentrotemporal) dalgalarla karakterize EEG paterni 
bildirmiĢtir.Bizim hastalarımızdan birinde EEG‟de bozukluk saptanmıĢken, diğerinde EEG normaldi. Sonuç olarak, 

nedeni bilinmeyen ve açıklanamayan epilepsi hastalarında klinik olarak belirgin geliĢimsel gerilik olmasa da 

kromozom analizi mutlaka yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: EPĠLEPSĠ, 47,XYY 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-37 / 6P25.3 DELESYON SENDROMU 
 

ÖZLEM AKGÜN DOĞAN1, GĠZEM ÜREL DEMĠR1, NAZ GÜLERAY1, PELĠN ÖZLEM 

ġĠMġEK KĠPER1, GÜLEN EDA UTĠNE1, TEZER KUTLUK1, MEHMET 

ALĠKAġĠFOĞLU1, KORAY BODUROĞLU1, 
 

1HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ, 

 

6p25.3 delesyon sendromu global geliĢme geriliği, iĢitme kaybı, gözde ön segment malformasyonları ile brakisefali, 
hipertelorizm, epikantus, aĢağı eğimli palpebral aralıklar ve düĢük yerleĢimli kulakları içeren dismorfik bulgularla 
karakterize, nadir görülen bir mikrodelesyon sendromudur. ġu ana kadar 40‟dan az vakada bildirilen sendromda, 

konjenital kalp hastalıkları, renal ve santral sinir sistemi yapısal anomalileri de tanımlanmıĢtır. Burada dismorfik yüz 

görünümü nedeniyle değerlendirilen bölümümüze ve mikrodizin analizinde 6p25.3-p24.3 bölgesinde delesyon 

saptanan bir vaka sunulacaktır. 

Ġlk kez 1 aylıkken değerlendirilen hastanın, aralarında akrabalık bulunmayan anne ve babanın ikinci çocuğu olarak 
sorunsuz bir gebelik izlemi sonrasında miadında 1800 gr(<3p) doğduğu, solunum sıkıntısı nedeniyle 12 gün yoğun 

bakım bakım ünitesinde izlendiği, bu dönemde yapılan tüm batın ultrasonografisinde sol böbrekte pelvikaliksiyel 

yapılarda dilatasyon ve sağ renal agenezi saptandığı, ekokardiyografide atriyal septal defekt tespit edildiği, göz 
muayenesinde ise, bilateral megalokornea, optik sinir kolobomu ve sol korneal lökom izlendiği öğrenildi. Fizik 

muayenede, büyüme geriliği (VA:2800gr(<3p), BÇ:33.6 cm(<3p)), hipotonisite, düĢük ön ve arka saç çizgisi, 

hipertelorizm, epikantus, megalokornea, geniĢ ve basık burun kökü, kısa burun köprüsü ve umbilikal herni saptandı. 

Etiyolojiyi aydınlatmaya yönelik yapılan mikrodizin analizinde (Agilent 8x60k) 6p25.3-p24.3 bölgesinde 7.514 kb 

büyüklüğünde delesyon tespit edildi. 

Hastamızdaki renal agenezi bulgusu, 6p25.3 delesyon sendromunda ilk kez tanımlanmaktadır. Klinik bulgularının 
ayrıntılı olarak tanımlanması, hem hastalara kendilerine özgü bakım verilebilmesi, hem de böyle nadir mikrodelesyon 

sendromlarında beklenebilecek klinik bulgular spektrumunu geniĢletebilmesi yönünden önemlidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: 

 
 

  



83 
 

3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-38 / ATĠPĠK OTĠZM BULGULARININ EġLĠK ETTĠĞĠ NÖRONAL SEROĠD 

LĠPOFUKSĠNOZ OLGUSUNDA TÜM EKZOM DĠZĠLEME ANALĠZĠ 
 

Mehmet Buğrahan DÜZ1, Selçuk DAġDEMĠR1, Aysel KALAYCI YĠĞĠN1, Uğur GÜMÜġ1, 

Mehmet SEVEN1, 
 

1Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD., 

 

Nöronal seroid lipofuksinoz (NCL), çocukluk çağında görülen epileptik nöbetler, ilerleyici psikomotor bozulma, 
görme bozukluğu ve erken ölüm ile karakterize otozomal resesif geçiĢli nörodejeneratif lizozomal depo hastalığıdır. 

Bugüne kadar klinik ve moleküler genetik tetkiklere dayanarak 14 ayrı NCL alt tipi tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmada 

amacımız NCL ön tanısı ile takip edilen hastanın genetik etiyolojisini aydınlatmaktır. 

Olgu, 2 yaĢında haricen kız, ilerleyici biliĢsel ve motor bozulma, ataksi, görme kaybı ve nöbetler gibi klasik NCL 
fenotipine sahipti. Ayrıca olguda, mikrosefali, steorotipik el hareketi ve hiperventilasyon dönemleri de dahil olmak 

üzere Rett benzeri semptomlar mevcuttu. 

Pedigri analizinde anne-baba birinci derece kuzen olduğu belirlendi. Yapılan tüm ekzom dizi analizinde CLN6 

geninde literatürde daha önce bildirilmemiĢ olan homozigot c.532C>T değiĢikliği tespit edildi. Sanger dizilemede 

hastada belirtilen değiĢikliğin homozigot olarak mevcut olduğu ve ebeveynlerinde heterozigot taĢıyıcılığı gösterildi.  

CLN6 geninde tespit edilen mutasyonlar NCL tip 6 olarak adlandırılmaktadır. ġimdiye kadar NCL6 hastalarında Rett 

Sendromu benzeri semptomlar bildirilmemiĢtir. Tüm ekzom dizileme tekniği genetik heterojenite özelliği taĢıyan bu 

tip hastalıklarda bir tanı koyma aracı olarak kullanılabilir. 

ANAHTAR KELĠMELER: NÖRONAL SEROĠD LĠPOFUKSĠNOZ, TÜM EKZOM DĠZĠLEME ANALĠZĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-39 / 18Q21.2 DELESYONU VE PĠTT-HOPKĠNS SENDROMU 
 

Hatice MUTLU-ALBAYRAK1, Aslıhan SANRI2, Engin ALTUNDAĞ2, Gönül OĞUR2, 
 

1Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 

Pitt Hopkins sendromu 18q21.2 bölgesinde lokalize TCF4 geninde haployetmezliğe bağlı geliĢen, geliĢimsel 
gerilik/zihinsel yetersizlik, mikrosefali, davranıĢsal problemler, elde stereotipik hareketler, epilepsi, konstipasyon, 

epizodik hiperventilasyon ve apne gibi bulgular ile karakterize otozomal dominant bir sendromdur. Bu raporda 

konvansiyonel sitogenetik analiz ile 18q21.2 delesyonu tespit edilen ve Pitt-Hopkins sendromu kliniği sergileyen bir 

hasta sunulmuĢtur. 

