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GENETİK HASTALIKLARA GENEL YAKLAŞIM
Prof. Dr. M. Derya Erçal
Genetik hastalıklar ve doğumsal anomaliler özellikle pediatrik yaş grubu hastalarda önemli bir mortalite
ve morbidite nedeni olarak görünmekte, yenidoğan döneminde nörolojik kökenli genetik hastalıklar ise en
sık klinik tablo olarak karşımıza gelmektedir. Genetik hastalıkların karmaşıklığı nedeniyle, pek çok nadir ve
yaygın nörolojik hastalığa katkıda bulunan genetik faktörler tam olarak anlaşılamamıştır. Klinik genetik
değerlendirme ve genetik inceleme teknolojilerinin gelişmesi, hastalara ve ailelerine yaklaşım ve yol
göstermede çok önemli bilgilere ulaşabilmemize olanak sağlamakta, tanı, tedavi ve prognostik izlemde
güvence oluşturabilmektedir. Yeni teknolojilerin kullanım yaklaşımlarını daha iyi anlayabilmek, klinik
pratiğimiz için adeta vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu teknolojileri daha iyi kavrayabilmek için de temel
moleküler bilgilerin hatırlatılması ve ilişkili yöntemler seçilirken hangi algoritmaların kullanılabileceğinin
öğrenilmesi bu sunumdaki genel yaklaşımları içermektedir.
Genetik hastalıkların karmaşıklığı nedeniyle, genetik testler genellikle birden fazla hastaneyi veya doktoru
ziyaret etmiş ancak tanı alamamış hastalar için son çare olarak görülür. Hastaların fenotipiyle ilgili gen
panelleri, bu sorunları ele almak için ucuz ve hızlı bir ilk aşama testi olarak kullanılmaktadır. İlişkili sonuçlar
negatif ise tüm eksom dizileme ve tüm genom dizileme genomdaki ekson ve intronları inceleyebilen ikinci
kademe platformlar olarak kabul edilebilir.
İnsan genomu, kodlayan bölgelerden(eksonlar) ve kodlamayan bölgelerden (intronlar, promotörler,
düzenleyici elemanlar ve yapısal elemanlar) oluşur. İnsan eksomları, yanlış anlamlı varyantlar, protein
kesen varyantlar, küçük indeller ve birden fazla gene yayılabilen büyük yapısal varyantlar dahil olmak üzere
binlerce varyant içerir. Bununla birlikte, önemi bilinmeyen varyantların(VUS) varlığı, klinisyenlerin,
hastalara ve yakınlarına psikolojik yükü artırabilecek genetik dizileme sonuçlarını iletip iletmemeye karar
vermelerini zorlaştırmaktadır.
Yeni Nesil Dizileme teknolojilerinin gelişimi hastalık tanısı için kullanılan mevcut yöntemlerden bazılarının
yerini alabilir. Bunlar arasında tüm genom dizilimi, kalıtsal hastalıkların bebeklerde morbidite ve
mortalitenin önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, kritik sorunları olan yenidoğanlarda birincil test
olarak kullanılabilir, böylece etkili tedavilerin verilmesini hızlandırabilir ve maliyetleri düşürür. Dizileme
teknolojilerindeki son gelişmeler ile yakın zamanda keşfedilen yeni patojenik mutasyonlar, VUS, de novo
mutasyonlar, karmaşık fenotiplere sahip genetik hastalıklar tartışılmaktadır ve gerçek zamanlı dizilemeler
de (RNAseq) pratik gündemimize girmiştir.
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NÖROGENETİK HASTALIKLARIN TANISINDA GENETİK YAKLAŞIM
Prof. Dr. C. Nur Semerci Gündüz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Sinir sistemi hastalıkları ile etkilenen bireyin yaşamı olumsuz yönde etkilediğinden ve tekrarlama riski olan
ailelerde aile yaşamını da etkilediğinden genetik danışma bu grup hastalıklarda ayrı bir öneme sahiptir.
Nörogenetik hastalıkların bir kısmı mendeliyen kalıtım gösterirken büyük kısmı multifaktöriyel kalıtımla
geçen multifaktöriyel hastalık (kompleks hastalık) grubundandır. Multifaktöriyel hastalıklarda küçük etkili
pek çok genin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkisi ile hastalık ortaya çıkar. Küçük etkili genler arası
etkileşimde polimorfik farklılıklar vardır. Bu polimorfik farklılıklar kişinin gözle görülür dış görünüş gibi
özellikleri yanı sıra hastalıklara yatkınlığını, hastalık sürecini ve ilaçlara karşı vereceği yanıtını belirler.
Genomda tek baz değişimin neden olduğu “tek nükleotid polimorfizmi (SNP)” ve fazla sayıdaki nükleotid
değişimi ile oluşan “kopya sayısı farklılıkları (CNV)” olmak üzere iki çeşit polimorfizm vardır. Genomdaki
bu değişimler mutasyonların neden olduğu gibi tek başlarına hastalık oluşturamazlar ancak çevresel
etkenlerle birlikte hastalık oluşturabilirler. Nörogenetik hastalıklardan multipl skleroz, parkison ve
Alzheimer hastalığı gibi pek çok hastalıkta bazı genlerdeki polimorfizmlerin hastalığa yatkınlığa neden
olduğu saptanmıştır. Bunların dışında genomda dinamik mutasyon olarak adlandırılan stabil olmayan üçlü
nükleotid artışları ile oluşan “üçlü tekrar hastalıkları” adı verilen nörogenetik hastalıklar vardır. Bunlar
arasında Huntington hastalığı, spinobulbar müsküler atrofi, spinoserebellar ataksi, frajil X sendromu,
miyotonik distrofi ve Friedreich ataksisi yer almaktadır. Bu grubun prototipi olan Huntington hastalığı
huntingtin genindeki CAG (glutamin) tekrarlarının artışı ile karakterize olup geç başlangıçlı olması
nedeniyle genetik danışma açısından ayrı bir öneme sahiptir. Ailesinde Huntington hastalığı bulunan
bireylere verilecek danışmada etik kurallara çok dikkat edilmeli ve etkilenme olasılığı olan bireylerde
genetik danışmanın doğuracağı psikolojik sorunlar düşünülerek hasta ve ailesine profesyonel psikolojik
yardım ile destek olunmalıdır.
Nörogenetik hastalıklarda hastaya yaklaşımda; genetik hastalık ipuçlarının değerlendirilmesi, iyi bir aile
öyküsünün alınması, varsa genetik testlerin yapılması, tüm verilerin toplanarak doğru bir tanı sonrasında
hasta ve ailesine genetik danışma verilmesi esas amacı oluşturmaktadır.
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GENETİK HASTALIKLARDA MOLEKÜLER TANI
Doç. Dr. Gülay Güleç Ceylan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Genetik AD, Ankara
Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Kliniği, Ankara
Genetik hastalıklar DNA’daki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Kalıtım kalıbı, mutasyonların
türü ve sayısına göre; kromozomal hastalıklar, tek gen (Mendeliyen kalıtım ile geçen) hastalıkları ve
Mendeliyen kalıtım ile geçmeyen hastalıklar (kompleks kalıtım ile geçen, mitokondri kalıtımı ile geçen,
tekrar dizi hastalıkları ve somatik hücre hastalıkları) olarak sınıflandırılabilirler. Sitogenetik analizler ile tanı
konulamayan klinik durumlarda, moleküler tanı testleri olarak tanımlanan ve çözünürlüğü daha yüksek
yöntemler kullanılmaktadır. Hastalıkların moleküler patogenezinin aydınlatılmasında çok farklı teknik ve
yaklaşımlar kullanılmaktadır.
Moleküler testler, bilinen bir mutasyonu ortaya çıkarmak için yapılabileceği gibi, nedeni bilinmeyen ve
kalıtsal olduğu düşünülen hastalıklarda yapılan testleri de içermektedir. Bu grubun içinde oldukça fazla
moleküler metot bulunmaktadır. Genetik hastalıklarda ilgilenilen gende bulunan ve hastalığa neden
olabilecek tek nokta değişiklikleri veya küçük insersiyon/delesyonlar için farklı moleküler metodlar
kullanılmaktadır. DNA dizi analizi, yeni nesil DNA dizileme, geni bilinen hastalıklar için moleküler tanı
konmasında ve geni bilinmeyen hastalıklarda yeni genlerin tanımlanmasında çok önemli bir teknik olarak
öne çıkmaktadır. Bu teknikle hastalara ait tüm genomun veya ilgilenilen genomik bölgelerin, tüm
ekzomun, DNA baz dizisi elde edilebilir. Yeni nesil dizileme teknolojisi, tek gen hastalıklarının moleküler
temelinin aydınlatılmasının yanında, multifaktöriyel poligenik hastalıklarda, hastalığa yatkınlık yapan
genetik değişikliklerin saptanmasına da yardımcı olabilir. Ayrıca bu teknik, DNA molekülünün yanı sıra RNA
moleküllerine de dizileme olanağı tanıdığından artık kanser hastalığında gen ifadesi ve translokasyonların
tanımlanmasında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle moleküler testler, özellikle yeni nesil dizi
analizi teknolojileri, kanser hastalarına uygulanacak tedavilerin belirlenmesi amacıyla farklı kılavuzlara da
dahil edilmektedir.
DNA dizileme teknolojisindeki ve diğer moleküler testlerdeki gelişmeler, genetik hastalıkların moleküler
temelinin aydınlatılması, moleküler tıp uygulamalarında önemli bir basamaktır. Kalıtsal hastalıkların
nedenini bulmaya yönelik olan bu testler ile, ailelere ayrıntılı genetik danışmanlık verilebilmekte, prenatal
implantasyon genetik tanı (PGT) yardımı ile ailelere sağlıklı çocuk sahibi olma imkanı sunulabilmektedir.
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GEN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİNDE YENİLİKLER
Doç. Dr. Ahmet Cevdet Ceylan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Nadir hastalıklar, bireysel olarak nadir olmakla birlikte, birlikte değerlendirildiğinde nadir değildir.
Morbidite ve mortaliteleri nedeniyle bireyleri ciddi etkilerken, psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak da
ülkeleri derinden etkilemektedir. Son yirmi yılda, genomik yöntemlerdeki ilerlemeler, bu hastalıklardaki
tanı oranlarını önemli ölçüde artırdı. Bununla birlikte yeni hedefe yönelik tedavilerin kapısını araladı.
Bugüne kadar nadir hastalıkların yalnızca bir kısmı keşfedilebildi. Hala hastaların nerdeyse yarısına tanı
konulamadığını biliyoruz. Bu nedenle konuyu iki başlık altında değerlendirmek gereklidir: 1- Yeni nesil
teknolojiler. 2- Veri paylaşımını, fenotip odaklı yaklaşımları ve multi-omik verilerin entegrasyonununu
sağlayan biyoinformatik yöntemler.
1- Yeni nesil teknolojiler.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte DNA ve RNA dizileme teknolojisinde de büyük değişiklikler gözlendi. Tüm
ekzom dizileme yöntemi ile protein kodlayan DNA bölgeler hakkında kaliteli veri elde edilebiliyor. Ancak
protein yapısını etkileyen diğer varyantlar (derin intronik varyantlar, promoter bölge değişiklikleri, tekrar
sayısının arttığı hastalıklar) hakkında yetersiz kalıyor. Bu nedenle tüm genom dizileme yöntemi diğer
varyantlar hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Kopya sayısı değişikliklerinin lokalizasyonu ve
karmaşık yer değişiklikleri durumlarında tüm genom dizileme de yetersiz kalabiliyor. Özellikle protein
fonksiyonunu etkileyen translokasyonın ve yeniden düzenlemelerin keşfinde optik haritalama yöntemi
yeni gelişen ancak etkili bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Bu yöntemlerin dışında fonksiyon
çalışmaları, RNA ve protein dizileme yöntemleri, etkisini bilemediğimiz varyantların etkisini anlamamıza
yardımcı olmaktadır.
2- Veri paylaşımını, fenotip odaklı yaklaşımları ve multi-omik verilerin entegrasyonununu sağlayan
biyoinformatik yöntemler.
Dizileme teknolojisinin gelişimi ile birlikte ucuzlaması sayesinde daha çok hastaya bu yöntemler
uygulanabiliyor. Ancak nadir hastalıkların nedeninin anlaşılamamasının önemli bir nedeni nadir oluşudur.
Yani tek bir hastadan/aileden neden olan değişikliğin anlaşılması mümkün olmuyor. Bu nedenle özellikle
fenotipik verilerin daha dikkatli düzenlenmesi, fenotip odaklı verilerin sınıflandırılması ve güvenli ortamda
paylaşımı çok önemlidir. Gene-matcher gibi web yazılımları sayesinde çok sayıda gen keşfedildi, keşfedilen
genlerin fonksiyonu anlaşıldı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Eldeki kısıtlı kaynakların kullanılmasında
büyük projelerin oluşturulması ve verilerin birlikte değerlendirilmesi daha kritik öneme sahip olduğu, farklı
laboratuvar altyapılarını birlikte kullanımınu sağlayan işbirliğinin önemi anlaşıldı.
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İMMUNOLOJİ VE NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR
Dr. Gülçin Akıncı
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir
Nörodejeneratif hastalıklar primer olarak nöronal yapıların ve sinapslarin kaybıyla ortaya çıkan, geniş bir
hastalık spektrumunu tanımlayan bir şemsiye terim olmakla birlikte bu terimi nöron hücreleri dışındaki
sinir sistemindeki diğer hücrelerin, örneğin multilpl sklerozda (MS) olduğu gibi nöronlarla bağlantılı bir glial
hücre tipi olan oligodendrositlerin kaybı için de kullanmaktayız. Sinir sisteminin yapıtaşı nöronlar
beyindeki hücrelerin yarısından azını oluştururken, daha büyük bir grup glial hücrelerden (astrositler,
oligodendrositler ve mikroglia) oluşmaktadır (1).
