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Öz (en çok 70 kelime) Down sendromu; 21 nolu kromozomun üç kopya bulunması ile 

tanımlanabilen, en yaygın genetik hastalıklardan biridir. Büyük olasılıkla (%90-95) maternal orjinli 

olup, mayoz bölünme sırasındaki anormal kromozomal dağılımdan (mayotik non-disjunction) 

kaynaklanmaktadır.Mayotik non-disjunction mekanizması henüz kesin olarak tanımlanamamış 

olmakla birlikte; genetik ve kazanılmış faktörlerden etkilendiği ve multifaktöriyel etiyolojiye sahip 

olduğu düşünülmektedir.Folat , temel olarak DNA sentezi ve DNA metilasyon reaksiyonlarında rol 

oynar. Metabolik olarak aktif  formu tetrahidrofolat (THF)’tır. Folat yetmezliği; DNA’da kırıklara, 

DNA hipometilasyonuna, anormal gen ekspresyonuna ve anormal kromozom dağılımına neden 

olabilir.Bu araştırma kapsamında;folat/homosistein metabolizmasında rol oynayan hem DNA’nın 

sentezi, hem de metilasyonu yolağında rol oynayan MTHFR,MTRR, MTHFD1, CBS, RFC1 

genlerinin  polimorfizmlerinin belirlenmesi  planlanmdı. Ailesinde Regüler Down sendromu öyküsü 

olan yada Down sendromlu bebek/çocuğu olan kırkaltı anne ile , kontrol grubu olarak Down 

öyküsü olmayan elli anne dahil edildi. Hasta ve kontrol grubuna ait bireylerden alınan kan 

örneklerden DNA izolasyonu yapıldı; MTHFR için C677T, MTHFR için A1298C, MTHFD için  
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G1958A,  MTRR için A66G, CBS için 844ins68 ve RFC1 için A80G polimorfizmlerine bakıldı. Elde 

edilen veriler  Hardy-Weinberg Denge Kontrolü ve ki-kare testleri ile değerlendirildi. Yaş bakımından 

hasta ve kontrol grupları arasında farklılık olup olmadığı Independent Samples t test ile incelendi. Yaş 

gruplarındaki (35 yaş altı ve üstü) hastalık oranları birbirinden anlamlı şekilde farklı bulundu(p=0,023) 

MTHFR677 genotipi ile hastalık arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p=0,047) 35yaş ve üstü bireylerde ise, 

MTHFD genotipi ile hastalık arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p=0,043). 
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Özet: 
 
Down sendromu; 21 nolu kromozomun üç kopya bulunması ile tanımlanabilen, en yaygın 

genetik hastalıklardan biridir. Büyük olasılıkla (%90-95) maternal orjinli olup, mayoz 

bölünme sırasındaki anormal kromozomal dağılımdan (mayotik non-disjunction) 

kaynaklanmaktadır.Mayotik non-disjunction mekanizması henüz kesin olarak 

tanımlanamamış olmakla birlikte; genetik ve kazanılmış faktörlerden etkilendiği ve 

multifaktöriyel etiyolojiye sahip olduğu düşünülmektedir.Folat , temel olarak DNA sentezi 

ve DNA metilasyon reaksiyonlarında rol oynar. Metabolik olarak aktif  formu tetrahidrofolat 

(THF)’tır. Folat yetmezliği; DNA’da kırıklara, DNA hipometilasyonuna, anormal gen 

ekspresyonuna ve anormal kromozom dağılımına neden olabilir.Bu araştırma 

kapsamında;folat/homosistein metabolizmasında rol oynayan hem DNA’nın sentezi, hem 

de metilasyonu yolağında rol oynayan MTHFR,MTRR, MTHFD1, CBS, RFC1 genlerinin  

polimorfizmlerinin belirlenmesi  planlanmdı. Ailesinde Regüler Down sendromu öyküsü 

olan yada Down sendromlu bebek/çocuğu olan kırkaltı anne ile , kontrol grubu olarak 

Down öyküsü olmayan elli anne dahil edildi. Hasta ve kontrol grubuna ait bireylerden 

alınan kan örneklerden DNA izolasyonu yapıldı; MTHFR için C677T, MTHFR için A1298C, 

MTHFD için  G1958A,  MTRR için A66G, CBS için 844ins68 ve RFC1 için A80G 

polimorfizmlerine bakıldı. Elde edilen veriler  Hardy-Weinberg Denge Kontrolü ve ki-kare 

testleri ile değerlendirildi. Yaş bakımından hasta ve kontrol grupları arasında farklılık olup 

olmadığı Independent Samples t test ile incelendi. Yaş gruplarındaki (35 yaş altı ve üstü) hastalık 

oranları birbirinden anlamlı şekilde farklı bulundu(p=0,023) MTHFR677 genotipi ile hastalık 

arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p=0,047) 35yaş ve üstü bireylerde ise, MTHFD genotipi ile 

hastalık arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p=0,043). 