38 günlük kız hasta kliniğimize antenatal ultrasonografisinde ventrikülomegali ve korpus kallozum aganezisi tespit 
edildiği için yönlendirilmiĢti. 25 yaĢındaki annenin 4. gebeliğinden 42 haftalık, sezeryan ile, 2600 gr ağırlığında 

doğmuĢtu. Mekonyum aspirasyonu nedeniyle 25 gün küvözde kalmıĢtı. Vücut ağırlığı: 4400 gr (50. P), boyu: 54 cm 

(50. P), baĢ çevresi: 34,5 cm idi (3.P). Hipotonisite, hipertelorismus, basık burun kökü, antevert burun delikleri, 
epikantus, uzun filtrum, çadır ağız, dolgun dudaklar, büyük kulaklar, belirgin kulak heliksleri ve ellerde bilateral 

simian çizgisi vardı. Batın ultrasonografisi, iĢitme testi ve oftalmolojik muayenesi normal idi. Ekokardiyografisinde 

sekundum ASD ve PDA tespit edildi. Kraniel MR‟da kolposefali ve korpus kallozum agenezisi saptandı. 

Hastanın periferik kan kromozom analizi 800-1000 band rezolüsyonu sınırları içerisinde 
46,XX,der(18q)del(18)(q21.2) olarak sonuçlandı. FISH analizinde 18q21 ve 18q subterminal delesyonu gözlenmedi. 

Kırık nokasının 18q2‟den distalde olduğu kanısına varıldı. Delesyonun boyutlarının tayini için array CGH planlandı. 

Hasta 8 aylıkken baĢını tutmaya baĢladı. 19 aylık iken göz teması kurmuyor, ağzı açık duruyor, desteksiz oturamıyor, 

konuĢamıyor; aile kabızlıktan ve ara ara olan sık nefes alıp verme ve kısa süreli nefesini tuttuğundan yakınıyordu. 

Tüm bulgularıyla hasta Pitt-Hopkins sendromu‟nun klinik özelliklerini taĢımaktaydı. 

Literatürde tanımlanan TCF4 moleküler defektlerinin % 29‟unu bir eksondan birkaç megabaza kadar değiĢen kısmi 

veya toplam gen delesyonları oluĢturmaktadır. TCF4 genini içeren 18q delesyonlarında hastalar Pitt-Hopkins 

sendromu kliniği gösterebilmektedir. Her olguda array CGH uygulanması genotip-fenotip iliĢkilerini netleĢtirecektir 

ANAHTAR KELĠMELER: 

 
 

  



85 
 

3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-40 / DĠRENÇLĠ EPĠLEPSĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ ĠNTERSTĠSYEL 5Q14.3 DELESYON 

SENDROMU OLGUSU 
 

Aysel KALAYCI YĠĞĠN1, Hamdi KALE1, Selçuk DAġDEMĠR1, Mehmet SEVEN1, 
 

1Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD., 

 

5q14.3 delesyon sendromu, mental retardasyon, konuĢma bozukluğu ve epilepsi ile karakterizedir. Hastalığın klinik 
yansıması, hafiften Ģiddetliye kadar geniĢ bir aralıkta değiĢir ve fenotipik çeĢitlilik gösterir. Bu çalıĢmada epilepsi ile 

iliĢkili interstisyel 5q14.3 sendromu olgusu sunulmuĢtur. 

Yapılan klinik muayene sonucunda, epilepsi ve geliĢme geriliği bulunan 6 yaĢında haricen kız olguda, dirençli, düĢük 

persentil boy, kupa Ģekilli kulaklar, birbirinden ayrık ön kesici diĢler, minimal pektus excavatum, protrude göbek, 

yaygın hemanjiomlar, sırtta tüylenme artıĢı ve dar ve kıllı alın görülmüĢtür. EEG‟sinde sağ sentropariatel bölgede 
yüksek voltajlı teta ritmli dalgalar, sol temporal bölgede diken dalga ve sağ frontoparietal psodu periyodik 

keskin/diken yavaĢ dalga paroksizmi görülmüĢtür. Hastanın beyin MRG incelemesinde myelinizasyon yaĢına oranla 

geri olarak değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, bilateral lateral ventrikül posterior hornu komĢuluğunda ve paryetooksipital 

bölgede T2A serilerde Ģüpheli intensite artıĢları izlenmiĢtir. Korpus kallozum hipogenezisi mevcuttur. 

Anne- baba arasında akrabalık bulunmayan ve kromozom analizleri sırasıyla 46,XX ve 46,XY olan olguda yapılan 

GTG bantlama sonucu 46,XX kromozom yapısı gözlenmiĢtir. Daha ileri bir tetkik olan aCGH analizi sonucunda ise 

5q14.3 bölgesini kapsayan 4720 kb‟lik delesyon (marker sayısı: 62) saptanmıĢtır. Bu bölgede lokalize olan genler; 

RASA1, CCNH, MIR9-2, MEF2C, CPR98, ARRDC3, TMEM161B, LOC645323, MIR3660, CETN3, MBLAC2, 
POLR3G, LYSMD3, LOC100129716 olarak belirlenmiĢtir. Hastalığın kliniği literatürde bildirildiği Ģekilde MEF2C 

genini etkileyen mutasyonlarla uyumludur. 

Sunulan olgu 5q14.3 delesyonu sendromuyla uyumlu olarak değerlendirilmiĢtir. Dünyada 5q14.3 delesyonu oldukça 

nadir görülen genetik hastalıklardan biridir ve bu nedenle mevcut çalıĢma ile literatüre katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: DĠRENÇLĠ EPĠLEPSĠ, ĠNTERSTĠSYEL 5Q14.3 DELESYONU, ACGH 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-41 / GENEMETRIC: BULUT TABANLI GENETĠK BĠYOMETRĠK TANIMLA 

SĠSTEMĠ 
 

Hüseyin ONAY1, Tahir ATĠK2, Erman AYDAY3, Kamil Hakan KUTLUAY4, Alptekin 

KÜPÇÜ5, Pınar ġĠRO4, Ayça AYKUT6, Esra ÇINAR4, Aslı ECE SOLMAZ6, Cüneyt 

ÖKSÜZ4 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir; MULTĠGEN Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.ġti., 
Ġzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Genetik Bilim Dalı, 

Ġzmir, 3Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara, 4ĠDEA Teknoloji 