Nöronal hasar Alzheimer, Parkinson, amyotrophic lateral skleroz, Huntington ve MS’in patolojik bir niteliği
olmakla birlikte, benzer hasar aynı zamanda nörotropik viral enfeksiyonlar, inme, genetik beyaz cevher
hastalıkları ve paraneoplastik hastalıkları takiben de görülür (2). Enfeksiyonlar, genetik mutasyonlar,
travma ve protein birikimi gibi altta yatan farklı etyolojik nedenlere rağmen, nöron hasarı sıklıkla santral
sinir sistemindeki doğal immun cevabın kronik aktivasyonu ile ilişkilidir. İmmun sistem, temel olarak
enfeksiyonlara karşı birinci basamak defans sağlayan hücreler ve mekanizmalardan oluşur. Patojenlere
karşı ortaya çıkan doğal immun cevaplar hızlıdır, reseptörlerin tanınması paterni ile başlatılır ve tipik olarak
patojenin eradikasyonu sonrasında ortadan kalkar. Endojen hasar sinyallerine karşı oluşan doğal immun
cevabın uygun bir şekilde sonlanmaması veya immun sistem aktivasyonunun sürmesi kronik dejeneratif
hastalıkların gelişimine katkıda bulunur.
Doğal immun sistemin temel komponentlerini epitelyal hücreler, nötrofil ve makrofajlar, dendritik
hücreler, NK hücreleri, kompleman proteinleri ve diğer inflamasyon mediatörleri oluşturur. Biriken
kanıtlar beynin optimal fonksiyonunun immun sistemin desteğine baglı olduğunu ve sıkı bir şekilde kontrol
edilen immun sistem tarafından sağlandığını düşündürmektedir. Birçok farklı nörodejeneratif hastalıkta
özellikle mikrogliaların ve kompleman sistem proteinlerinin hücre dejenerasyonu ve sinaptik
disfonsiyondaki rolleri gösterilmiştir.
Mikroglialar, santral sinir sistemindeki temel doğal bağışıklık sistemi hücreleridir. Gelişim sırasında
sinapsların şekillenmesine katkıda bulunurlar, sonrasında da apoptotik hücrelerin ve protein
agregatlarının (Örn:β-amiloid) fagositozunda ve hücre onarımında rollerinin olduğu, aynı zamanda
nöroinflamasyona yol açarak nörogelişimsel ve nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde yer aldıkları
bilinmektedir. Bulundukları farklı bölgelere bağlı homeostatik fonksiyonları gerçekleştirebilmelerine
olanak sağlayan bölgeye bağımlı transkripsiyonel kimlikleri bulunmaktadır. Mikroglia spesifik gen-Colony
Stimulating Factor 1 Receptor (CSF1R) mutasyonlarının yeni tanımlanmış hastalıklardan olan, konjenital
mikroglia yokluğu ile giden pediatrik başlangıçlı lökoensefalopati ve aksonal sferoidler ve pigmente
glialarla seyreden erişkin başlangıçlı lökoensefalopatiye neden olduklarının gösterilmesiyle bu hücrelerin
normal gelişim sırasında sinir sisteminin bütünsel yapısının korunması ve devamlılığının sağlanmasındaki
önemi daha iyi anlaşılmıştır (3, 4). MS’deki nöroinflamasyon, periferal immun hücrelerin infiltrasyonu,
kan-beyin bariyerinin hasarı ve glial hücrelerin aktivasyonu ile karakterize iken, diğer nörodejeneratif
hastalıklarda daha çok glial hücre aktivasyonu ve parakimde inflamatuar reaksiyonlar ile sınırlıdır.
Kompleman proteinleri, doğal immun sistemin santral bölümünü oluştururak yabancı hücreler ve kişinin
kendi değişmiş hücrelerine karşı ilk basamak defansında yer alırlar. Kompleman aktivasyonunda
disfonksiyon enfeksiyonlara, değişmiş ve yaşlanmış hücrelerin uygunsuz uzaklaştırılmasından kaynaklanan
otoimmun benzeri fenomenlere ve nörodejenerasyona neden olabilir (5). En ağır klinik bulgular CD59
genetik eksikliği ya da ana bağlayıcı proteini glikozilfosfatidilinozitol mutasyonundan kaynaklanır ve bu
durum kontrolsüz kompleman atağı nedeniyle sinir dokusunun hasarına neden olur. CD59 eksikliği temel
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olarak paroksismal nokturnal hemoglobinüri, nörolojik bulgular, solunum yetmezliği ve hemolitik anemi
ile karakterizedir. Primer nörolojik hastalık olarak en sık tanımlanan akut sinir ileti blokları ile birlikte baskın
motor demyelinizan nöropatidir (6). Hastalarda tekrarlayıcı akut arefleksik paralizi ve sekonder aksonal
hasar ortaya çıkar ve tekrarlayıcı Guillain–Barré sendromundan (GBS) yada kronik inflamatuar
demyelinizan polinöropatiden (CIDP) ayrımı klinik olarak zordur. Eculizumab (C5’e karşı geliştirilmiş bir
monoklonal antikor) hayat kurtarıcı olabilir. Yine çeşitli GBS varyantları, CIDP, multifokal motor nöropati,
paraproteinemik nöropatiler ve nöropatik ağrıda da kompleman aktivasyonunun rolü olduğu
düşünülmektedir.
İmmun yolakları hedefleyen terapötik ajanların immun sistem ilişkili doku hasarını durdurabileceği
düşüncesiyle birçok nörolojik hastalıkta bu konuya ilişkin klinik çalışmalar yürütülmektedir. Gelişim
sürecinde ve hastalık durumundaki nöroimmun etkileşimlerin daha iyi anlaşılması, bu cevapların modifiye
edilebilmesi yoluyla hastaların yaşam kalitesini arttırabilecek etkili tedavilerin geliştirilebilmesinde ve
nörodejeneratif hastalıklarda nöroinflamasyonun azaltılmasında anahtar rol oynayacaktır.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Domingues HS, Portugal CC, Socodato R, Relvas JB. Oligodendrocyte, Astrocyte, and Microglia Crosstalk in
Myelin Development, Damage, and Repair. Front Cell Dev Biol. 2016 Jun 28;4:71. doi:
10.3389/fcell.2016.00071. Erratum in: Front Cell Dev Biol. 2016;4:79. PMID: 27551677; PMCID:
PMC4923166.
Stephenson J, Nutma E, van der Valk P, Amor S. Inflammation in CNS neurodegenerative diseases.
Immunology. 2018 Jun;154(2):204-219. doi: 10.1111/imm.12922. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29513402;
PMCID: PMC5980185.
Oosterhof N, Chang IJ, Karimiani EG, Kuil LE, Jensen DM, Daza R, Young E, Astle L, van der Linde HC, Shivaram
GM, Demmers J, Latimer CS, Keene CD, Loter E, Maroofian R, van Ham TJ, Hevner RF, Bennett JT.
Homozygous Mutations in CSF1R Cause a Pediatric-Onset Leukoencephalopathy and Can Result in
Congenital Absence of Microglia. Am J Hum Genet. 2019 May 2;104(5):936-947. doi:
10.1016/j.ajhg.2019.03.010. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30982608; PMCID: PMC6506793.
Adams SJ, Kirk A, Auer RN. Adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia
(ALSP): Integrating the literature on hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids (HDLS) and
pigmentary orthochromatic leukodystrophy (POLD). J Clin Neurosci. 2018 Feb;48:42-49. doi:
10.1016/j.jocn.2017.10.060. Epub 2017 Nov 6. PMID: 29122458.
Dalakas MC, Alexopoulos H, Spaeth PJ. Complement in neurological disorders and emerging complementtargeted therapeutics. Nat Rev Neurol. 2020 Nov;16(11):601-617. doi: 10.1038/s41582-020-0400-0. Epub
2020 Oct 1. PMID: 33005040; PMCID: PMC7528717.
Yuksel D, Oguz KK, Azapagası E, Kesici S, Cavdarli B, Konuskan B, Topaloglu H. Uncontrolled inflammation of
the nervous system: Inherited CD59 deficiency. Neurol Clin Pract. 2018 Oct;8(5):e18-e20. doi:
10.1212/CPJ.0000000000000511. PMID: 30564502; PMCID: PMC6276337.

8

NÜKLEER MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR VE GENETİK TANI
Dr. Vehap Topçu
Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği
Mitokondriyal hastalıklar, nükleer veya mitokondriyal genomda oluşan mutasyonlar sonucunda ortaya
çıkan ve klinik heterojenite sergileyen bir kompleks metabolik bozukluklar grubudur. Mitokondriyal
disfonksiyon ağırlıklı olarak oksidatif fosforilasyon basamağında görevli proteinlerde oluşan mutasyonlara
bağlı olarak gözlenmektedir. Mitokondriyal hastalıklarla ilişkili şikâyet ve bulguların hangi yaşta ortaya
çıkacağı, hangi organların fonksiyonlarının bozulacağı ve ilgili organın fizyolojik işlevinin ne derecede
aksayacağını emin bir şekilde kestirmek mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, sadece bir organı etkileyen
formlar da bulunmaktadır.
Laboratuvar incelemelerinde, örneğin kas hastalığı bağlamında, sitokrom oksidazın negatifliği veya ragged
red fiber gibi özgün bulgular gözlenebilir; diğer yandan kas dokusu örneğinin incelemesinde nonspesifik
bulgulara rastlamak da mümkündür. Beyin dokusunun patolojik incelemesinde ise gri/beyaz cevher
vakuolizasyonu, nörodejenerasyon ile birlikte astrogliozis veya oligodentrosit kaybı gibi bulgular
saptanabilir; ancak bunların tamamı farklı genetik etiyolojilerin ortaya çıkarabileceği ortak fenotiplerdir.
Mitokondriyal proteinlerin büyük çoğunluğu nükleer genomdan, az bir kısmı ise mitokondriyal genom
tarafından kodlanmaktadır. Mitokondriyal hastalıkların tanısı; klinik ve biyokimyasal değerlendirmeler,
histopatolojik inceleme ve fonksiyonel çalışmalar ile varılan ön tanı veya tanıların, nihai olarak moleküler
genetik testler desteklenmesi veya kesinleştirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Yeni nesil dizi analizi
teknolojisinin ortaya çıkışı, genetik heterojenitesi olan hastalıkların tanılanmasında çığır açmıştır. Bu
bağlamda, ön tanı ile ilişkili olabilecek tüm genleri bir panel kapsamında dizi analizi ile taramak
mümkündür. Alternatif olarak tüm ekzom dizi analizi ile genomda protein kodlayan bölgelerin dizisinin
elde edilmesi ve ortaya çıkan büyük genetik veride hastanın klinik bulgularını açıklayabilecek patojenik
varyantı saptamak mümkündür.
Mitokondriyal hastalıkların tedavisi zorluklarla içeren süreçtir. Günümüzde, hastaların klinik durumlarının
hafifletilmesine yönelik palyatif müdahalelerden yararlanılmaktadır. Hücrede işlevi bozulmuş olan
biyokimyasal basamağın düzeltilmesi bugünkü biyoteknolojik gelişmişlik düzeyinde mümkün değildir.
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EPİGENETİK BOZUKLUKLAR
Prof. Dr. Beyhan Tüysüz
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Epigenetik, DNA dizisinde değişiklik olmaksizin gen aktivitesi ve ekspresyonunun değişmesidir. Epigenetik
değişiklikler DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve RNA düzeyinde mikroRNA ile sessizleşme mekanizmalarıyla
gerçekleşir. Epigenetik özelliklerin tamamına yakını embriyonik dönemde ve fetal gelişim sırasında silinir, zigot
3.günü implantasyon sırasında tekrar programlanır. Epigenetik düzenleme fizyolojiktir; İntrauterin hayatta bazı
genlerin ekspresyonlarının düzenlenmesi ve imprinting genlerin (bazı genler sadece maternal genomda veya sadece
paternal genomda gen anlatımı yapar) arasında dengeye ihtiyaç vardır. İnsanda 100’e yakın imprinting gen vardır.
Epigenetik hastalıklar bu dengenin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabildiği gibi, epigenetik faktörler olan; Kişisel
özellikler (yaş, cins, metabolizma, hormonal) ve Çevresel etkenlerin (Isı, beslenme-katkı maddeleri, ilaçlar,
kimyasallar, toksik ışınlar ve stres) katkısıyla da ortaya çıkarak kanser ve otoimmun hastalıklara yol açabilir.
Epigenetik değişiklikler geri dönüşümlüdür, ancak 3-4 kuşak kalıtsal olabilir.
DNA metilasyonu, DNA metil transferaz enzimleri (DNMT1,2,3a,3b) tarafından CpG adacıklarındaki veya promotor
bölgedeki sitozine metil grupların eklenmesi ile transkripsiyonu faktörlerin bağlanmasının önlenmesi ve genin
işlevinin değiştirilmesidir. DNA metilasyonu genlerin belirli dokusal ekspresyonunu, X-kromozom inaktivasyonu ve
“genomik imprinting” düzenlenmesini sağlar Kromozom 15q11–q13 bölgesindeki bazı genler (SNRPN, SNHG14,
MKRN3, MAGEL2 ve NDN) sadece babadan kalıtılan alelden eksprese edilir. Bu bölgenin babadan gelen kromozomda
delesyonu veya annenin uniparental dizomisi durumunda hipotoni, obesite hafif-orta zihinsel bozukluk ile
karakterize Prader Willi sendromu (PWS) ortaya çıkar. Aynı bölgedeki UBE3A ve ATP10A genleri ise sadece anneden
kalıtıldığında eksprese olduğu için aynı bölgenin anneden gelen kromozomda delesyonu veya babanın uniparental
dizomisi durumunda ciddi zihinsel gerilik, epilepsi ve gülme nöbetleriyle ortaya çıkan Angelman sendromu görülür.