 
 

Giriş-Genel Bilgi: 
 

Down Sendromu olgularının %95’i maternal kökenli mayotik bölünme sırasındaki 

kromozom ayrılma hatalarından kaynaklanmaktadır.  Kromozom ayrılma  hataları; 

anormal kinetokor ve mikrotübül oluşumuna neden olabilen, sentromerik hipometilasyonla 

karakterize edilen, DNA metilasyon hatalarından kaynaklanabilmektedir. DNA metilasyonu 

ise Folat/homosistein metobolizması tarafından düzenlenmektedir. Folat , temel olarak 

DNA sentezi ve DNA metilasyon reaksiyonlarında rol oynar. Metabolik olarak aktif  formu 

tetrahidrofolat (THF)’tır. Folat yetmezliği; DNA’da kırıklara, DNA hipometilasyonuna, 

anormal gen ekspresyonuna ve anormal kromozom dağılımına neden olabilir(Scala ve 

arkd.,2006; Zintzaras,2007; Coppede ve arkd.,2007). 

DNA sentezi ve metilasyonu gibi bu iki önemli süreçte ortak nokta; metiyonin sentaz 

reaksiyonudur. Folat/vitaminB12 bağımlı metiyonin sentaz reaksiyonu; DNA nükleotid 

öncül sentezi için metabolik olarak aktif THF’ı oluşturduğu gibi, aynı zamanda 

homosisteinden metiyonine dönüşümü de sağlar. Folat/homosistein metabolik yolağında 

birbirini tetikleyerek işlev gören çok sayıda enzim bulunmaktadır 

Methylentetrahydro folate dehydrogenase 1 (MTHFD1)enziminin DNA sentezinde rolü 

önemlidir. MTHFD1’in temel rolü; pürin ve pirimidin sentezi için 10-formil THF ve 5,10 
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metilen THF’ı oluşturmaktır.10-formil THF doğrudan format ve THF üzerinden sentetaz 

aktivitesi ile sentezlenebildiği gibi; 5,10 metilenTHF üzerinden dehidrogenaz aktivitesi ile 

5,10 methenil THF’a, buradan da cyclo hydrolase aktivitesi ile 10-formil THF’a dönüşebilir. 

MTHFD1 indirek olarak homosistein metabolizmasında, 5,10 metilen THF havuzunun 

birkısmını oluşturmak koşuluyla da görevlidir.MTHFD1 enziminin geni 14q24’te lokalize 

olup en sık görülen polimorfizmi 1958G →A polimorfizmidir(Brody ve arkd. 2002; Shi ve 

arkd.2003; Mc Dermott ve arkd. 2005; Coppede ve arkd., 2007). 

Methionine synthase reductase (MTRR)  ise homosistein’in metiyonine metillenmesi 

için aktif rol oynar. Folat/ homosistein yolağında kritik rolü olan temel enzimlerden biridir. 

MTRR geni 5p15.2-15.3’de lokalize olup en yaygın mutasyon tipi aspartik asitin glisine 

dönüşmesine neden olan 66A→ G polimorfizmidir(Rodrigues ve arkd., 2005). 

Homosistein’in metiyonine dönüşümünde temel olan S-adenosyl metionin (SAM) 

oluşmasıdır ki; SAM DNA, protein ve lipidlerin metilasyonu için ana metil grubu donörüdür. 

Sentezi cystathionine-beta-synthase (CBS)’in uyarılımı ile düzenlenir. CBS geni  

21q22.3’te lokalizedir. 844ins68 enyaygın rastlanan mutasyon tipidir.Eğer 844ins68 

mutasyonu var ise beklenen 242 bp’lik PCR ürünü, +68bp kayarak 174bp olarak 

gözlenecektir(Baric ve arkd.,2004). 

Folat taşıyan proteinler (folate carrier) de DNA metilasyonunun sağlanmasında önemli rol 

oynarlar. Çünkü hücrede varolan folatın miktarının düzenlenmesinden sorumludurlar. 

Reduced Folate Carrier(RFC1) intestinal mukoza membranında lokalize bir protein olup; 

folikasit emiliminde, hücrelere 5-metil THF’ı taşıyarak rol oynar. En sık mutasyon tipi ise 

A80G tipidir(Pei ve arkd., 2005). Çoğu çalışmalar sonucunda 

özellikle,MTHFR(metilentetrahidro folate reductase), MTR(methionine synthase) 

polimorfizmlerinin Down sendromu öyküsü olan annelerde ilişkili olabileceği 

tanımlanmıştır. 