Çözümleri Tic.Ltd.ġti., Ġstanbul, 5Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul, 6Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir, 

 

Ġleri düzey kiĢi tanımlamasının gerektiği alanlarda kiĢinin doğru Ģekilde tanımlanması en önemli problemlerden bir 
tanesidir. Yüz, retina, avuç-damar gibi fiziksel ve/veya bazı davranıĢsal biyometrik teknikler günümüzde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Fakat bunların hiçbirisi %100 doğrulukla sonuç verememektedir. Bu nedenle evrensel bir 

kimliklendirme uygulamasında kullanılmaları mümkün değildir. Bu noktada DNA, en güvenilir kiĢisel tanımlama 

materyali olarak karĢımıza çıkmaktadır. GENEMETRIC çalıĢmasında, kiĢinin DNA temelli tanınmasını sağlayacak 
çok hızlı bir biyometrik genetik test geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Genetik tabanlı bir kiĢi tanımlama uygulaması, 

bugüne kadar kullanılmıĢ diğer tüm biyometrik yöntemlerden daha üstündür ve %100‟e çok yakın bir tanımlama 

baĢarısı sağlayacaktır. Kısa ArdıĢık Tekrar (Short Tandem Repeat (STR)) bölgelerinin genotiplendirilmesi ile yapılan 

genetik profillemede iki kiĢinin aynı profilde olma olasılığı 7.52739X10-16‟ dır. GeliĢtirilen ultragüvenli DNA testine 
ek olarak, bu kimlik denetiminin biyolojik/kimyasal silah odaları gibi ultragüvenlik taraması gerektiren fiziki kapılara 

giriĢ veya kozmik bilgiler içeren bulut ortamlarına giriĢ, bulutlararası geçiĢ gibi senaryolarda kullanılabilmesi için 

gerekli iletiĢim ve güvenlik protokollerinin tasarlanması ve ilgili yazılımların geliĢtirilmesi de hedeflenmektedir. 

Ticari DNA‟lar kullanılarak, hızlı genetik protokol geliĢtirilmesi için hem hazır kitler, hem de kendi STR 
dizaynlarımızı içeren denemeler yapılmıĢtır. DNA izolasyonu yapılmadan, süper hızlı PCR cihazları kullanılmıĢtır. 

Elde edilen sonuçların bulut ortamında saklanması ve kiĢi tanımlama testinde kullanılabilmesi için verinin gizliliğini 

koruyan algoritmalar geliĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın devam eden basamaklarında güvenliği koruyucu çözümler 

geliĢtirilecek, bulutta saklanan genetik test sonuçlarının hızlı bir Ģekilde kullanıcıya ulaĢtırılmasını sağlayacak yazılım 

oluĢturulacaktır. 

Bu çalıĢma ile kiĢinin DNA temelli tanınmasını sağlayacak çok hızlı bir biyometrik genetik test geliĢtirilmiĢtir. 

Gerekli durumlarda bu kimliklendirmenin çok hızlı bir Ģekilde sonuçlandırılması sağlanarak, elde edilen verinin 

saklanması ve saklanan verinin gereğinde hızla kullanıma sokulabilmesi için ultra güvenlikli bir bulut sistemi 
oluĢturulmuĢtur. Ayrıca genetik verinin bulut üzerinde güvenli saklanması ve bu veriye karĢı olası tehdit modelleri 

çalıĢılmıĢ, bunlara karĢı korunma algoritmaları geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma 115E766 nolu TÜBĠTAK 1003 projesi 

kapsamında gerçekleĢtirilmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: STR, BĠYOMETRĠK TANIMLAMA, KĠMLĠKLENDĠRME, DNA ANALĠZĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-42 / FAST-ID: STR TEMELLĠ SÜPER HIZLI KĠġĠ TANIMLAMA KĠTĠ 
 

Hüseyin ONAY1, Taner YALÇINKAYA2, Tahir ATĠK3, Esra ÇINAR4, Cüneyt ÖKSÜZ4, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir; MULTĠGEN Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.ġti., 

Ġzmir, 2MULTĠGEN Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.ġti., Ġzmir, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Genetik Bilim Dalı, 4ĠDEA Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ġti., Ġstanbul, 

 

Ġleri düzey kiĢi tanımlamasının gerektiği alanlarda kiĢinin doğru ve hızlı bir Ģekilde tanımlanması önemlidir. 
Günümüzde kiĢi tanımlamada kullanılan kızıl ötesi yüz, iris, avuç-damar, ses, tuĢ vuruĢ dinamiği gibi çoklu fiziksel 
ve/veya davranıĢsal biometrik yöntemlerin hepsi benzerliğin hesaplanması üzerine kuruludur ve hiçbirisi %100 

doğrulukla sonuç verememektedir. DNA temelli kiĢi tanımlama, önümüzdeki 10 yıl içinde genetiğin hızlı ilerleyeceği 

alanlardan bir tanesidir. Üretilen bu kit, bu alanda dünyadaki ilk projelerden bir tanesidir ve dünyanın en hızlı genetik 

temelli kiĢi tanımlama testi olmaya adaydır. Bu noktada DNA, en güvenilir kiĢisel tanımlama materyali olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Kısa ArdıĢık Tekrar (Short Tandem Repeat (STR)) bölgelerinin genotiplendirilmesi ile yapılan 

genetik profillemede iki kiĢinin aynı profilde olma olasılığı 7.52739X10-16‟ dır. Bu çalıĢmada STR bölgelerinin 

genotiplendirmesi temelinde çok hızlı sonuç veren bir kimliklendirme prototip kiti geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Kitin geliĢtirilmesi amacıyla ticari DNA‟lar kullanılarak, hızlı genetik protokol geliĢtirilmesi için hem hazır kitler,  
hem de kendi STR dizaynlarımızı içeren denemeler yapılmıĢtır. DNA izolasyonu yapılmadan, süper hızlı PCR 

cihazları kullanılmıĢtır. Tek amplifikasyonla 8 farklı STR bölgesi çoğaltılmıĢtır. NED, VIC, FAM ve PET boyaları 

kullanılmıĢ, ve örnekler genetik analizörde yürütülmüĢtür. Bu kitin geliĢtirilmesi 115E766 nolu TÜBĠTAK 1003 

projesi ile desteklenmiĢtir. 