Erkeklerde sık görülen zihinsel engellilik olan Frajil X sendromunda, X kromozomu üzerindeki FMR1 genin
promotorundaki CGG trinükleotidi tekrar sayısının 200’ün üzerine çıktığı durumda FMR1 promotör bölgesindeki CpG
adacıklarının metillenir ve gen protein üretemez. Kızlarda en yaygın zihinsel engellilik biçimlerinden biri olan Rett
sendromuna yol açan MECP2 geninin kodladığı protein, metillenmiş sitozine bağlanma ve DNMT1 gibi etki gösterme
fonksiyonu vardır.
Histon modifikasyonu, DNA’nın etrafını çeviren histon proteinlerinin (H1,H2A,H2B,H3,H4) modifikasyonu
asetilasyonu, deasetilasyonu, metilasyonu, fosforilasyonu, ubikitinasyonu ve sumozilasyonu ile olur. Bu
modifikasyonlar DNA’nın aktifleşmesini veya kapanmasını sağlar. Histon asetilasyonu ve fosforilasyonu gen
aktivasyonuna, metilasyon hem aktivasyon hem sessizleşmesine, deasetilasyon ise sessizleşmesi ile ilişkilidir. Hepsi
zihinsel gerilikle seyreden overgrowth sendromları (Sotos, Weaver), Kabuki sendromu, ve bazı zihinsel gerilikler ve
distoniye yol açan genler Histon modifikasyonları ile ortaya çıkar.
MikroRNA ile sessizleştirme, mikroRNA (miRNA)18-24 nükleotid kadar boyu olan, kodlama yapmayan bir RNA tipidir.
140 çeşidi vardır, transkripsiyon sonrası gen regülasyonunu geri dönüşümlü olarak etkilerler. Etkisini mRNA’ya
bağlanarak gösterir, translasyonu engeller veya baskılar. miRNA’lar insan genlerinin 1/3 ünü düzenler. Kanser ve bazı
hastalıklarda artmış miktarlarda bulunurlar.
Epigenetik tedavi: Epigenetik değişiklikler mutasyondan farklı olarak geri dönüşümlü olduklarından, tedavide DNA
metilasyonunun inhibitörleri veya histon deasetilaz (HDAC) inhibitörleri ile susturulmuş genleri yeniden
aktifleştirebilirler. Bugün kanser tedavisinin kullanılan akıllı ilaçlar bu hipoteze dayanarak üretilmiştir. Bir çalışmada
PWS’da genomik imprinting nedeniyle, 15q11-q13 anne kromozomundaki bastırılmış genlerin ekspresyonunu
yeniden etkinleştirmeye dayanan epigenetik temelli tedavi planlanmış, hem PWS hastası iPSC'lerinde hem de
iPSC'den türetilen nöronlarda anne kromozomlarından SNRPN ve SNORD116 kümesinin yeniden etkinleştirilmesi
başarılmıştır. Ayrıca çevresel faktör olarak folik asid kullanımının nöral tüp defektlerinin korumada, C vitaminin
nöronal gelişimde metilasyonu değiştirerek etkili oldukları bilinmektedir.
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NÖROGELİŞİMSEL HASTALIKLARDA GENETİK
Prof. Dr. Semra Hız Kurul
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji BD, İzmir
Nörogelişimsel hastalıklar DSM-V’e göre klinik olarak “kişisel, sosyal ve akademik işlevsellikte bozulmalara neden
olan gelişimsel dönemde başlayan bir grup bozukluk” olarak tanımlanır. Bu kapsamdaki bozukluklar, intellektüel
dizabilite (ID), otizm spektrum bozukluğu (OSB), özel öğrenme güçlükleri, dil bozuklukları, dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve epilepsiyi içerir. Fenotipik ve genotipik olarak çok heterojen olan bu bozukluklar
arasında çok sık olarak örtüşmeler mevcuttur. ID genel popülasyonda %1-3 prevalans ile en yaygın erken başlangıçlı
nörogelişimsel hastalıklardan biridir. Toksik, enfeksiyöz, hipoksik-iskemik etkilenmeler gibi çevresel faktörler ID
prevalansına katkıda bulunsa da özellikle ağır zihinsel geriliklerin çoğunluğunun genetik etiyolojiye sahip olduğu
bilinmektedir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, ID ilişkili yeni genlerin tanımlanmasına yol açmış, bu hastalıkların
moleküler tanısı ve altta yatan biyolojik mekanizmalara yeni bir bakış açısı getirmiştir. Son güncellemelere göre 1534
primer ve 1254 aday ID geni tanımlanmıştır. Bunların gen ontolojisi analizleri, ilişkili biyolojik yolaklar açısından
oldukça heterojen olduklarını ortaya koymaktadır. Gen kümelenme analizi ise metabolizma ile ilişkili 270 gen ve 415
hastalığı göstermektedir. Ayrıca, transport ile ilişkili 214 gen, 342 hastalık, sinir sistemi gelişimi ile ilişkili 200 gen, 339
hastalık, RNA metabolizması ile ilişkili 179 gen, 273 hastalık ve transkripsiyon mekanizmaları ile ilişkili 152 gen ve 245
hastalık saptanmıştır.
Konvansiyonel sitogenetik ve FISH analizi, ID’lerin yaklaşık %15'inden sorumlu olan sayısal ve yapısal kromozom
anormalliklerinin tanımlanmasını sağlar. Williams, DiGeorge, Prader-Willi, Angelman, Wolf-Hirschhorn veya Cri-duChat sendromları gibi ID ile giden birçok mikrodelesyon sendromları kromozomal mikrodizi analizi ile tanınabilir.
Sayıca birkaç ila yüzlerce gen içeren DNA kopya sayısı değişiklikleri giderek artan bir şekilde ID nedenleri olarak
bildirilmektedir. Bunlar çoğunlukla de novo meydana gelir ve olguların yaklaşık %10-14'ünden sorumludur.
Monogenik olguların çoğuna, nörogenez, sinaptogenez veya sinaptik plastisite, kromatin düzenlenmesi gibi temel
biyolojik süreçlerde işlevi olan proteinleri kodlayan genlerdeki tek nükleotid değişiklikleri ve küçük indeller neden
olmaktadır. İleri nesil DNA dizileme yöntemlerinin geliştirilmesi bu tür varyantların saptanmasında önemli rol
oynamıştır. Frajil-X sendromu başta olmak üzere trinukleotid tekrar bozuklukları, DNA metilasyon ve imprinting
bozuklukları ve mitokondriyal hastalıklar da nörogelişimsel gerilik ve ID ile ilişkili fenotiplere yol açmaktadır.
Gelişmiş genetik tanı testlerine rağmen günümüzde nörogelişimsel hastalıklarda teşhis verimliliği yüksek değildir.
Ayrıca bu bozuklukların çok azı tedavi edilebilmektedir. Buna karşın olgulara tanı konması, prognozun belirlenmesi,
hastalık yönetimi ve genetik danışmanlık açılarından gereklidir. Ayrıca, genetik tanı altta yatan yolaklar ve
patogenetik mekanizmaların anlaşılmasını sağlayacak ve gelecekteki tedavi yaklaşımları için hedef belirleyecektir.
Referanslar:
Nuno Maia, Maria João Nabais Sá, Manuel Melo-Pires, Arjan P. M. de Brouwer, Paula Jorge. Intellectual disability
genomics: current state, pitfalls and future challenges. BMC Genomics. 2021; 22: 909-22
Kochinke K, Zweier C, Nijhof B, et al. Systematic phenomics analysis deconvolutes genes mutated in intellectual
disability into biologically coherent modules. Am J Hum Genet. 2016;98(1):149–164
https://www.sysid.dbmr.unibe.ch
Ilaria Parenti, Luis G. Rabaneda, Hanna Schoen, Gaia Novarino. Neurodevelopmental Disorders: From Genetics to
Functional Pathways. Trends in Neurosciences, 2020, 43(8):608-21
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİNE GENETİK YAKLAŞIM
Dr. Okay Çağlayan
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Kortikal gelişimsel malformasyon (MCD) terimi ilk kez 1996 yılında serebral korteksin normal gelişimindeki
bozuklukları tanımlamak için kullanılmıştır ve gelişen nöroradyolojik yöntemlerle tanılanma sıklığı giderek
artmaktadır. MCD, genetik ve fenotipik seviyede heterojenite göstermekte olup, monogenik, poligenik ve
çevresel faktörler MCD gelişimine sebep olabilir.
MCD temelini, kortikal gelişimin sırasıyla nöronal proliferasyon, migrasyon ve organizasyon
basamaklarındaki bozukluklar oluşturmaktadır. Azalmış proliferasyon ve/veya artmış apopitozis
mikrosefaliye sebep olabilirken, anormal nöronal migrasyon sonucu lizensefali ve heterotopiler, anormal
kortikal organizasyon sonucu polimikrogiri meydana gelebilir. Büyük çoğunda etyoloji bilinmemektedir.
Genetik açıdan bakıldığında 6 milyar diploid genomdaki tek bir baz değişikliği bu üç gelişim basamağının
da bozulmasına sebep olabilmektedir. Genomik teknolojilerdeki gelişmeler, çok kısa sürede, çok fazla
sayıda hastayı, yüzlerce gen için analiz edebilmemize olanak sağlamaktadır. Bu teknolojiler, hastaların
tanılanma oranını arttırmanın yanısıra MCD ile ilişkili yeni genlerin bulunmasına ve bu hastalıkların genetik
etiyolojilerine göre sınıflandırılmalarına yol açmıştır.
Bu konuşmada, santral sinir sistemi anomalilelerine kortikal gelişimsel malformasyon özelinde genetik
olarak yaklaşımdan bahsedilecek olup, yeni genlerin keşfi süreci de özetlenecektir.
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ARTROGRİPOZİS
Uzm. Dr. Ayşe İpek Polat1,2
1

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, İzmir

2

Artrogripozis multipleks konjenita (AMC) en az 2 veya daha fazla vücut bölgesinde eklem kontraktürlerinin
olduğu konjenital durumları tanımlar ve 1:3000 oranında bildirilmektedir (1,2). Artrogripozis bir tanıdan ziyade
bir bulgudur (1,3). Fetal hareketi azaltan faktörler artrogripozis gelişimine neden olur (4). Bu nedenler herediter
nöropati, miyopati, nöromuskuler bileşkeyi etkileyen durumlar gibi nöromuskuler hastalıklar olabileceği gibi,
ağır hipotonisiteye neden olan santral sinir sistemi hastalıkları, kromozomal anormallikler, bazı sendromlar da
olabilir (4,5). Bunun dışında fetal hareketi kısıtlayan maternal faktörler (maternal hastalıklar, inutero
enfeksiyonlar, çoğul gebelik, uterin anomaliler, oligohidramniyos), teratojen ilaçlar da atrogripozise neden
olabilir (3).
Etyoloji heterojendir ve henüz geçerli tek bir sınıflama yoktur. Bu nedenle çok yönlü yaklaşım uygulanmalıdır
(3). Klinik, genetik, etyolojik ve fonksiyonel sınıflama yapılarak AMC tablosunun nedeni ve seyri hakkında bilgi
sahibi olunur (1,3). Olguların 1/3’de sadece ekstremite tutulumu görülürken, 1/3’de ektremite ve diğer
organlar/sistemler tutulur ve 1/3’de ise ekstremite ve santral sinir sistemi tutulumu vardır (4). Amyoplasia,
distal artrogripozis, pterygium sendromları, fetal akinezi sendromları ve santral sinir sistemi veya progresif
nörolojik tutulumun olduğu sendromlar bir başka klinik sınıflama şeklidir (3,6). Bugüne kadar >400 fazla gen
sorumlu tutulmuştur (3). Kromozomal anormallikler, mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromlarına da
AMC eşlik edebilir (3).
Amyoplasia tipik üst ekstremite (internal rotasyonda omuzlar, ekstansiyon pozisyonunda dirsekler ve
fleksiyonda el bilekleri) ve alt ekstremite (kalça dislokasyonu, dizde ekstansiyon veya fleksiyon, yumru ayak
deformitesi) bulguları, normal mental gelişim ve sporadik olarak görülmesiyle diğer AMC nedenlerinden ayrılır
(3,4). Distal artrogripozis tablosunda ise ellerde ulnar deviasyon, kamptodaktili, üstüste binen parmaklar,
fleksiyon izlerinin kaybı, ayaklarda ise talipes ekinovarus, kalkaneovalgus, vertikal talus veya metatarsus varus
deformiteleri görülmektedir (6). En ağır klinik form olan fetal akinezi sendromlarına erken fetal dönemde
başlayan immobilite nedeniyle pulmoner hipoplazi, kısa barsak, kraniyofasyal anomaliler, cilt değişiklikleri gibi
sekonder deformiteler eşlik eder (4). Progresif nörolojik tutulumu olan ve periferik sinir sistemi tutulumu olan
olgularda etyolojiyi belirlemeye yönelik laboratuvar (kreatin kinaz, metabolik incelemeler), manyetik rezonans
görüntüleme, elektrofizyolojik çalışmalar, histopatolojik incelemelerden faydalanılır. Destekleyici tetkik
sonuçlarına göre belirlenen ön tanıya yönelik genetik incelemeler yapılır. İntellektüel yetersizlik, nöromotor
gelişim geriliği, epileptik nöbet gibi durumların eşlik ettiği komplike vakalarda santral sinir sistemi tutulumuna
yönelik benzer laboratuvar, görüntüleme yöntemleri, eletrofizyolojik çalışmalardan faydalanılır. Böyle komplike
olgularda diğer sistem/organ tutulumlarına yönelik ek incelemeler, kromozom analizi, kromozomal mikroarray
analizler de akılda tutulmalıdır (5). Yeni nesil sekanlama yöntemleri ile tanı oranları %58-61’e ulaşmaktadır
Multiple pterigium veya fetal akinezi sendromlarında CHRNG, CHRNA1, RAPSN gibi nöromukuler bileşke ilişkili
genlerde varyantlar daha sık saptanırken, distal artrogripozis olgularında sıklıkla MYH3, MYH8, TNNT3 gibi
iskelet kası kontraktil subunit genleri suçlanmaktadır (7,8).