Bu çalıĢma ile kiĢinin DNA temelli tanınmasını sağlayacak çok hızlı bir STR temelli kimliklendirme genetik testi 
(FAST-ID Genetic Identification Kit) geliĢtirilmiĢtir. Dünyada daha önce ulaĢılamamıĢ süre olan 34 dakika içinde 

kimliklendirme yapabilen bu kit ile DNA temelli biyometrik kiĢi tanımlamasının daha yaygın olarak kullanılacağı 

öngörülmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: KĠġĠ TANIMLAMA, GENETĠK, ARDIġIK TEKRAR DĠZĠLERĠ 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-43 / PRĠDOKSĠN BAĞIMLI EPĠLEPSĠ: ALDH7A1 GENĠNDE 5 YENĠ OLMAK 

ÜZERE 15 FARKLI MUTASYON 
 

HĠLMĠ BOLAT1, AYÇA AYKUT1, ASUDE DURMAZ1, HÜSEYĠN ONAY1, ÖZGÜR 
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1EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ GENETĠK ANABĠLĠM DALI, ĠZMĠR, 2EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP 

FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI, ÇOCUK NÖROLOJĠSĠ BĠLĠM DALI, 
ĠZMĠR, 

 

Piridoksin bağımlı epilepsi (PBE) (OMIM # 266100), α-aminoadipik semialdeid dehidrogenaz enziminin (ALDH7A1 
veya Antiquitin) iĢlev bozukluğunun neden olduğu otozomal resesif kalıtımla karakterize neonatal epilepsi formudur. 
Bu enzim, α-aminoadipik semialdeid (α-AASA) 'yı, beyindeki lizin metabolizmasında kritik bir adım olan α-

aminoadipata (AAA) dönüĢtürür.ALDH7A1 disfonksiyonu sonucu α-AASA ve δ (1) -piperidin-6-karboksilik asit 

(P6C) birikimine neden olur. P6C, piridoksinin aktif formu olan piridoksal 5'-fosfatı (PLP) bağlar ve etkisiz hale 
getirir. Buna bağlı geliĢen nöbetlere oral piridoksin cevap verirken, diğer pediatrik anti-epileptik ilaçlarına cevap 

vermemektedir. Erken tanı ve uygun tedavi nöbet kontrolü ve nörogeliĢimsel süreç açısından önemlidir. Bu 

çalıĢmadaki amacımız piridoksin bağımlı epilepsi ön tanısıyla gelen hastaların ALDH7A1 geni açısından 

araĢtırılmasıdır. 

ÇalıĢmamıza Ocak 2014- Eylül 2017 tarihleri arasında Pridoksin bağımlı epilepsi ön tanısı veya ailede pridoksin 
bağımlı epilepsi olgusu varlığı nedeniyle kliniğimize yönlendirilen olgular alınmıĢtır. Olgulardan alınan periferik 

kandan yapılan DNA izolasyonu sonucunda Sanger ve yeni nesil dizi analizi yöntemleri kullanılarak ALDH7A1 geni 

çalıĢılmıĢtır. 

Ġncelenen 356 olgunun 33‟ünde (%9.2) 5‟i yeni olmak üzere 15 farklı mutasyon saptanmıĢtır. Olguların 16‟ sında 
homozigot, 3‟ ünde birleĢik heterozigot, 14‟ünde heterozigot mutasyon saptanmıĢtır. Saptanan mutasyon tiplerinin 

büyük oranını missense mutasyon oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra 1 nonsense, 1 small delesyon , 2 splice site 

mutasyon da saptanmıĢtır. (Tablo). En sık gözlenen mutasyon p.Ala533ProfsX18 (c.1597delG) mutasyonudur. 
Saptadığımız mutasyonlar; p.Thr192Met (c.575C>T), *p.Arg173Ser (c.519A>T), p.Asn195Ser (c.584A>G), 

*p.Ala208Thr (c.622 G>A), *p.Arg289Gly (c.865 A>G), *p.Ala321Thr (c.961G>A) , p.Pro371Leu (c.1112 C>T), 

P.Glu427Gln (c.1279G>C), p.Pro431Leu (c.1292C>T), *p.Lys452Asn (c.1356 A>C), *p.Ser457Ile (c.1370G>T), 

p.Arg110Ter (c.328 C>T), p. Ala533ProfsX18 (c.1597delG), IVS5-1 G>C, IVS17-1 G>T. 

Moleküler genetik analizler giderek yaygınlaĢmakta ve piridoksin bağımlı epilepsi tanısını erken dönemde ortaya 
koymaktadır.  ġu ana kadar HGMD veri tabanında  tanımlı 112 mutasyon mevcut olup saptadığımız bu mutasyon 

spektrumu literatüre önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Piridoksin replasman tedavisine iyi yanıt veren bu 

hastalığın moleküler tanısının önemini ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-44 / BĠLĠNMEYEN GENETĠK, METABOLĠK/NÖROMETABOLĠK 

HASTALIKLARIN VE SORUMLU GENLERĠN YENĠ NESĠL DNA DĠZĠ 

YÖNTEMLERĠ ĠLE TANIMLANMASI-5 
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Kompleks fenotip sergileyen, ayrıntılı klinik ve laboratuvar değerlendirmesi yapılan, fakat tanı konulamayan genetik, 
metabolik/nörometabolik hastalığı olan bireylere tüm ekzom dizi analizi (WES) yapılarak hastalıklardan sorumlu 

genlerin tespit edilmesi ve hastaların tanı alması hedeflenmiĢtir. 

Çoğunluğu, aynı aileden benzer bulgulara sahip etkilenmiĢ en az iki hasta birey bulunan toplam 17 aileden 25 hastaya 

WES yapıldı. 

Birinci ailede hasta bireylerde, C19orf12 geninde homozigot p.Gly69ArgfsX10 mutasyonu saptanarak „mitokondriyal 

membran iliĢkili nörodejenerasyon‟ tanısı konuldu. Ġkinci ailede hasta bireylerde CACNA1H geninde homozigot 

p.Asp975Asn mutasyonu saptanarak „kanalopati‟ tanısı konuldu. Üçüncü ailede etkilenmiĢ bireyde SUCLA2 geninde 
homozigot p.144Thr145Glyfs mutasyonu saptanarak „mitokondriyal DNA deplesyon sendromu, ensefalomyopatik 

form‟ tanısı konuldu. Dördüncü ailede etkilenmiĢ bireyde SACS geninde homozigot p.Arg581* mutasyonu saptanarak 