Aynı gendeki farklı varyantlar farklı fenotiplere neden olabildiği gibi, aynı ailenin üyelerinde benzer varyantlar
farklı klinikle karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumdan modifiye edici genler sorumlu olabilir (3). Etyolojinin çok
heterojen olması, henüz bir sınıflamanın olmaması, doğal seyrin net ortaya konamaması, her durumda tanı
basamakları ve tedavi seçeneklerinde önceliğin hastaya göre değişmesi nedeniyle AMC tablosu ile gelen
olgularla ilgili araştırmalara ihtiyaç vardır.
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GENETİK EPİLEPSİLER
Dr. Bülent Kara
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Epilepsi etyolojisinde genetik bozukluklar yapısal anomaliler, enfeksiyöz hastalıklar, doğuştan metabolik hastalıklar
ve immün bozukluklarla birlikte önemli yer tutar. Genetik epilepsiler içinde ağırlıklı olarak monogenik epilepsiler,
kompleks genetik epilepsiler (çok sayıda duyarlılık varyantının bileşik etkisi) ve kopya sayısı değişikliğiyle ilişkili
epilepsiler yer alır. Sık görülen epilepsiler (%95) kompleks genetik mekanizmalarla ortaya çıkar, nadir görülen
epilepsilerse (%5) genellikle tek gen hastalıklarıdır.
Genetik epilepsilerde etyolojinin aydınlatılması için günümüzde en sık aday gen testi, moleküler karyotipleme, gen
panelleri, tüm ekzom veya genom dizileme yöntemleri kullanılmaktadır.
Aday gen testi: Sanger dizileme ve Sanger dizileme + MLPA analizini (ekzonik delesyonları saptamak için) kapsar.
Nokta mutasyonlarını, ekzonik delesyonları ve diğer küçük kopya sayısı varyantlarını saptar. Monogenik bir epilepsi
tipi için güçlü kanıtların varlığında tercih edilir. Sonuçları güvenilirdir, yalancı pozitiflik veya negatiflik nadirdir.
Moleküler karyotipleme: Kopya sayısı varyantı şüphesi olduğunda tercih edilir. Dismorfizm, otizm spektrum
bozukluğu, entelektüel gerilik gibi bulguların eşlik ettiği kompleks epilepsi sendromlarında %12 oranında hastalıkla
ilişkili kopya sayısı varyantları gösterilebilmektedir. Saptanan varyantlar delesyon ve duplikasyon gibi kopya sayısı
değişiklikleri veya uniparental izodizomidir. Dengeli inversiyon ve translokasyonlarda tanı gücü düşüktür. Diğer
testlerle doğrulanması gerekir. Kopya sayısı değişiklikleri yükü en fazla genetik jeneralize epilepsilerde, ikinci sırada
gelişimsel ve epileptik ensefalopatilerde gösterilmiştir.
Gen paneli: Olası genetik nedenler daha geniş bir grup oluşturduğunda tercih edilebilir. Saptanan varyantlar nokta
mutasyonlarıdır. Erken başlangıçlı gelişimsel ve epileptik ensefalopatiler en ideal gruptur. Sütçocukluğunun malign
migratuvar fokal epilepsisi, Dravet sendromu fenotipi ve benign neonatal/neonatal-infantil/infantil epilepsiler diğer
uygun epileptik sendromlardır. Hastalığa neden olan gen panel içeriğinde mevcutsa güvenilir bir yöntemdir. Sadece
seçilen genlerle kısıtlı olması, yalancı pozitiflik ve mikrodelesyon veya mikroduplikasyonları tanıyamaması önemli
eksiklikleridir. Sonuçların Sanger analiziyle doğrulanması önerilir.
Tüm ekzom dizileme: Genetik kökenli epilepsi düşünülen, ancak belirgin aday gen olmayan olgularda veya Sanger
dizileme, gen paneli, moleküler karyotipleme çalışmasında hastalığı açıklayacak bulgu saptanılmadığında, bazı
durumlarda da ilk seçenek olarak tercih edilebilir. Açıklanamayan epilepsi tiplerinde yeni gen keşfi amacıyla
kullanılabilir. Saptanan varyantlar nokta mutasyonları ve kopya sayısı varyantlarıdır. Tüm ekzomu inceleme olasılığı,
farklı tipte varyantları saptama gücü, kısıtlı kaynakların verimli kullanılması avantajlı yönleriyken, pahalı olması,
yalancı pozitiflik ve negatifliğin yüksek olması, kopya sayısı değişiklikleri analizinin henüz tam entegre edilememesi,
sonuç verme süresinin uzun olması, sonuçların doğrulanma gereksinimi olumsuz yönleridir. Genom boyu asosiyasyon
çalışmalarında genetik jeneralize epilepsilerde ve edinsel olmayan fokal epilepsilerde çok kısıtlı sayıda lokus/gen
tanımlanmıştır. Büyük olgu sayılı epilepsi ekzom analizi ‘ultra nadir varyantlar’ çalışmasında (Epi-25, 2019) hastalıkla
ilişkili varyantlar en sık gelişimsel ve epileptik ensefalopati grubunda, ikinci sırada genetik jeneralize epilepsi
grubunda saptanırken, edinsel olmayan fokal epilepsi grubunda nadiren gösterilmiştir. Her üç epilepsi tipinde de
inhibitör GABA-A reseptörleriyle ilgili genler sık görülürken, eksitatör reseptör genlerinde belirgin bir kümelenme
olmadığı görülmüştür.
Mevcut tüm genetik çalışmaların kullanılmasına karşın etyolojinin aydınlatılamadığı azımsanmayacak bir olgu grubu
bulunmaktadır. Bu olguların küçük bir kısmında karyotipin yardımcı olabileceği unutulmamalıdır (halka kromozom,
vb.). RNA sekanslama ve DNA metilasyon analizi gibi yöntemler bu olguların bir kısmında etyolojiyi aydınlatabilir ve
olasılıkla gelecekte daha sık kullanılacaklardır.
Sonuç olarak, günümüzde sık görülen genetik epilepsilerde rutin genetik analiz yüksek lokus ve allelik heterojenitesi
ve poligenik özellikleri nedeniyle gereksiz görülmektedir. Genetik analiz ailevi olgular veya özgül bir fenotip gösteren
seçilmiş olgularda önerilmektedir. Genetik tetkiklere ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte gelecekte epilepsi
olgularında genetik analizin daha sık kullanılacağı ve fenotipten genotipe yönelme şeklindeki klasik yaklaşımın
endofenotipten (fotik duyarlık veya HPV duyarlığı, vb.) genetiğe veya genetikten fenotipe (gendeki farklı varyantların
farklı fenotipe neden olması) doğru yön değiştireceği öngörülebilmektedir.
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HAREKET BOZUKLUKLARI VE HEREDİTER ATAKSİLER
Doç. Dr. Sanem Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nörolojisi BD, İzmir
Pediatrik hareket bozuklukları hiperkinetik ve hipokinetik olmak üzere iki ana başlıkta incelenen, sürekli
ya da paroksismal olarak ortaya çıkan kompleks ve heterojen bir hastalık grubudur. Hiperkinetik hareket
bozuklukları içerisinde; distoni, kore, miyoklonus, tremor, tik ve stereotipiler yer alırken hipokinetik
hareket bozukluklarının prototipi parkinsonizmdir.
Herediter ataksiler, çocukluk çağı başlangıçlı çok sayıda alt grubu bulunan, sürekli ya da epizodik, statik ya
da progresif olarak seyredebilen kalıtsal nedenli denge bozukluklarını tanımlar.
Pediatrik yaş grubunda hareket bozuklukları ve ataksiler kazanılmış ya da genetik pek çok nedenden
kaynaklanıyor olabilir. Bu durum sıklıkla hekim ve aileler için uzun ve zorlu bir tanı sürecine neden olur.
Bu süreçte odaklanılması gereken temel olay, altta yatan olası tedavi edilebilir nedenlerin en kısa sürede
ortaya konması ve çocuğun/ailenin yaşam kalitesini etkileyecek düzeyde hareket bozukluğu varlığında
semptomatik tedavi açısından değerlendirmenin unutulmamasıdır.
Çocukluk çağı hareket bozukluklukları ve ataksilerine yönelik farkındalık son yıllarda giderek artmaktadır.
Bunun en önemli nedeni, genetik alanında kaydedilen gelişmeler sayesinde tanı oranlarının artması ve bu
hastalıklara yönelik genotip-fenotip ilişkilerinin ve altta yatan patofizyolojik mekanizmaların daha iyi
anlaşılmaya başlanmasıdır. Genetik alanında son 20 yılda sağlanan bu gelişmelere en büyük katkıyı tek gen
analizleri, kapsamlı kromozomal tarama (array CGH) ve gen panelleri ardından geliştirilen tüm ekzom ve
tüm genom sekanslama teknikleri sağlamıştır. Ancak genetik alanında kaydedilen tüm ilerlemelere
rağmen çocukluk çağı hareket bozuklukları ve ataksilerinin %50 kadarında altta yatan neden halen
saptanamamaktadır.
Genetik testlerin kendilerine özgü avantajlarının ve kısıtlılıklarının olması, tanı sürecinde uygun genetik
yöntemin seçilmesini şart kılar. Uygun yöntemin seçilmesinde ise klinik fenotipin doğru tanımlanması
esastır. Çocukluk çağında hareket bozukluğu ya da ataksi ile karşılaşılaşıldığında ilk soru; “gördüğüm /
tanımlanan olay gerçek bir hareket bozukluğu / ataksi mi?” olmalıdır. Çocukluk çağında karşılaşılan her
“normal” dışı motor paternin hareket bozukluğu olmayabileceği akılda tutulmalıdır. Daha sonra görülen
anormal motor paternin doğru sınıflaması yapılmalı, tek bulgu olup olmadığı değerlendirilmeli, eşlik eden
nörolojik ya da sistemik bulgular araştırılmalıdır. Çocukluk çağında hareket bozuklukları ve ataksilere
sıklıkla gelişimsel gerilik, epilepsi, otizm spektrum bozukluğu gibi ek bulgular sıklıkla eşlik eder. Bu
bulguların tanımlanması ayırıcı tanının daraltılmasına ve hedefe yönelik uygun tanısal testin istenmesine
olanak sağlar.
Elde edilen genetik sonuçların değerlendirilmesi sırasında genetik sonuç ile klinik fenotipin uyumluluğu iyi
irdelenmelidir. Genetik yöntemin kısıtlılıkları akılda tutularak gerekirse ek tetkikler istenmeli, uygun
doğrulama yöntemleri kullanılmalıdır. Genetik nedenin saptanamadığı olgularda belli aralıklarla hem klinik
fenotip hem de genetik sonuçlar yeniden değerlendirilmelidir.
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HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİ
Öğr. Gör. Dr. Özlem Yayıcı Köken
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Antalya
Bu konuşma ile, herediter spastik paraparezinin (HSP) klasik ve yakın zamanda tanımlanan alt tiplerinin
ana klinik ve genetik özelliklerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlamak amaçlanmıştır.
Herediter spastik parapareziler, genetik temeli Mendelyen (otozomal dominant, otozomal resesif, X'e
bağlı) ve Mendelyen olmayan mitokondriyal geçiş ile gerçekleşebilen, şimdiye dek yaklaşık 80 farklı
gendeki mutasyon ile klinik ilişkinin bildirildiği, klinik ve genetik olarak oldukça heterojen ve fenotipgenotip korelasyonun halen belli başlı tipler dışında tanımlanamadığı bir nörogelişimsel ve nörodejeneratif
bir hastalık grubudur. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya farklılık göstermektedir
ancak uluslararası verilere 1000 canlı doğumda 2-3 riskiyle görülebildiğini bildirmektedir. Ana nörolojik
semptom ve bulguların alt ekstremite spastisitesi ve güçsüzlüğü olduğu bu hastalık grubunda, en yaygın
patolojik özellik, membran veziküler trafiğini, organel morfogenezini ve organel dağılımını, aksonal
taşımayı, miyelinasyon sürecini, lipid metabolizmasını, mitokondriyal fonksiyonları ve dolayısıyla
metabolik, proteomik adımları doğal ve normal fizyolojik mekanizmaları bozacak şekilde etkileyen
moleküler bozukluklardır. Patofizyolojik mekanizmaları tanımlama olarak kullanacak olursak kabaca
HSP’lerin kortikospinal yolun ve arka kolonların inen motor liflerinin retrograd distal aksonopatisi
olduğunu söyleyebiliriz.
HSP tanısı aşağıdaki bulguların varlığına dayanır: (I) ilerleyici olmayan veya yavaş ilerleyeci bilateral alt
ekstremite spastisitesi ve güçsüzlüğü; (II) spastisite, hiperrefleksi ve ekstansör plantar yanıt gibi
kortikospinal sistem tutulumunu gösteren nörolojik muayene bulgurları; (III) sporadik vakalar da ortaya
çıkabilmesine rağmen, otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı kalıtım veya maternal kalıtım ile
uyumlu aile öyküsü; ve (IV) ana klinik şüpheye göre veya yeni nesil dizileme yaklaşımlarına göre
tamamlanmış moleküler genetik testler.
Son dekatta artan gen paneline ulaşma şansı ve tüm ekzom dizileme uygulama şansı ile moleküler genetik
tanı oranın arttığını ve ilişkili fenotipik özelliklerin daha ayrıntılandırılabildiğini zannediyoruz. Ancak, tüm
bu yöntemlerle tanı alamayan HSP tanılı olguların da olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.
Halen, HSP için spesifik kür edici veya modifiye edici tedavi kabul edilmemiştir. Hastaların yaşam kalitesini
arttırmak ve kontraktür, ağrı veya skolyoz, kırık gibi ortopedik komplikasyonları önlemek amacıyla
fizyoterapi ile semptomatik tedaviler; spastisiteye yönelik oral veya intratekal uygulanabilen tedaviler
(baklofen, tizanidin, diazepam); botulinum toksini; ve uygun ortezlerin kullanımı önemlidir.
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MYOTONİ VE PERİYODİK PARALİZİLER
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Öz Tunçer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nöroloji BD, Samsun
İskelet kasının iyon kanalopatileri; ani kas kontraksiyonunu takiben tekrarlayıcı membran aktivasyonu
sonucu kas membran direnci artması ile karakterize nadir görülen kalıtsal bir hastalık yelpazesidir. Tüm
dünyada prevelansı yaklaşık 1/100.000’dir.
Son sınıflamada kas iyon kanalı hastalıkları; klor (myotoni konjenita), sodyum (asetozolamid cevaplı
myotoni, myotoni fluktuans, myotoni permanens, paramyotoni konjenita, ciddi neonatal epizodik
laringospazm, hiperkalemik periyodik paralizi, hipokalemik periyodik paralizi), kalsiyum (hipokalemik
periyodik paralizi) ve potasyum kanalı hastalıkları (Andersen-Tawil Sendromu) olarak bildirilmiştir.
Myotoni konjenita’nın otozomal resesif formu dışında hepsi otozomal dominant yolla kalıtılmakta olup
ailede aynı mutasyon tipi görülse de bireyler arasında hastalık fenotipi ve progresyonu farklı
olabilmektedir. Multigenetik veya epigenetik faktörlerin burada rol oynadığı düşünülmektedir.
Başvuru klinik tablolar; myotoni, periyodik paralizi ya da her ikisinin beraberliği şeklinde karşımıza
gelebilmektedir. Myotoni istemli kası ya da perküsyon ile kasılan kasın gecikmiş relaksasyon sonucunda
gevşeyememesi olarak tanımlarken, muayenede tekrarlayan hareketle gevşemenin sağlanması ile
myotoninin çözülmesine “warm-up” fenomeni adı verilir. Aksine semptom hareketle artıyor ise
“paramyotoni” olarak isimlendirilir. Klinik tablo; genellikle kas hipertrofisi, ilerleyici olmayan ağrısız
myotoni atakları ile karakterizedir. Soğuk, serum potasyum düzeyi değişimi ve stres atakları
tetiklemektedir. Elektromyografide myotonik deşarjlar görülmekte olup serum kreatin kinaz seviyesi
normal ya da artmış olabilir.
Tanısı; klinik ve elektromyografi bulguları ile koyulur ve ilgili kanal proteinini kodlayan gende mutasyon
saptanması ile tanı kesinleştirilir. Ancak olası tanımlanmamış yeni mutasyonlara bağlı olabilecek durumlar
da söz konusu olabilmektedir.
Ayırıcı tanısında yer alan Myotonik distrofide progresif seyreden distal kas tutulumu ile yüz kaslarında
atrofi, sistemik bulguların eşlik etmesi ile birlikte myotoniyi tetikleyen ve azaltan faktör olmaması ayırt
ettirici bulgular olarak kritik öneme sahiptir.
Tedavi yaklaşımda öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Relaksasyon teknikleri faydalı olup
tetikleyici faktörler konusunda bilgilendirme önemlidir. Uzun süreli istirahat sonrası yaralanma ve kas
gerginliği oluşmaması için ani hareketlerden kaçınılması gerektiği anlatılmalıdır. Tedavide hastalığına göre
potasyum dengesinin sağlanması ya da ciddi myotonisi olanlar için meksiletin, karbamazepin, fenitoin,
asetozolamid kullanılması gibi farklı yollar izlenebilmektedir. Myotoninin seyri mevcut yaklaşımlarla
kontrol altına alınmakla birlikte cerrahi sırasında ölümcül komplikasyonlar açısından dikkat edilmesi önem
arz etmektedir.
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HEREDİTER NÖROPATİLER
Dr. Ercan Demir
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Herediter nöropatiler, klinik ve genetik heterojenite gösteren bir grup hastalıktan oluşur. Herediter
nöropatiler, nöropatinin ana veya baskın bulgu olduğu primer herediter nöropatiler ve daha yaygın
nörolojik hastalıklar veya multisistemik hastalıklara eşlik edebildiği iki ana gruba ayrılabilir. Öncelikle
ayrıntılı öykü, muayene ve elektrofizyolojik inceleme nöropatinin edinsel veya herediter ayrımını yapmak
için gereklidir. Nöropati için aile öyküsü varlığında genetik etyoloji olasıdır. Ancak aile öyküsü yokluğunda
bazı klinik belirti veya bulgular genetik etyoloji olasığını artırır. Bunlar arasında uzamış klinik seyir, ayak
deformiteleri, uniform nörofizyoloji ve duyusal bulgular varken pozitif duyusal semptomların yokluğu
sayılabilir. Klinik fenotip belirlenmesi genetik analizi yönlendirmesi açısından kritik önem taşır. Nöropatiye
başka belirti veya bulguların eşlik edip etmediği, motor, duyusal veya otonomik tutulum, nörofizyolojik
olarak demiyelinizan veya aksonal tutulum ve kalıtım modeli gibi sorulara yanıtlar arandıktan sonra tanı
için moleküler genetik testler yapılabilir. Demiyelinizan CMT düşünülüyorsa PMP22 geninin kopya
sayısının belirlenmesi analizde ilk basamak olabilir. Otozomal Dominant CMT1’ de PMP22 duplikasyonu
saptanırken, HNPP’ye sıklıkla PMP22 geni delesyonu yol açar. Ailede nöropatinin X’e bağlı geçişi
düşünülüyorsa, GJB1 geni başlangıçta araştırılmalıdır. Ancak CMT’nin diğer tiplerinde, HMN ve HSAN’de
klinik ve genetik heterojenite nedeniyle tek gen dizi analizleri ile tanı koyma oranı çok düşüktür. Bu grupta
yeni nesil dizileme gen panelleri, tüm ekzom dizileme veya sonuç alınamayan olgularda tüm genom
dizileme yapılabilir. Yine diğer nörolojik hastalıklara eşlik eden nöropatilerden mitokondriyal hastalıklarda
mitokondriyal DNA analizi, Freidreich ataksisi ve Spinoserebellar Ataksinin bazı tiplerinde Üçlü nükleotid
tekrar artışları tanı koydurucudur. Bunun dışında bu grupta da tek gen dizi analizleri ve yeni nesil dizileme
gen panelleri veya tüm ekzom dizileme gibi testler tanıda yardımcı olmaktadır.
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DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİSİ
Dr. Oya Uyguner
Tıbbi Genetik AD, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Duchenne musküler distrofisi (DMD), X’e bağlı ilerleyici kas zayıflığı ve yıkımı hastalığı olup distrofin (DMD)
genindeki patojenik değişimlerle ilişkilidir. DMD genindeki değişimlerin fonksiyonel etkisine bağlı olarak klinik
spektrum asemptomatik hiperkreatin kinaz bulgusundan Becker musküler distrofisi (BMD), DMD-ilişkili dilate
kardiyomiyopati (XL-DCM) ve DMD’ye kadar uzanan geniş bir yelpazede izlenir. Bu nedenle hasta ve ailelerinde
DMD varyantlarının araştırılması ve doğru yorumlanması genetik danışmanlık ve terapötik yaklaşımlar için
önemlidir.
Hastalığın fiziksel bulguları 1834’de Giovanni Semmola ve 1836’da Gaetano Conte tarafından bildirilmiş,
1861’de Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne tarafından mikroskobik biyopsi değerlendirmesi anlatılmıştır.
DMD geninin pozisyonel klonlaması ilk başarılı tersine genetik (reverse genetics) örneklerindedir. 1982’de 46,XY
genomunun 49,XXXXY’li bir olgunun genomu ile karşılaştırılması sonucu X kromozomuna özgün DNA
kütüphanesinin hazırlanması sonrasında DMD’li ve BMD’li olgularda ilişkili genin aynı bir lokalizasyonda, Xp’de
yer aldığı gösterilmiştir. 1989’da ise DMD geni X kromozomunda büyük bir delesyon taşıyan, ardışık gen
sendromundan etkilenmiş (kronik granulomotozis, retinitis pigmentoza ve McLeod fenotipinde eritrosit) bir
olgunun (BB) DNA örneğinde ‘olmayanı bulma’ temelinde kademeli eksiltici hibridizasyon (differential
subtractive hybridization) yaklaşımı kullanılarak tanımlanmıştır.
DMD geni farklı promoter bölgelerini kullanarak dokulara özgün çok sayıda izoform anlatımı yapan diziler içerir.
İzoformlar peptid ağılıklarına göre isimlendirilir. En uzun transkripti 79 ekzon tarafından kodlanan, 13.992 baz
çift (bç) uzunluğunda olan mRNA’nın translasyonu ile 3.685 amino asit (aa) uzunluğunda 427 kilo dalton (kDa)
ağırlığında olan peptididir (p427). p427’nin sırasıyla beyin, kas ve Purkinje izoformlarını kodlayan üç farklı
başlangıç kodonu bilinmektedir. Yapısında işlev için önemli pek çok domaini (Pfam; CH, spektrin, WW, EF-hand
2, EF hand 3, ZZ) olan distrofin (Uniprot: P11532), N-terminali F-aktine ve C-terminali zarın hücre içi matrisine
bağlantı sağlayan distrofin-ilişkili protein kompleksi (DAPC: distroglikan, sarkoglikan, sarkospan, distrobrevin ve
sintrofin peptidleri) arasında bir köprü oluşturur. DAPC’lerin kas kasılması sırasında membran stabilitesinin ve
kuvvet transdüksiyonunun sağlanmasında yapısal bir rol oynadığı ve pek çok sinyal iletiminin düzenlenmesinde
de işlevi olduğu düşünülmektedir.
Genel olarak distrofinopatide olguların %65-80’inde DMD geninde büyük delesyon/duplikasyonlar, %2035’inde ise dizi analizi ile gösterilebilen patolojiler saptanır. Olguların %2’sinde ise patojenik varyant rutin
dizileme yöntemlerinin saptayamadığı, transkripte kırpılma hatası ile kendini gösteren derin intronik bölgelerde
yer alır. Günümüzde moleküler teknolojilerin hızlanması ve ucuzlaması neticesinde, distrofinopati tanısında ilk
aşamada büyük delesyon/duplikasyonlar için mikroarray ya da MLPA, bu testlerde bir değişim saptanmaz ise
DMD geninin tüm kodlayan ekzonları ile ekzon-intron bölgeleri patojenik dizi varyantları açısından incelenir.
İlişkili bir değişim saptanmadığı durumda hastanın kliniği DMD’yi düşündürüyorsa, kas biyopsisinde
immünhistokimyasal inceleme bu aşamada önerilebilir ve bir distrofin patolojisi olduğu durumda kas
biyopsisinden mRNA’nın cDNA’ya dönüştürülerek dizilenmesi önerilir. cDNA dizisi bir kırpılma hatasına işaret
etmesi durumunda ise genomik DNA’da aday intronların dizilenerek, kırpılmayı bozan germline varyantın
saptanması hedeflenir. Kadın hastalarda yapısal kromozom anomalilerin dışlanması gerektiğinden ilk test
sitogenetik inceleme olmalıdır.
Sempozyumda DMD genetiği ve genetik danışmayı yönlendiren farklı durumlar test örnekleri üzerinde
anlatılacaktır.
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KONJENİTAL MİYOPATİLER
Dr. Didem Ardıçlı
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Ankara
Konjenital miyopatiler (KM), çoğunlukla erken başlangıçlı kas güçsüzlüğü, hipotoni ve motor gelişim
basamaklarında gecikme ile bulgu veren, stabil veya yavaş ilerleyici gidişli, klinik ve genetik olarak
heterojen bir nöromüsküler hastalık grubunu içerir. Klasik sınıflandırma kas biyopsilerinde bulunan ayırt
edici histopatolojik özelliklere göre olup “kor miyopatiler” (“santral kor hastalığı” ve “multi-mini kor
hastalığı”), “sentronükleer miyopatiler”, “nemalin miyopatiler” ve “konjenital kas lif tipi uyumsuzluğu”
başlıca alt tipleri oluşturmaktadır. Patofizyolojik mekanizmalar arasında eksitasyon-kontraksiyon
eşleşmesi, intraselüler kalsiyum homeostazı, ince/kalın filaman etkileşimi gibi kas lifinin mimari yapısı ile
ilgili bozukluklar yer almaktadır. Klinik fenotipler erken ölümle sonuçlanan şiddetli yenidoğan başlangıçlı
formlardan adölesan veya genç erişkin dönem başlangıçlı hafif formlara kadar uzanan geniş bir klinik
yelpazeyi içerir. Aksiyal ve proksimal kas gruplarında belirgin güçsüzlük sık görülen bir özelliktir, uzun yüz
görünümü, skolyoz, eklem deformiteleri eşlik edebilir. Ekstraoküler, kardiyorespiratuar ve/veya distal
kasların tutulumu gibi bazı özellikler spesifik genetik bozukluklara işaret edebilir. Serum kreatinin kinaz
düzeyi genellikle normal veya hafif yüksektir. Otozomal dominant, otozomal resesif veya X’e bağlı resesif
kalıtım şekli gösterebilir. Son yıllarda moleküler tanı yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak konjenital
miyopatilerden sorumlu artan sayıda gen tanımlanmış olup günümüzde KM ile ilişkili bilinen 30’dan fazla
gen bulunmaktadır. En sık görülen KM tipi RYR1 geni ile ilişkili “kor miyopatiler”dir. Aynı gendeki
mutasyonların farklı klinik fenotiplere ve histopatolojik özelliklere yol açabilmesi ya da farklı genlerdeki
bozuklukların benzer klinik bulgular ve histopatolojik özellikler ile birlikte görülebilmesi nedeniyle fenotipgenotip korelasyonu güç olabilmektedir. Kesin genetik tanının sağlanması, hasta ve ailelerine sunulacak
genetik danışma, malign hipertermi açısından risk altındaki bireylerin belirlenmesi, olası kardiyak, solunum
veya ortopedik komplikasyonların izlenmesinin yanı sıra hastalıktan etkilenen bireylerin klinik araştırmalar
veya potansiyel genetik tedavilere erişim açısından çok önemlidir. Son yıllarda ekzon atlama tedavisi,
adeno-asosiye virüs ile ilişkili gen terapisi, enzim replasman tedavisi gibi yeni terapötik yaklaşımlar klinik
deneme aşamasına ulaşıyor olsa da şu anda konjenital miyopatilerin yönetimi büyük ölçüde destekleyici
tedavilerden oluşmaktadır.