„spinoserebellar ataksi‟ (ARSACS-Charlevoix-Saguenay) tanısı konuldu. BeĢinci ailede etkilenmiĢ bireyde GPR56 
geninde p.Arg38Trp homozigot mutasyon saptanarak „bilateral frontotemporal polimikrogri‟ tanısı konuldu. Altıncı 

ailede etkilenmiĢ bireyde SCN1A geninde p.1475Gln_1476Lysfs homozigot mutasyon saptanarak „Dravet sendromu‟ 

tanısı konuldu. Yedinci ailede hasta bireylerde „14q11-q22 (Chr14: 20182017-20404268 dup) delesyon sendromu‟ 

tanısı konuldu. Sekizinci ailede hasta bireyler „17p13.1 (Chr17: 9943008-10416015 dup) delesyon sendromu‟ tanısı 
aldı. Dokuzuncu ailede etkilenmiĢ bireyde RYR1 geninde p.Gly1624Ser mutasyonu saptanarak „konjenital myopati‟ 

tanısı konuldu. Onuncu ailede etkilenmiĢ bireyde ACTN3 geninde p.Lys121Arg mutasyonu saptanarak „egzersize 

bağlı rabdomyoliz‟ riskini artıran bir polimorfizm saptandı. Onbirinci ailede MRPS24 (mitokondriyal ribozomal 
protein) geninde homozigot p.Arg113Trp mutasyon saptandı. Bu gen „polyhen skoru: 0.97‟ ile daha önce 

tanımlanmamıĢ kuvvetli bir aday gen olup, hastalığın ispatı için fonksiyonel çalıĢma yapılması planlandı. Onikinci 

ailede etkilenmiĢ bireyde MRPS22 geninde homozigot IVS2+5G>A mutasyonu saptanarak „mitokondriyal hastalık‟ 
tanısı konuldu. Onüçüncü ailede etkilenmiĢ bireyde ANK3 geninde homozigot p.Gly1356Ala mutasyonu saptanarak 

„otizm spektrum bozukluk‟ tanısı konuldu. Ondördüncü ailede etkilenmiĢ bireyde ZNF592 geninde homozigot 

p.Arg260Trp mutasyonu saptanarak „konjenital serebellar ataksi‟ (CAMOS) tanısı konuldu. Son üç ailede ise hastalık 

nedeni olabilecek kuvvetli bir aday gen bulunamadı. 

Bilinmeyen genetik, metabolik/nörometabolik hastalıklar WES ile bulunabilir ve yeni metabolik hastalıklar ve 

sorumlu genler tanımlanabilir. 

ANAHTAR KELĠMELER: BĠLĠNMEYEN GENETĠK, METABOLĠK/NÖROMETABOLĠK HASTALIKLAR, 

EKZOM DĠZĠ ANALĠZĠ, YENĠ NESĠL DNA DĠZĠ ANALĠZĠ 
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P-45 / CLĠNĠCAL AND MOLECULAR ANALYSĠS OF THREE UNRELATED 

CASES WĠTH COCKAYNE SYNDROME 
 

Aslıhan SANRI1, Hatice MUTLU ALBAYRAK1, Hatice Yelda YALCIN1, Nadège 

CALMELS2, Aysegul YILMAZ1, Ummet ABUR1, Gonul OGUR1, 
 
1Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Genetics, Samsun Turkey, 2Laboratoire De 

Diagnostic Génétique, Strasburg France, 

 

Cockayne syndrome (CS) is a rare recessive disorder characterized by developmental delay, severe growth failure, 
photosensitivity, pigmentary retinal degeneration and/or cataracts.There are several subtypes: a classical form, a 

severe form and a mild form.The severe infantil variant of CS has overlapping clinic features with Cerebrooculofacial-
skeletal [COFS] syndrome. CS is linked to mutations in ERCC6 (CSB) and ERCC8 (CSA) genes. Here we report 

three cases of CS syndrome and discuss results of molecular testing. 

Case 1 was referred because of microcephaly and congenital cataract.She had developmental delay, growth failure, 

beaked nose, enophthalmia, contractural joints, dental anomalies, photosensitivity, hearing loss and cerebral 
atrophy.Case 2 was referred because of congenital cataract and microcephaly.He had developmental delay, growth 

failure, beaked nose, enophthalmia, nystagmus, contactural joints, spasticity and cerebral atrophy.Case 3 was referred 

because of dysmorphism and developmental delay.She had growth failure, microcephaly, enophthalmia, contractural 

joints, cerebral and cerebellar atrophy, cerebral calcification, pigmentary retinopathy and hearing impairment. 

Clinical findings of the three patients suggested CS.Sequencing of a panel of genes involved in nucleotide excision 
repair deficiencies revealed a novel homozygous nucleotide variation in the ERCC8 gene c.300C>G (exon 

4)(p.Tyr100*), in case 1, a homozygous nucleotide variation in the ERCC6 gene c.25551T>A (exon 13)( 

p.Trp851Arg), in case 2 and a homozygous nucleotide variation in the ERCC6 gene c.2047C>T (exon 10) 

(p.Arg683*) in case 3. 

In people with CS, repairment of DNA damage is impaired.Due to DNA errors, cells malfunction and eventually die.It 

is been suspected by researchers that DNA errors contribute to several features of Cockayne syndrome.Genotype-

phenotype correlations remain elusive in CS patients.ERCC8 is more likely to associated with classical form and 

ERCC6 is linked to severe form.It is unclear how ERCC6 or ERCC8 gene mutations cause all features of this 

condition. More cases with molecular testing are needed to clarify the issue. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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P-46 / SUBTELOMERĠK FISH ĠLE TANI ALAN VE ARRAY-CGH ĠLE 

TANIMLANAN, ALIġILMADIK ġEKĠLDE YAPILANMIġ BĠR 8Q24.3 

DUPLĠKASYONU: 46,XX,DER(15)T(8;15)(Q24.3;P11) DN 
 

Ömer Salih AKAR1, Aslıhan SANRI2, Hatice Yelda YALÇIN2, Ümmet ABUR1, Engin 

ALTUNDAĞ1, M. Gönül OĞUR3, 1, 
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Parsiyel trizomi 8q nadir görülen ve duplike olan segmente göre klinik değiĢkenlik gösteren bir kromozom 
anomalisidir. dup8q23-qter‟li olgularda zihinsel yetersizlik,mikrosefali,karakteristik yüz görünümü, mikroftalmi,yarık 

damak-dudak, kısa boyun ve konjenital kalp anomalileri tanımlanmıĢtır. Biz de burada subtelomerik FISH ile saptanan 

ve array-CGH uygulanan bir der(15)t(8;15)(q24.3;15p11) olgusunu sunuyoruz. 