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KONJENİTAL MİYASTENİK SENDROMLAR
Prof. Dr. Uluç Yiş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nöroloji BD, İzmir
Nöromusküler kavşağın nadir kalıtsal bozuklukları olup başlangıç yaşı, başvuru semptomları, güçsüzlüğün
dağılımı ve tedavi yanıtları farklıdır. Altta yatan genetik defektin oluşturduğu moleküler mekanizmaya göre
farklılık gösterirler. Yenidoğan ve erken çocukluk döneminde klinik bulgular daha ağırken geç çocukluk ve
ergenlik döneminde kalıtsal kas hastalıklarını taklit eder. Şu ana kadar otuzun üstünde gen tanımlanmış
olup primer kalıtım şekli otozomal resesiftir. Hastalığa neden olan genlerin çoğu postsinaptik bölgenin
organizasyonunda yer alan genlerdir. Konjenital miyastenik sendromda etkilenen proteinler iyon kanalları,
sinyal molekülleri, sensör proteinler, ve transport proteinleridir. Genotip fenotip farklılığı belirgin olup aynı
genotipe rağmen aile içinde farklılıklar olabilmektedir. Tanı klinik bulgular, otoantikorların negatif olması,
immunsupresif tedaviye yanıtsızlık, elektrofizyoloji ve genetik tetkikler ile konmaktadır. Bazı vakalarda ek
olarak dismorfizm, epilepsi ve nörogelişimsel gerilik olabilir. Tedavi yöntemleri altta yatan genetik
bozukluğa göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde en sık saptanan gen bozukluğu CHRNE olup bunu
COLQ, CHAT ve GFPT1 geni takip etmektedir.
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SENDROMİK KAS HASTALIKLARINDA GENETİK
Dr. Öğr. Üyesi Akif Ayaz
Medipol Üniversitesi, İstanbul
Sendromik kas hastalıkları, heterojen bir grup olmakla birlikte kas hastalıkları içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Tek gen düzeyinde en sık bilinen sendromik kas hastalığı, kas-göz-beyin hastalığı olarak da bilinen
“Walker-Warburg Sendromu”dur (OMIM: Phenotypic Series - PS236670). Klinik spektrumun oldukça
değişken seyrettiği bu sendromun etiyolojisinde POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN, FKRP ve diğer gen
mutasyonları yer almaktadır. Etkilenmiş olgularda konjenital göz (katarakt, retinal malformasyon), santral
sinir sistemi anomalileri (serebellar hipoplazi, Dandy-Walker malformasyonu, hidrosefali, polimikrogri) ve
serum kreatin kinaz yüksekliği gözlenmektedir. Sık bilinen sendromik kas hastalıkları arasında, biallelik
HSPG2 geni (OMIM: 142461) mutasyonları ile ilişkili “Schwartz-Jampel Sendromu (OMIM: 255800)” da yer
almaktadır. Tip 1 Schwartz-Jampel Sendromu, miyotonik miyopati, blefarofimoz ve eklem hareketlerinde
kısıtlılık ile karakterizedir. HSPG2 geni dizi analizi yöntemi ile olguların büyük çoğunluğu tanı almaktadır.
Monoallelik MYH3 (OMIM: 160720) geni mutasyonları ile ilişkili “Freeman-Sheldon Sendromu (OMIM:
193700) (Arthrogryposis, distal, type 2A)”, tipik yüz görünümü (ıslık çalan yüz görünümü, hipoplastik ala
nasi) ile karakterizedir. Talipes ekinovarus, orofaringeal anomaliler, kaslarda hafif güçsüzlük, kas
biyopsisinde küçük tip 1 lifler ve artmış interstisyel bağ dokusu gözlenen diğer bulgulardır. Sendromik tek
gen kas hastalıkları içerisinde yer alan diğer sendromlar arasında “Fetal akinezi deformasyon dizisi 1
(OMIM: 208150)”, “Miyotonik distrofi 1 (OMIM: 160900)” ve “Marden-Walker sendromu (OMIM:
248700)” yer almaktadır. Sitogenetik testlerle tanısı konulan kromozomal anöploidi (Trizomi 13, 18 ve 21)
ve FISH yöntemi ile tanı alan mikrodelesyon sendromlu (Prader Willi, Angelman Sendromu) olgularda ise,
non-spesifik kas bulgularının yaygın olarak gözlendiği bilinmektedir.
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ORGANOİDLER VE GELECEK
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
İnsan Genom Projesi sonrası (“post-genom” dönemi olarak da bilinen dönem) gerçekleştirilen genom
çalışmaları üç ana başlık altında toplanabilir: popülasyon genomiği, karşılaştırmalı genomik ve fonksiyonel
genomik. İlk iki başlık altındaki çalışmalarda genomik çeşitlilik tanımlanırken, fonksiyonel genomik
çalışmalarında genomun işlevsel elemanları ile bunların etkileşimlerinin anlaşılması hedeflenmektedir.
Doğal çeşitliliğin yanı sıra hastalık yapıcı ya da yatkınlığa neden olan DNA varyantların doğrulanması ve
fenotipik etkilerinin anlaşılması da fonksiyonel genomik alanının temel araştırma konuları arasında yer alır.
Hastalık ilişkili DNA dizilerinin tanımlanması, ikinci ve üçüncü nesil DNA dizileme teknolojilerinin (NGS ve
TGS) yaygınlaşması ile büyük hız kazanmıştır. Özellikle tek-gen hastalıklarına neden olan DNA dizi
varyantların tanımlanması günümüzde sık kullanılan ve maliyet-etkin NGS gen panelleri ile günler ya da
haftalar içinde yapılabilmektedir. Ancak, tüm ekzom dizileme (WES) ya da tüm genom dizileme (WGS)
gerektiren durumlarda çok sayıda DNA dizi varyantı tanımlandığından, patojenik varyantın tanımlanması
her zaman mümkün olamamaktadır. WES/WGS sonucunda sıklıkla “önemi bilinmeyen varyant” (VUS)
olarak tanımlanan, bilinen ya da daha önce ilişkilendirilmemiş genlerde yerleşimli varyantlar elde
edilmektedir. VUS’ların fonksiyonel etkileri genellikle hastadan elde edilen biyopsi materyalinde (örn. Deri
kaynaklı fibroblastlar) çalışılsa da, bu hücrelerde kritik öneme sahip olmayan genlerde yerleşimli
varyantların kapsamlı analizleri için hastalık patolojisini daha iyi yansıtacak hücre veya hayvan modellerine
ihtiyaç duyulmaktadır.
Hücre modellerinde dönüm noktalarından birisi, farklılaşmış hücrelerin yeniden programlanması yoluyla
pluripotent kök hücrelerin (iPSC) üretilebilmesi olmuştur. Farklı hücre tiplerine farklılaşma potansiyeli
bulunan iPSC hücrelerinin üretilebilmesi, özellikle hastalık-ilişkili doku elde edilmesi çoğu kez imkansız olan
nörogenetik hastalıklar için çığır açıcı bir ilerleme olmuştur. Hasta fibroblastlarından üretilen iPSC’ler farklı
nöral hücre tiplerine dönüştürülerek çalışılabildiği gibi, beyin başta olmak üzere sinir sistemi bileşenlerinin
“organoid”lerinin oluşturulmasına da olanak verirler. Organoidlerin oluşturulmasında çok sayıda farklı
protokol geliştirilmiş olup, farklı beyin bölgeleri için özelleşmiş yöntemler hastalık modellemesi, ilaç
araştırmaları, gelişim biyolojisi gibi pek çok farklı amaçla kullanılmaktadırlar. CRISPR/Cas genom
düzenleme teknolojilerinin de katkısı sayesinde, beyin organoidleri nörogenetik hastalık araştırmalarında
artan sıklıkla kullanılmakta, aday gen ve VUS’ların test edilmesi, bilinen hastalık genlerinin neden olduğu
nörogelişimsel patolojilerin moleküler düzeyde anlaşılması, ilaç taramaları ve tedavi modalitelerinin
geliştirilmesi için eşsiz fırsatlar sunmaktadırlar.
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OMİK VERİ ÇAĞINDA BİYOİNFORMATİK ANALİZLER
Dr. Burcu Bakır Güngör
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri
Şu anda genom, epigenom, transkriptom, proteom, metagenom ve diğer -om'ların kolaylıkla karakterize
edilebildiği -omik devrimine şahitlik ediyoruz. Geleneksel analizler, kompleks hastalıklara özgü
mutasyonların, epigenetik değişikliklerin, vb. tanımlanmasına katkıda bulunan tek bir omik veri seti
kullanarak, hastalıkların moleküler mekanizmalarını çözmeye çalıştı. Bununla birlikte, çok faktörlü
hastalıklara özgü işaretlerin elde edilmesi, birden fazla düzeyde moleküler değişikliğin beraberce analiz
edilerek anlaşılmasını gerektirir. Bu bağlamda, çoklu -omik verileri birarada analiz etmek moleküler
imzalar arasındaki ilişkileri anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu konuşmamda, günümüzde var olan
büyük ve kompleks -omik verileri kısaca tanıtıp, kompleks hastalıkların oluşum ve gelişim
mekanizmalarının moleküler düzeyde aydınlatılması, hastalık alt gruplarının keşfi, insan bağırsak
mikrobiyomunu analiz ederek hastalık tanısı için kullanılabilecek taksonomik biyobelirteçlerin bulunması,
kişiye özgü tedavilerin belirlenebilmesi ve ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları için kullanılan
biyoinformatik analizlerden bahsedeceğim.
Konuşmamın ilk kısmında -omik ve multi-omik analizleri basitçe anlatacağım, nöroloji alanındaki
uygulamalardan bahsedeceğim. Yüksek boyutlu "omik" verilerin analizini kolaylaştırmak için kullanılan
protein-protein etkileşim (PPI) ağlarından, fonksiyonel zenginleştirme ve biyolojik yolak analizlerinden
bahsedeceğim. Bu kısımda ayrıca, blokzincir teknolojisinin genomik alanda ve elektronik sağlık
kayıtlarında, büyük ve mahremiyet içeren yeni nesil dizileme verileri için nasıl kullanıldığına kısaca
değineceğim. -omik verilerin analizi ile nörolojik hastalıklar için ilaç yeniden konumlandırma
çalışmalarından örnekler sunacağım.
Konuşmamın ikinci kısmında, insan bağırsak mikrobiyomunun nörolojik hastalıklardaki rolüne
değineceğim. Belirli bir hastalıkla ilişkili metagenomik veri setlerinin çeşitli makine öğrenmesi
yöntemleriyle analiz edilerek, i) hastalık teşhisine yardımcı olabilecek sınıflandırma modeli oluşturma, ii)
hastalık ile ilişkili taksonomik biyobelirteçleri keşfetme, iii) öbekleme yaklaşımları kullanarak hastalarının
alt gruplarını keşfetme örneklerinden bahsedeceğim.
Son olarak belirlenen biyobelirteçlerin, bireysel hastalık geliştirme mekanizmalarını anlamamıza, tedaviler
için kişiselleştirilmiş hedefleri aydınlatmamıza, ve dolayısıyla --omik veriler ile hassas tıp arasındaki
boşluğu doldurmamıza nasıl yardımcı olabileceğini tartışarak konuşmamı tamamlayacağım.
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GENOTİPTEN FENOTİPE NÖROGENETİK HASTALIKLAR
Dr. Büşranur Çavdarlı
Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği, Ankara
Nörolojik hastalıklar başta santral ve periferik sistemi olmak üzere birçok sistemi etkileyen, yaygın klinik
bulgu veren, çoğunlukla çocukluk yaşında olmak üzere her yaşta başlayabilen ve büyük bir bölümü
herediter olan heterojen hastalıklardır. Musküler distrofiler, miyopatiler, konjenital myastanik sendromlar
gibi nöromusküler hastalıklar; nöromotor gelişme geriliği, öğrenme güçlüğü ve multiple konjenital
anomaliler ile seyreden sendromlar; epileptik ensefalopatiler, mitokondriyel hastalıklar,
lökoensefalopatiler, beyinde metabolit birikimi ile seyreden progresif hastalıklar nörogenetik hastalıkların
başlıca tiplerini oluşturmaktadır.
Fenotipik olduğu kadar genotipik olarak da oldukça heterojen olan bu hastalıkların alt tipe özgü moleküler
tanısı, klinik bulguların özelleştirilememesi nedeniyle zorlayıcı olmaktadır. Yeni nesil dizileme (NGS)
teknolojilerinin gelişimi ile benzer bulgulara sahip hastalıklara sebep olan genlerin birlikte çalışılması
moleküler tanı hızını ve oranını artırmaktadır. Ancak fenotipik olarak birbiri ile benzer bulgularının olması
nedeniyle hastalık grubu tam olarak belirlenemeyen nörogenetik hastalıklarda hedefe spesifik NGS testleri
yeterli olmamakta, tüm ekzom/ tüm genom (WES/WGS) testleri gibi daha geniş kapsamlı testler kullanıma
girmektedir. WES/WGS gibi testlerle yapılan çalışmalarda saptanan klinik tanı- moleküler tanı
uyumsuzlukları; bu hastalıkların fenokopi göstermeleri ile birlikte, nörogenetik hastalık etyolojisindeki
genlerin değişken ekspressivitesi kaynaklı hastalıkların başlangıç yaşı, ağırlığı ve seyrindeki farklılıklar ile
açıklanabilmektedir. Bu durumda klasik olan fenotipten-genotipe tanı yerine, genotipten-fenotipe tanı
yaklaşımı kullanılabilmektedir. Hastaya ait klinik değerlendirme sadece nörolojik muayene ile değil,
muştisistemik olarak yapılarak bulguların not edilmesi ve genomik veriler ile koordineli bir şekilde analiz
edilmesi genotipten-fenotipe yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Analiz sırasında biyoinformatik
analizlerle hastalık nedeni olarak şüphelenilen varyantlar için tekrar klinik değerlendirmeye dönülmesi
durumda gözden kaçırılan bir bulgu tespit edilebilmektedir. Ya da hastalığın yaşla ortaya çıkabilecek bir
bulgusu henüz ortaya çıkmadığı için ön tanıda yanılmalar olabilmektedir. Bu gibi durumlar için hastanın
uzun dönem takibi, hastanın ailesi ile birlikte multidisipliner olarak değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Her geçen gün yeni genlerin keşfedildiği nörogenetik hastalıklar alanında kapsamlı testlerle bile tanı oranı
%60-70 oranını geçememektedir. Bu durumda yapılan analizlerin tekrarı ve aday gen yaklaşımı ile
derinleştirilmesi, çok merkezli koordinasyon, düzenli literatür ve veritabanı taramaları gibi genotipten
fenotipe yaklaşımı ile aday genden yeni gen bulunması sürecine katkı sağlanarak hastaların tanı oranı
artırılabilmektedir.
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S-1 DMD HASTALARINDA KENDİLİĞİNDEN DİSTROFİN İFADE ETME YETENEĞİ KAZANAN REVERTANT
KAS LİFLERİNİN YENİ TEDAVİLERİN GELİŞTİTİLMESİNDE POTANSİYEL KATKILARI
UĞUR AKPULAT 1, SEBAHATTİN ÇIRAK 2
1
2

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, KASTAMONU
ULM UNIVERSITY MEDICAL FACULTY DEPARTMENT OF PEDIATRIC NEUROLOGY

Duchenne musküler distrofi (DMD), X’e bağlı resesif kalıtılan, tedavisi olmayan, ölümcül bir hastalıktır.
DMD, distrofin genindeki açık okuma çerçevesini bozan mutasyonlar sonucu her 3500 yenidoğan erkekde
bir gözlenmektedir. DMD hastalarının, kas liflerinde distrofin proteini bulunmadığından, kas kitlesi yaş ile
birlikte kronik yıkıma uğramaktadır. DMD hastaları ve hayvan modellerinde, revertant fiber (RF) olarak
bilinen, kendiliğinden tekrar distrofin ifade etme yeteneği kazanmış az miktarda kas lifi bulunmaktadır.
Doğal olarak gerçekleşen bu olayın altında yatan mekanizma/lar bilinmemektedir. DMD’nin hayvan modeli
olan mdx farelerin çeşitli iskelet kaslarından transvers kesitler alınarak immünfluoresan ve H&E boyamalar
yapılarak RF’ların kas içersindeki konumları belirlenmiştir. Konumu belirlenen RF’lar lazer mikrodiseksiyon
mikroskobu kullanılarak homojen olarak toplanmıştır. Toplanan örneklerden RNA izolasyonu yapılmıştır
ve kalitesi bioanalyzer cihazı ile belirlenmiştir. Kalite standartlarını sağlayan örneklerden cDNA sentezi,
ardından da Nested-PCR ile distrofin mRNA’sının moleküler analizi yapılmıştır. En az kaç iskelet kası
lifinden RT-Nested PCR’a izin verecek miktarda RNA izole edilebileceğini test ettiğimiz analiz sonucunda,
5 – 50 kas lifinin ileri moleküler analizlere izin verdiğini tespit edilmiştir. RF’larda distrofin mRNA’sının
analizi sonucunda okuma çerçevesinin yeniden kurulmasını sağlayan indel mutasyonu belirlenmiştir.
Çalışmamız ile kendiliğinden tekrar distrofin ifade etme yeteneği kazanan RF’ların ilk kez doğrudan analizi
yapılabilmiştir. Ayrıca, güncel genetik tedavi uygulamalarına yeni yaklaşımlar sunma potansiyeli
içermektedir.
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SS-2 CDKL5 EPİLEPTİK ENSEFALOPATİ TANILI HASTALARDA KETOJENİK DİYET ETKİNLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
ORKİDE GÜZEL 2, GUNES SAGER 1
1
2

İSTANBUL DR LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİ, İSTANBUL
MEDETERİNANA KETOJENİK DİYET MERKEZİ

Giriş: CDKL5 ilişkili bozukluklar, siklin bağımlı kinaz benzeri 5(CDKL5) genindeki patojenik variantlardan
oluşan bir gelişimsel ensefolopatidir. CDKL5 büyük çoğunlukla beyinde exprese edilen bir serin/ treonin
kinazdır. CDKL5 proteininin hücre proliferasyonunda, nöronal göçde , aksonal büyümede, dendritik
morfogenez ve sinaps gelişimde rol oynar. Bu çok nadir sendromda çok erken başlangıçlı epileptik
nöbetler, hipotoni, gelişim geriliği, motor gerilik ve kortikal görme bozukluğu mevcuttur. Bu çalışmamızda
CDKL5 tanılı hastalarda ketojenik diyet etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Method: Çalışmamız tek merkez retrospektif bir çalışma olup genetik testler CDKL5 ilişkili bozukluk tanısı
alan hastalar dahil edilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmamızda 4 (%80) ü kız toplam 5 hasta vardır. Epilepsi panel veya tüm gen dizileme ile
CDKL5 geninde 3 tanesi missense, 2 tanesi nonsense hemizigot varyasyon saptanmıştır. Hastalarımızın yaş
ortalaması 3.6 ±1,5 dir. Hastalarımızın hepsinde erken başlangıçlı ve ilaca dirençli nöbetler vardı. Diyet
başlangıç öncesinde tüm hastalar en az 2 adet anti-epileptik kullanmaktaydı. Hastalarımız en az 6 ay
ketojenik diyet tedavisi aldıktan sonra 4 hasta %90 üzerinde nöbet kontrolü saplanmış olup tekli antiepileptik tedavi ile takip edilmektedir. 1 hastada %40 nöbet kontrolü sağlanmış olup hiçbir hastada
komplikasyon gözlenmemiştir. Sonuç olarak ketojenik diyet CDKL5 ilişkili epilepsilerde etkin ve
güvenilirdir.
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SS-3 LEİGH SENDROMU’NUN ÜÇ FARKLI FENOTİPİ
SEREN AYDIN 1, GÖKÇEN ÖZ TUNÇER 1, ÖZLEM SEZER 2, ASLIHAN SANRI 3, GÜLBAHAR KURT BAYIR 1, AYŞE
AKSOY 1
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI,
ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI, SAMSUN
2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ GENETİK BÖLÜMÜ,
SAMSUN
3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK GENETİK
BÖLÜMÜ, SAMSUN
Leigh sendromu, nükleer veya mitokondri genomundaki gen mutasyonlarına bağlı mitokondriyal
fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, yaşamı tehdit eden nörodejeneratif bir hastalıktır. İzole kompleks
I eksikliği mitokondriyal hastalıklarda en sık görülen genetik bozukluktur ve Leigh sendromunun yaygın bir
nedeni olarak vakaların yaklaşık %30’unu oluşturur. İki aileden farklı klinik şikayetleri olan üç olguda
mitokondriyal ND3 geninde mt.10197G>A mutasyonu bulundu. Altı aylık kız hastada ilerleyici nöromotor
gerilik, distoni, beslenme ve solunum güçlüğü şikayetleri varken, 30 yaşındaki annesinde tremor, ataksi ve
distoni vardı. Başka bir aileden 14 yaşında erkek hasta sol hemidistoni ve konuşma bozukluğu ile başvurdu.
Hastaların beyin manyetik rezonans görüntülemelerinde bilateral bazal ganglion ve mezensefalonda T2
ağırlıklı ve FLAIR serilerde hiperintensite görüldü. Leigh sendromu hem fenotipik hem de genetik
heterojeniteye sahip nörodejeneratif bir hastalıktır. Genellikle başlangıç yaşı ile ilişkili olarak
semptomlarda yavaş veya hızlı bir ilerleme gelişebilir. Aynı ailedeki olgular dahi farklı fenotipik özellikler
gösterebileceğinden mitokondriyal hastalık tanısı klinisyenleri zorlayabilir.
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SS-4 AİLEVİ BİR NÖRODEJENERATİF HASTALIK: JUVENİL ALS İNCELEMESİ
NAZ KADEM , GÜLTEKİN KUTLUK , CEMRE RANDA
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANTALYA
Amyotrofik lateral skleroz (ALS), üst ve alt motor nöronların dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya
çıkan, ilerleyici kas güçsüzlüğü ile karakterize ciddi bir nörodejeneratif bozukluktur. Başlangıç yaşının 25in
altında olduğu bildirilen ALS hastaları Juvenil ALS (JALS) olarak sınıflandırılır. JALS hastalarının çoğunluğunu
sporadik (SALS) vakalar oluştururken ancak yaklaşık %5-10unu Familyal ALS (FALS) oluşturur. Günümüzde
FALS ile ilgili 20den fazla gen bildirilmiştir. Otozomal dominant, otozomal resesif ve X’e bağlı kalıtım
paternleri vardır. OR kalıtılan grupta ALS2, SPG11 ve SIGMAR1 varyantları görülür.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji kliniğinde takipli ALS2 gen mutasyonu olan
hastaların retrospektif incelemesi yapıldı.
Dört hastada (aile-1) c.2351+2C>A ve iki hastada (aile-2) c.4573dupG olmak üzere iki aileden toplam altı
hastada ALS2 varyantı tespit edildi. Hastalarımızın hepsinde hem üst hem de alt motor nöron tutulumuna
ait bulgular vardı. İlk semptom başlangıç yaşı ortalaması 1,5 yıl, en sık görülen ilk semptom ise parmak ucu
yürüme, sık düşme veya ördekvari yürüme ile giden yürüme bozukluklarıydı. Tüm hastalarda nöromotor
gelişim geriliği mevcuttu. İlerleyici özellikte distoni ile disartri ve disfaji gibi bulbar semptomlar görüldü.
Bir hastamız epilepsi tanısı ile takip edilmekteydi.
Günümüzde birçok hasta genetik çalışmalar ile tanı almadan sıklıkla serebral palsi veya nöromotor gelişme
geriliği tanıları ile takip edilmektedir. Vakalarımızda olduğu gibi progresif semptomlar ile gelen, ailede
birden fazla bireyin etkilendiği durumlarda genetik çalışmalar nadir nörolojik hastalıkların tanısı için önem
kazanmaktadır.
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SS-5 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ OTOZOMAL RESESİF TİP 14 TANISI ALAN İKİ KARDEŞ OLGU
GÜLBAHAR KURT BAYIR 1, SEREN AYDIN 1, GÖKÇEN ÖZ TUNCER 1, AYŞE AKSOY 1, ASLIHAN SANRI 2,
ÖZLEM SEZER 3
1
ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ,ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI,
ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI, SAMSUN
2
SAGLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK GENETİK
BÖLÜMÜ, SAMSUN
3
SAGLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ GENETİK BÖLÜMÜ,
SAMSUN
Spinoserebellar ataksi (SCA), serebellumun ilerleyici dejenerasyonundan kaynaklanan ataksi kliniği ile
birlikte, beyin sapını etkileyebilen nörodejeneratif, genetik bir hastalık grubudur. Prevalansının 100.000de
3 olduğu bildirilmektedir. SPTBN2 genindeki homozigot fonksiyon kaybı, erken başlangıçlı serebellar ataksi
ve global gelişimsel gecikme, spinoserebellar ataksi otozomal resesif 14(SCAR14) ile
ilişkilendirilmiştir. Prenatal ve natal özelliği olmayan, sağlıklı ebeveynleri kuzen olan, 17 yaşında erkek
olgunun gelişim basamaklarının geri olduğu, dört yaşında geniş tabanlı yürüdüğü ve 14 yaşında
konuşmasının akıcılığını yitirdiği ögrenildi. Fizik muayenesinde dizartrik konuşma, titübasyon, dismetri,
interstisyel tremor, disdiadokinezi ve ataksik yürüyüş saptandı. Derin tendon reflekleri alt ekstremitelerde
hiperaktifti. Kranyal manyetik rezonans görüntülemede serebellar hemisferlerde belirgin atrofi
izlendi. Olgunun 33 yaşındaki kız kardeşinde benzer şikayetler ve kranyal görüntüleme bulguları olduğu ve
serebral palsi tanısı ile izlendiği öğrenildi. Tüm ekzom dizileme ile kardeşinde ve
hastamızda SPTBN2 geninde homozigot patojenik varyant(c.682-683, delp.Leu228Glufs, chr11:66481191)
saptanarak hasta spinoserebellar ataksi OR14 tanısı aldı. Aile segregasyonunda anne-baba heterozigot
taşıyıcıydılar. Ailesinde serebellar ataksi öyküsü olan bir hastada, ataksi alt tipini tanımlamanın en etkili ve
kesin yolu genetik testlerdir. Son yıllarda, yeni nesil dizilemenin yaygın klinik kullanımıyla, SCAların altında
yatan genlerin yanı sıra fenotipik özellikleride daha ayrıntılı tanımlanmaya başlanılmıştır.