23 aylık kız hasta geliĢme geriliği, mikrosefali ve dirençli epilepsi nedeniyle bölümümüze baĢvurdu.Anne babası 

arasında akrabalık yoktu.Miadında doğduktan 12 saat sonra konvulziyon geçirmiĢti.Konvülziyonları devam eden 

hastaya antiepileptik baĢlanmıĢtı.23 aylıkken ölçümleri normal sınırlarda idi.Hipotonikti,baĢını tutamıyordu,çevresiyle 
ilgisizdi, obje ve ses takibi yoktu.FM‟de kaba yüz görünümü,çekik gözler,mavi 

sklera,strabismus,telenjiektazi,displastik diĢ eti,hafif retrognati,basık burun kökü,daralmıĢ bitemporal mesafe, belirgin 

metopik sütür, parmak uçlarında hipoplazi, el avuç içi çizgilerinde atipi,sağ el baĢparmakta abdüksiyon-fleksiyon 

saptandı.8 yaĢında tekrar görülen hastanın baĢ çevresi 47cm‟ydi.BaĢını kısa süreli tutabiliyor,ellerini aktif 
kullanamıyordu; yardımısız yiyip içemiyordu.Alt ekstremitede belirgin hipertonisite ve her iki ayakta çekiç parmak 

ortaya çıkmıĢtı. Hastanın Beyin MR‟ında bilateral frontotemporal bölgede atrofi ve myelinizasyonda gecikme, 

EEG‟sinde her iki hemisferden kaynaklanan paroksismal aktivite saptandı.Metabolik testleri normaldi. 

Karyotip analizinde anomali saptanmayan hastaya kliniği nedeniyle all subtelomerik FĠSH incelemesi yapıldı. Ġlginç 
olarak akrosentrik bir kromozom kısa kolu üzerinde 3.bir 8q sinyali görüldü ve parsiyel trizomi 8q saptandı. 

D15S11/CEP15 probu ile mix8 karıĢtırılarak yapılan FISH analizinde 3. 8q subtelomerik sinyalinin 15p üzerinde 

olduğu anlaĢıldı. Array-CGH analizinde 608 kb boyutlarında 8q duplikasyonu tanımlandı. Anne baba karyotip ve 

FISH 8q analizleri normaldi. 

8q duplikasyonu oldukça nadirdir.Literatürde 50‟den az olgu bulunmaktadır.Klinik bulgular duplikasyonun yeri ve 
büyüklüğü ile iliĢkilidir.Hastamızdaki duplikasyon bölgesinde 

CYHR1,KIFC2,FAST1,GPT1,RECQL4,ARHGAP39,ZNF34,RPL8,ZNF7,COMMD5,ZNF16, AIS,IFNB3 ve ZNF1 

genleri bulunmaktadır. Literatürde 8q24.3 duplikasyonlarında tanımlanan ağır zihinsel yetersizlik,kısa 
boy,mikrosefali,karakteristik yüz görünümü,mikroftalmi,kısa kalın boyun,KKH,overriding parmaklar bizim 

olgumuzda da vardı. Multiple konjenital anomalileri olan ve rutin karyotip analizinde anomali saptanmayan hastalarda 

subtelomerik FISH ve array-CGH analizleri doğru tanı ve gentik danıĢma açısından önemlidir. 
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P-47 / PRADER-WĠLLĠ VE ANGELMAN SENDROMU’NDA METĠLASYON VE 

FISH SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Semih AġIKOVALI1, Ayça AYKUT1, Filiz HAZAN2, Asude DURMAZ1, Burak DURMAZ1, 

Emin KARACA1, Haluk AKIN1, Ferda ÖZKINAY1, Özgür ÇOĞULU1, 
 

1Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik A.D, 2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi EAH Tıbbi Genetik A.D, 

 

Prader-Willi Sendromu (PWS) ve Angelman Sendromu (AS) 15q11.2-q13 lokusunun genomik imprintlenme 
bozukluğunun neden olduğu nörogenetik sendromlardandır. Genomik imprintlenme, genetik materyalin maternal ya 

da paternal kalıtılmıĢ olmasına bağlı olarak farklı ekspresyon göstermesidir. 15. kromozomun q11.2-q13 bölgesindeki 

paternal ekspresyon kayıpları PWS‟ye neden olurken, maternal ekspresyon kaybının olması AS‟ye neden olur. 
ÇalıĢmamızın amacı Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı‟na 2011-2017 yılları arasında PWS ve AS ön 

tanılarıyla gelen olgularda yapılan DNA metilasyon ve FISH çalıĢmalarının sonuçlarının retrospektif olarak 

incelenmesidir. 

Toplam 162 olguya SNRPN lokusuna spesifik metilasyon ve STR analizi, 410 olguya ise 15q11.2-q13 lokus spesifik 

FISH analizi yapıldı. 

Metilasyon ve STR analizi yapılan 162 olgunun 8‟inin sonucu maternal UPD ile uyumlu saptandı (%4.9). Bu olguların 

tamamı PWS ön tanısına sahipti. FISH analizi yapılan 410 olgunun 18‟inde 15q11.2-q13 delesyonu saptandı (%4.3). 

Bu olguların ise 7‟sinin ön tanısı AS, 11‟nin ön tanısı ise PWS olduğu görüldü. 

Bu çalıĢmada PWS ve AS ön tanılarıyla gönderilen materyallerde metilasyon ve FISH sonuçlarının düĢük oranda 

pozitif saptanmıĢ olması hasta seçiminde ve klinik tanı kriterlerinin değerlendirmesinde daha dikkatli olunması 

gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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P-48 / NONSENDROMĠK ĠġĠTME KAYIPLARINDA CX26 (GJB2) GENĠ 

MUTASYON SPEKTRUMUNUN ĠNCELENMESĠ 
 

Tahir ATĠK1, Esra IġIK1, Tuba SÖZEN TÜRK2, Bilçağ AKGÜN1, Hüseyin ONAY2, Ferda 

ÖZKINAY1, 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 

 

ĠĢitme kaybı, 500 yenidoğandan 1‟ini etkileyen ve en sık görülen konjenital duyu kusurudur. Tüm iĢitme kayıpların 
yarısında genetik sebepler klinik tablodan sorumludur. Herediter iĢitme kayıplarının %70‟inden nonsendromik 

etiyolojiler sorumludur. Sendromik formu ise, geriye kalan %30‟una neden olmaktadır ve baĢka klinik bulgular da 
eĢlik etmektedir. Nonsendromik iĢitme kayıplarının %80‟i otozomal resesif (OR) olarak kalıtılmaktadır ve genellikle 

prelingual, Ģiddetli iĢitme kaybı söz konusudur. Otozomal dominant kalıtım gösteren grup ise %20‟lik kısımdan 

sorumludur ve sıklıkla postlingual, progresyon gösteren iĢitme kaybı tablosu mevcuttur. Yalnızca %1-2‟lik bir kısım 
ise mitokondrial ya da X‟e bağlı kalıtım göstermektedir. ġu ana dek, nonsendromik iĢitme kayıplarından sorumlu olan 

100‟ün üzerinde gen tanımlanmıĢtır. Bunlar içinde GJB2 genindeki mutasyonlar, herediter iĢitme kaybının bilinen en 

sık sebebidir. GJB2 geni, 13q11 kromozomal lokasyonunda yer alan 2 ekzonlu bir gendir. Bu gen, kohleada endolenf 
ile perilenf arasındaki potasyum döngüsü için hücre içi yolağının kritik bir bileĢenini oluĢturan gap junction proteini 

olan Connexin 26'yı kodlamaktadır. GJB2 genindeki mutasyonlar OR herediter iĢitme kayıplarının %50‟sinden 

sorumludur ancak OD olarak kalıtılan ve hem nonsendromik hem de cilt lezyonlarıyla iliĢkili olan olgular da 

bildirilmiĢtir. 

Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı‟na ve Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Çocuk Genetik Bilim 
Dalı‟na 2008-2017 yılları arasında iĢitme kaybı Ģikayeti ile baĢvuran 172 olgunun GJB2 geninin kodlayıcı tek ekzonu 

olan 2. ekzonu, Sanger dizi analizi veya yeni nesil dizi analizi yöntemi ile dizilenmiĢtir. 

ĠĢitme kaybı nedeniyle yapılan analiz sonucunda olguların %18‟inde GJB2 geninde homozigot ya da birleĢik 

heterozigot mutasyon tespit edilmiĢtir. GJB2 mutant allel sıklığı bu hasta grubunda %24 olarak belirlenmiĢtir. En sık 
tespit edilen varyant beklendiği gibi c. 35delG mutasyonudur. Bu varyantın mutant alleller arasındaki sıklığı %84 

olarak saptanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada nonsendromik herediter iĢitme kaybı ile iliĢkili GJB2 (CX26) genindeki saptanılan mutasyonlar 

paylaĢılarak ülkemizdeki mutasyon spektrumunun incelenmesine katkıda bulunulmuĢtur.Aynı zamanda GJB2 geninde 

en sık karĢılaĢılan c.35delG mutasyonu sıklığının, Avrupa ve Afrika dağılımı ile orantılı olduğu görülmüĢtür. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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P-49 / PANKREATĠT OLGULARINDA PRSS1 GEN MUTASYON SPEKTRUMU 
 

Huseyin ONAY1, Semih AġIKOVALI1, Ayça AYKUT1, Asude DURMAZ1, Tahir ATĠK2, 

Ferda ÖZKINAY2, 
 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, Ġzmir, 

 

Bu çalıĢmanın amacı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı‟ na 2010-2017 yılları arasında 
Herediter Pankreatit (HP) ön tanısıyla gelen ve PRSS1 geni mutasyon analizi yapılan olguların mutasyon spektrumunu 

değerlendirmektir. 

HP ön tanısıyla gelen 110 olgunun PRSS1 geninin tüm kodlayıcı ekzonları ve ekzon-intron bileĢkeleri Sanger dizi 

analizi veya yeni nesil dizi analizi yöntemi kullanılarak dizelenmiĢtir. 

Toplamda 7 ailede 6 farklı mutasyon saptanmıĢtır. Saptanan tüm mutasyonlar missense mutasyonlardı. Saptanan 

mutasyonlar p.D21A (aynı aileden 3 olgu) p.N29I (aynı aileden 2 olgu) p.R116C (aynı aileden 3 olgu) p.R122C (1 

olgu) p.R122H (2 aileden 3 olgu) p.N162G (1 olgu , YENĠ) 

Bu çalıĢmamızda HP ile iliĢkili PRSS1 genindeki saptadığımız mutasyonlar paylaĢılarak , ülkemizdeki mutasyon 

spektrumunun incelenmesine katkıda bulunulmuĢtur. 

ANAHTAR KELĠMELER: PANKREATĠT, PRSS1 
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P-50 / PRĠMER ĠMMÜN YETMEZLĠKLERDE HASTALIĞA NEDEN OLAN 

GENETĠK DEFEKTLERĠN YENĠ NESĠL DĠZĠLEME YÖNTEMĠYLE 

ARAġTIRILMASI 
 

Ayça AYKUT1, Erhan PARILTAY1, Emine Ġpek CEYLAN1, Nesrin GÜLEZ2, Ferah 

GENEL2, Özgür ÇOĞULU1, 
 

1Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġzmir, 2Çocuk Ġmmunoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı 

Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi, Ġzmir, 

 

Primer immün yetmezlikler tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmünite ve/veya malignite ile karakterize tek gen 
hastalıklarıdır. Primer immün yetmezliklerde genetik etyolojinin belirlenebilmesi genetik çeĢitlilik ve fenotipik 

heterojenite nedeniyle oldukça zordur. Son yıllarda yeni nesil dizileme yöntemlerinin klinik pratikte kullanılmasıyla, 
hastalığa neden olan genetik mutasyonların belirlenme sıklığı giderek artmaktadır. Özellikle belirli hastalık gruplarına 

yönelik yeni nesil dizileme teknolojilerini temel alan, hedeflenmiĢ genlerin dizilemesine yönelik panellerin kullanımı 

hızlı bir tanıya olanak sağlamaktadır. Bu çalıĢmada primer immün yetmezlik düĢünülen fakat genetik tanısı 
bilinmeyen 69 hastada yeni nesil dizileme temelli Ion AmpliSeq™ Primer Ġmmün Yetmezlik Paneli ile hastalığa 

neden olan mutasyonların bulunması amaçlanmıĢtır. 

Kullanılan panel primer immün yetmezliklerle ilgili olabilecek 264 geni hedeflemektedir. Dizileme iĢlemi için Ion 

Torrent‟ in Ion S5™ Sequencer sistemi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda 15 (%21.7) hastada; hemizigot CD40LG, heterozigot CARD11, FAS, IKZF1, NFKBIA, PIK3CD, 

STAT3, TCF3, TNFRSF13B, IRF8 ve homozigot CIITA, LRBA, BLM, C9 mutasyonları saptanmıĢtır. 

Kullanılan 264 genlik panelin primer immün yetmezlikli hasta gruplarında genetik defektlerin araĢtırılması için 

güvenilir ve hızlı bir yöntem olduğu anlaĢılmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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P-51 / GELĠġME GERĠLĠĞĠ VE BÖBREK HĠPOPLAZĠSĠ OLAN BĠR OLGUDA 

12Q15 MĠKRODELESYONU 
 

Bilçağ AKGÜN1, Esra IġIK1, Özge ÖZER KAYA2, Merve SAKA GÜVENÇ2, Tahir ATĠK1, 

Ferda ÖZKINAY1, 
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On ikinci kromozomun uzun kolunun interstisyel delesyonları nadir olarak görülmektedir ve içerdiği gen bölgesine 
göre fenotipik heterojenite göstermektedir. Literatürede, 12q15 delesyonuna sahip yalnızca 6 olgu bildirilmiĢtir. Bu 

olgularda değiĢken bir fenotip görülmesine karĢın; geliĢme geriliği, burundan konuĢma ve dismorfik yüz görünümü 
gibi ortak bazı fenotipik bulgulardan sorumlu tutulan 6 gen içeren “küçük örtüĢme bölgesi” (small region of overlap 

[SRO]) belirlenmiĢtir. Burada, literatürdeki yedinci 12q15 delesyonlu olgunun sunulması amaçlanmıĢtır. 

On yaĢında erkek olgu mental retardasyon, sağ böbrek hipoplazisi ve dismorfik bulguları olması nedeniyle Ege 

Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genetik Bilimdalı‟na yönlendirilmiĢtir. Annesi ve babası arasında akrabalık 
bulunmayan olgunun boyu 127cm (25p), ağırlığı 24,5kg (10-25p) saptanmıĢtır. Fizik muayenesinde hipertelorizm, 

antevert kulaklar, basık burun kökü, prognatizm, simian çizgisi ve hipospadias bulguları görülmüĢtür. EKO‟da hafif 

pulmoner yetmezlik, batın ultrasonografisinde ise sağ böbrek hipoplazisi ve vezikoüretral reflü saptanmıĢtır. ĠĢitme 

testinde ise unilateral iĢitme kaybı tespit edilmiĢtir. 

Yapılan ilk genetik test olan karyotip sonucunun 46,XY saptanması üzerine, hastaya microarray testi yapılmıĢtır. Bu 

test sonucunda 12q15 bölgesinde, 1511kb büyüklüğünde 11 omim geni içeren delesyon saptanmıĢtır. 

Olgumuz literatürde 12q15 delesyonunu taĢıyan yedinci vaka olarak sunulmuĢtur. Aynı zamanda, SRO bölgesine ait 

genlerden 3 tanesinde (CNOT2, KCNMB4, PTPRB) delesyon mevcut olup, geri kalan 3 tanesi (PTPRR, TSPAN8, 

LGR5) delesyon bölgesi dıĢında kalmaktadır. Bu açıdan, 12q15 delesyonlu olgularda geliĢme geriliği ve dismorfik 
bulgulardan sorumlu olan gen bölgesi daralmıĢ olup, ortak olan bu 3 genin klinik olarak daha anlamlı olduğunu 

söylemek mümkündür. Aynı zamanda spesifik bir tanı konulamayan olgularda, moleküler sitogenetik testlerin tanıya 

olan katkısının önemi vurgulanmıĢtır. 

ANAHTAR KELĠMELER: 
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3. Çocuk Genetik  Sempozyumu 

P-52 / MUKOPOLĠSAKARĠDOZ IIIB HASTALARINDA NAGLU GENĠ 

MUTASYON SPEKTRUMU 
 

Ferda ÖZKINAY1, Zehra CENGĠSĠZ2, Ebru ERBAġ CANDA3, Sema KALKAN UÇAR4, 

Esra IġIK5, Hüseyin ONAY2, 
 

11-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir 2-Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim 

Dalı, Ġzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ġzmir, 3Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ġzmir, 4Ege Üniversitesi Çocuk Beslenme Ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim 

Dalı,Ġzmir, 5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Anabilim Dalı,Ġzmir, 

 

Mukopolisakaridoz IIIB (MPS IIIB, Sanfilippo sendromu, otozomal resesif kalıtım izleyen, kromozom 17q21 
bölgesindeki α-N-asetilglukozaminidaz (NAGLU) genindeki mutasyonlardan kaynaklanan nadir bir lizozomal 

depolama hastalığıdır ve prevelansı 250 000 canlı doğumda birdir. Sanfilippo sendromu esas olarak erken çocukluk 

döneminde konuĢma ve davranıĢ bozuklukları, geliĢme geriliği ile bulgu verip, merkezi sinir sisteminin ilerleyici 
nörodejenarsayonu ile seyreder. ġu an için tedavisi olmayan, yaĢamı kısıtlayan progressif bir hastalık olması nedeniyle 

hastanın ailesine kesin genetik danıĢma verilmeli ve sonraki gebeliklerde prenatal tanı imkanı enzimatik veya varsa 

moleküler genetik testler yardımı ile sunulmalıdır. Biz de burada kliniğimizde takip ettiğimiz 6 olguyu sunuyoruz. 

Kliniğimizde yapılan Sanger DNA dizi analizlerinde NAGLU geninde bir tane homozigot p.R565Q(c.1694G>A) 

mutasyonu, bir tane homozigot p.V77G (c.230T>G) mutasyonu, bir tane homozigot p.G170V(c.509G>T) mutasyonu 
ve aynı ailedeki 1 kiĢide homozigot p. L682R (c.2045T>G) mutasyonu ile 2 kiĢide aynı mutasyona ait taĢıyıcılık tespit 

edilmiĢtir. Bu mutasyonların hepsi patojenik ve daha önceden bilinen mutasyonlardır. 

Hasta olan iki erkek iki kız çocuğun yaĢları sırasıyla 7,9,16 ve 15tir. Hepsinin plazma N asetil glukozaminidaz 

düzeyleri düĢük, idrarda heparan sülfat atılımları artmıĢtır. Tüm olguların kendi anne babaları arasında akrabalık 
vardır. Kız olguların ikisi de tetarplejiktir, erkek olguların birisinin geliĢimi normal, diğerinde ılımlı mental 

retardasyon mevcuttur. Hepsinde kaba yüz görünümü ve kranial MR‟larında anormal bulgular vardır. Üç olguda 

hepatomegali, iki olguda kardiovasküler sistem patolojisi vardır. Bir olguda iĢitme kaybı, bir olguda ise göz dibinde 

zımba deliği distrofik lezyonlar, bir olguda da hipertrikozis saptanmıĢtır. 

Bu konudaki klinik ve genetik bilgimizin geliĢebilmesi için daha fazla olguya ihtiyaç vardır. Bu kliniğe sahip olan 
çocukların atlanmaması, bu sendromun akılda tutulması doğru tanının konulması açısından önemlidir. Sunduğumuz 

olguların toplumuzdaki Sanfilippo mutasyon spektrumuna katkıda bulunacaklarını düĢünüyoruz. 

ANAHTAR KELĠMELER: 