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SS-6 NON- 5Q SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ: FARKLI BİR OLGU
ELİF ACAR ARSLAN 1, AYBERK TÜRKYILMAZ 2, BERİL DİLBER 3
1

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI, TRABZON
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GENETİK ABD, TRABZON
3
TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ KLİNİĞİ, TRABZON
2

Giriş: Spinal musküler atrofi (SMA) ile birlikte olan pontoserebellar hipoplazi aynı zamanda PCH1 olarak
da bilinmektedir. Olgularda, jeneralize kas güçsüzlüğü, global gelişme geriliği ve erken yaşlarda ölümler
bildirilmiştir. Olgu: Altı yaşında, kız olgu, hiperlaksite, yürüme bozukluğu, merdiven inip çıkmada güçsüzlük
şikayeti ile başvurdu. Özellikle, alt ekstremite fleksörlerinde güçsüzlük ve dilde hafif fasikülasyonu mevcut
idi. Dış merkezde elde edilen SMN gen analizi negatif idi. Elektromiyelografide, motor nöropatisi mevcut
idi. Tüm ekzom analizi sonucunda, VRK1 geninde homozigot mutasyon tespit edildi. Sonuç: Bu bildiri ile,
SMA fenotipi ile gelen olgularda, literatürde her ne kadar erken yaşta ölüm bildirilmiş ise de, spektrum
genişliğinin olabileceğini dikkate almak ve radyolojik bulgular oturmadan da, VRK1 gen mutasyonunu
ayırıcı tanıya almanın altını çizmek istedik.
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SS-7 SPASTİK PARAPAREZİ AYIRICI TANISINDA SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TİP 40: BİR OLGU SUNUMU
ROJAN İPEK
ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, ADIYAMAN
Spinoserebellar ataksi, otozomal dominant kalıtılan büyük bir heterojen nörodejeneratif hastalık grubunu
içerir. Spastik paraparezi ayırıcı tanısında heterozigot missense CCDC88C gen mutasyonu olan erken
başlangıçlı SCA olgusu sunuldu. On yaş kız hasta yürüme bozukluğu ile Çocuk Nöroloji polikliniğine
başvurdu. NSVY ile zor doğum öyküsü vardı. Üç yaşına kadar nöromotor gelişimi normal seyreden hastanın
daha sonra parmak ucu yürüyüşü ve yürümede güçlük şikayeti gözlendi. Anne baba arasında uzaktan
akrabalık vardı. Kuzenlerde epilepsi, bir kardeşinde sık düşme ve w oturuşu, annede ise son 1 yıldan beri
erken yorulma ve merdiven çıkarken bacaklarda ağrı şikayeti olduğu öğrenildi. Fizik muayenede mentali
iyi, kas gücü 3-4/5, hafif skolyoz, alt ekstremitede DTR artışı üst ekstremiteye göre daha belirgin, kırık diz
yürüyüşü, topuk ve tandem yürüyüşü bozuk, pes kavus deformitesi, sağ aşil tendon opere skar izi
belirgindi.Laboratuvar tetkikleri, göz muayenesi ve işitme testi normaldi. Serebral MRG’de bilateral
lentiküler nükleus alt yarısında T1 de hipointens, T2 FLAIR’de hiperintens tutulum gözlendi. Genetik
analizinde CCDC88C heterozigot c.1529T>C missense mutasyonu saptandı. Bu mutasyon daha önce
bildirilmemiş olup ACMG kriterlerine göre muhtemel patojenik olarak değerlendirildi. Hastanın
ebeveynlerine ve kardeşlerine genetik analiz planlandı. Bu çalışmada yeni gen mutasyonları ile spastisiteataksi spektrumunda örtüşen fenotiplerin ayırımına yardımcı olmak ve yeni mutasyonları literatüre
katkıda bulunulması amacıyla sunulmuştur.
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SS-8 PROGRANÜLİN (GRN) GEN MUTASYONLU ASİMETRİK EKSTREMİTE DİSTONİSİ VE TREMOR İLE
BAŞVURAN GENÇ HASTA
TUĞBA EYİGÜRBÜZ 1, ZERRİN YILDIRIM 1, LEYLİ ŞENTÜRK 2, TURGUT ADATEPE 3, NİLÜFER KALE 1
1

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ GENETİK BİRİMİ, İSTANBUL
3
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ELEKTROFİZYOLOJİ BİRİMİ, İSTANBUL
2

GRN geni, progranülin isimli proteinin yapımını sağlar ve mutasyonu sıklıkla frontotemporal lober
dejenerasyon (FTLD) ile ilişkilendirilir. GRN ile ilişkili FTLD’de gende 65ten fazla patojenik varyant
tanımlanmıştır. Davranış değişiklikleri ve konuşma bozuklukları en yaygın erken belirtilerdir. Ancak bazen
parkinsonizm ve kortikobazal sendrom da gelişebilir. Semptomlar genellikle 6-7. dekadda fark edilirse de
daha erken veya ileri yaşlarda da başlayabilmektedir.
41 yaşında, erkek hasta ellerde titreme yakınması ile başvurdu. Sağ üst ekstremite distalinde belirgin iki
yanlı distoni ve tremor ile negatif myokloniler izlenmekteydi. Babasına 55 yaşında Parkinson Hastalığı
tanısı konduğu öğrenildi. Beyin görüntülemeleri ve bakır metabolizma testleri normaldi. Semptomatik
tedaviler denendi ancak yanıt alınamadı ve L-dopa tedavisi başlandı. 600 mg/gün L-dopadan kısmi yanıt
alındı. Distonik kaslarına botilinum toksin A uygulandı. Parkinsonizm ilişkili genlerin yer aldigi NGS temelli
dizayn edilen panel testte GRN geninde (NM_002087.4): c.209G>A(p.Gly70Asp) değişimi heterozigot
olarak tespit edildi.
Distoni ve tremor dışında klinik patolojik bulgusu olmayan hasta FTLD tanı kriterlerine uymuyordu.
Hastamızda sadece motor bulgular var olsa da aile öyküsü varlığı, genetik bakısı neticesinde
frontotemporal demansa ilerleyebileceğini düşündürmüş ve benzer vakaların nadirliği nedeni ile
sunulmuştur.
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SS-9 SLC2A1 GENİ DİZİ ANALİZİ NORMALLİĞİ GLUT-1 EKSİKLİĞİ TANISINI DIŞLAR MI
CEMİLE BUSRA OLCULU , SANEM YILMAZ , SEDA KANMAZ , TUĞÇE İNCE , DİLARA ECE TOPRAK , HASAN
TEKGÜL
ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İZMİR
Tedavi edilebilir bir hastalık olan Glukoz transporter-1 (GLUT1) eksikliği, SLC2A1 genindeki mutasyonlar
sonucu gelişir. Bu mutasyonların, %81-89u dizi analizi ile saptanabilirken; %11-14ünde tanı MLPA analizi
ile doğrulanabilir.
Üç aylıktan beri nöbetleri olan, bir buçuk yaşında absans epilepsi tanısı konan 10 yaşında kız olgu
etosüksimit ve sodyum valproat tedavilerine rağmen devam eden dalma nöbetleri nedeniyle başvurdu.
Mikrosefali, dizartri ve hafif düzeyde entelektüel yetersizliği olan olgunun, uzun süreli egzersiz sonrası
yürüyüşünde aksama tariflenmekteydi. Paroksismal egzersiz ilişkili diskinezi (PED) ön tanısı ve devam eden
dalma nöbetleri nedeniyle tekrar sorgulanan olgunun nöbetlerinin açlık ve yorgunlukla tetiklendiği, daha
önce GLUT-1 eksikliği açısından SLC2A1 gen analizinin çalışıldığı ve normal bulunduğu
öğrenildi. SLC2A1 gen analizi tekrar değerlendirilen ve normal saptanan olgunun BOS glukozu: 34mg/dl ve
BOS/serum glukoz: 0,37 bulundu. SLC2A1 geni MLPA analizinde 1-10. ekzonlarda heterozigot delesyon
saptanarak GLUT-1 eksikliğine bağlı absans epilepsi ve PED tanısı aldı.
GLUT-1 eksikliği; erken çocukluk çağı absans epilepsisi (<4 yaş) ve PED şeklinde bulgu verebilir. Her iki klinik
durumda da SLC2A1 gen analizinin %10-15 olguda normal olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle GLUT1 eksikliği tanısı için geleneksel yöntem olan BOS glukoz ve serum glukoz düzeylerinin ölçümünden
vazgeçilmemelidir. Klinik destekliyorsa SLC2A1 geni dizi analizi normal olan olgularda olası
delesyon/duplikasyonların saptanabilmesi için MLPA analizi yapılmalıdır.
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SS-10 BEYİNDE DEMİR BİRİKİMİ İLE GİDEN BİR NİEMANN-PİCK TİP B OLGUSU
NEVRA ÖKSÜZ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, MERSİN
Niemann-Pick hastalığı (NPH) asit sfingomiyelinaz enzim (ASM) eksikliğinin neden olduğu, otozomal resesif
geçişli nörovisseral bir lizozomal depo hastalığıdır. İlerleyici nörolojik hastalık ve erken çocukluk
döneminde ölüm ile sonuçlanan NPH tip A ve daha geç yaşta çeşitli nörolojik ve sistemik belirtiler ile
karşımıza çıkan NPH tip B olmak üzere iki alt tipi vardır. NPH tip B daha çok erişkin çağda visseral tutulum
ile karşımıza çıktığından sıklıkla atlanabilmektedir ancak şüphelenildiğinde tanısı SMPD1 genetik
mutasyonun gösterilmesi ile kolayca konabilen bir hastalıktır. Burada 33 yaşında kliniğimize davranış
değişiklikleri ve tüm vücutta yaygın kore ile başvuran bir Niemann-Pick tip B olgusu sunulmuştur. Hastanın
aile öyküsü sorgulandığında akraba evliliği (anne-baba 1.derece kuzen), ailede yaygın hiperlididemi varlığı
ve kalp hastalıkları nedeni ile erken ölümler dikkati çekmiştir. Nörolojik muayenesinde vertikal ve
horizontal sakkadlarda yavaşlama, ataksi ve kognitif bozukluk saptanan hastanın çekilen serebral manyetik
rezonans görüntülemesinde, globus pallidus ve substansia nigrada demir birikimi gözlenmiştir. Abdominal
ultrasonografisinde minimal hepatomegali ve ileri derece splenomegali saptanmış, rutin biyokimyasında
trombositopeni gözlenmiştir. Hastanın enzim çalışmalarında lökositte sfingemiyelinaz enzim düzeyi 0.24
nmol/sa/mg (referans aralığı;7.7±3), LysoSM509 düzeyi 2640.0 nmol/L (referans aralığı:1-33) ve LysoSM
düzeyi 508.0 nmol/L (referans aralığı:<3.4) saptanmıştır. Bu bulgular bize ASM eksikliğini göstermiştir.
Genetik test sonucunda ise SMPD1 geninde homozigot mutasyon tespit edilmiş ve hastaya Niemann-Pick
tip B tanısı konmuştur. Hastaya ayrıca tüm ekzom dizi analizi (WES) yapılmış ve beyinde demir birikimi ile
giden nörodejeneratif hastalıklar dışlanmıştır.
Niemann-Pick tip B’de major nörolojik tutulum literatürde nadiren bildirilmiştir. Bu hastalar geniş belirti
spektrumuna sahip olduğundan ve ön planda visseral semptomlarla seyrettiğinden tanı almaları da güç
olmaktadır. Nitekim bizim hastamız da yıllarca psikoz nedeni ile takip ve tedavi edilmiş bir olgudur. Bu
şekilde atipik semptomlar ile gelen vakalarda aile öyküsünün sorgulanması ve multidisipliner bir yaklaşım
sergilenmesi erken tanı ve tedavi açısından çok önemli olmaktadır.
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SS-11 TİMİDİN KİNAZ 2 MUTASYONU VE NÜKLEOZİD TEDAVİSİ MUCİZESİ
GÖKÇE ESER, HALUK TOPALOĞLU
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, İSTANBUL
Mitokondri, her canlının hücrelerindeki birincil enerji fabrikasıdır. Bu fabrikada meydana gelen herhangi
bir bozukluk hücrelerde kaos yaratır ve yaşamı tehlikeye sokar. Son yıllarda mitokondriyal hastalıklara
neden olan 100'den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Hastalığın başlangıcını ve şiddetini belirleyen kriter,
her hücredeki çoklu mitokondriyal genomlar ve heteroplazmidir. En yaygın moleküler kusurlar,
mitokondriyal DNA kopya sayısının %30'a gerilemesi ile ortaya çıkan ve kasları, beyni ve karaciğeri
etkileyen mitokondriyal DNA deplesyon sendromlarıdır. Mitokondrinin korunmasında ve onarılmasında
rol oynayan Timidin Kinaz 2 enzimini kodlayan gendeki mutasyonlar, başta iskelet kası hücreleri olmak
üzere tüm hücrelerin enerji üretimini etkiler. Çünkü TK2 enzimi olmadan mtDNA onarımı ve üretimi
başarıyla gerçekleştirilemez. Bu bildirimizde kliniğimizde takip ettiğimiz ve tedavi ile hayatta kalmasını
başardığımız kritik bir olguyu sunacağız.
11 aylık kız çocuğu, daha önce normal olan baş kontrolünün kaybı şikayeti ile merkezimize başvurdu. Anne
ve babası arasında akrabalık yok. Fizik muayenede boyun kasları zayıf. Kısa süre destekle oturabiliyordu
ve hafif bir miyopatik yüze sahipti. Kreatinin Kinaz sonucu 4653mg/dL idi. Tandem MS normaldi ve beyin
MRG'de hipomiyelinizasyon saptandı. Kas biyopsisi mitokondriyal hastalık ile uyumluydu ve TK2 gen
mutasyonu araştırıldı. Test sonucunda TK2 geninde c.323C>T heterozigot mutasyon saptandı. Hastada 1.5
yaşında solunum yetmezliği gelişmesi sebebiyle trakeostomi açıldı ve 24 saat ventilatöre bağlandı. Bu
aşamada nükleozid tedavisi başlandı. Tedavi ile birlikte hasta ventilatörden ayrıldı ve trakeostomisi
kapatıldı. Hastamız şu an dört yaşında ve solunum desteğine ihtiyacı yok. Desteksiz ayakta durabiliyor ve
ağızdan beslenebiliyor.
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