 
Gereç-Yöntem: 

 
Çalışmaya İZEM ve Metin Uğur Sarıkaya Engelliler Merkezinde rehabilite edilen, Down 

Sendromlu çocuğu olan annelerden oluşan 46 gönüllü birey ve kontrol grubu olarak Down 

sendromu öyküsü olmayan 50 sağlıklı kadın dahil edildi.Hasta ve kontrol grubunu 

oluşturan bireylerden %2’lik EDTA’lı tüplere 7 ml periferik kan örneği alınarak, salting-out 

yöntemi/kit ile DNA izolasyonu yapıldı.İzole edilen DNA örneklerinden folat/homosistein 

metabolizmasında görevli altı gene ait polimorfizm bakıldı. 

MTHFR C677T (Ala222Val)(rs:1801133), MTHFR A1298C (Glu429Ala) (rs:1801131), 

MTRR A66G (RS:1801394), MTHFD1 G1958A (Arg653Gln) (rs:2236225), RFC1 A80G 

(His27Arg)  (rs:1051266) ve CBS için 844ins68 bakıldı. 
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Sonuç: 
Yaş bakımından hasta ve kontrol grupları arasında farklılık olup olmadığı Independent 

Samples t test ile incelendi. Ayrıca yaş için ROC Curve analizi ile cut-off belirlendi ve bu 

cut-off değerine göre elde edilen kategoriler için de çapraz tablo ve Odds oranı 

hesaplandı. Hastalık ile genotiplerin ve allellerin ilişkileri ayrı ayrı ki-kare veya likelihood 

ratio testi ile incelendi. Yaş grupları ve hastalık birlikte ele alınarak yine genotip veya allel 

bakımından bir ilişki olup olmadığı ki-kare veya likelihood ratio testiyle incelendi. Anlamlı 

bulunan genotip ve allel frekansları için odds oranları hesaplandı. Genotipler bakımından 

grupların Hardy-Weinberg dengesi kontrol edildi. İstatistik analizler SPSS v.11.5.1 ve 

MedCalc v.11.5.0 paket programları ile yapıldı. İstatistik analizlerde p<0,05 ise sonuçlar 

anlamlı kabul edildi.(tablo:1) 

 

Tablo:1 

Allel

RFC n % n % p Odds GA p

A 44 46,8 51 52,0

G 50 53,2 47 48,0 1,233 0,700 - 2,173 0,469

MTHFD

G 39 41,5 56 57,1

A 55 58,5 42 42,9 1,880 1,060 - 3,335 0,031

MTRR

A 59 62,8 52 53,1

G 35 37,2 46 46,9 0,671 0,377 - 1,193 0,174

CBS

Del 86 91,5 87 94,6

Ins 8 8,5 5 5,4 1,619 0,509 - 5,145 0,414

MTHFR677

C 75 79,8 65 66,3

T 19 20,2 33 33,7 0,499 0,259 - 0,961 0,038

MTHFR1298

A 56 59,6 55 56,1

C 38 40,4 43 43,9 0,868 0,489 - 1,540 0,628

Hasta Kontrol

0,053

0,735

0,562

0,043

0,224

0,593
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Tartışma: 
 
Klinik olarak Down Sendrom’lu çocuk doğurma insidansı, 1/600 olup en sık gözlenen 

genetik hastalıktır.  

Ancak yapılan araştırmalar Down Sendromunun etiyolojisinde yatan etkenleri tam olarak 

ortaya koyamamaktadır. Bunun sonucu olarak Down sendromlu çocuk sahibi olan aileler  

nedeni tam olarak açığa kavuşmamış, nitelik kazanmamış bir problem ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu durum sonraki gebeliklerinde normal çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin 

karşısına da bir sorun olarak çıkmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz 

verilerin sonucunda; özellikle risk grubu oluşturan Down sendromu öyküsünden yola 

çıkarak bu konuda ailelere genetik danışmanlık verilmesi sözkonusu olabilecektir.  

 

Çoğu çalışmalar sonucunda özellikle, MTHFR(metilentetrahidro folate reductase), 

MTR(methionine synthase) polimorfizmlerinin Down sendromu öyküsü olan annelerde 

ilişkili olabileceği tanımlanmıştır. Türkiyede bu konuda literatürde Boduroglu ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada MTHFR gen polimorfizmlerinin Down 

sendromu ile ilişkisi tanımlanmıştır. Literatürde;Brezilya, Fransa, Japonya gibi çoğu 

ülkelerin araştırma gruplarının folat/homosistein metabolizmasındaki farklı genlerin 

polimorfizmlerinin Down sendromu ile ilişkisini araştırmaya yönelik çalışmaları 

bulunmaktadır(Chango ve arkd., 2005; Eskes ve arkd., 2006; Scala ve arkd., 2006; Biselli 

ve arkd., 2008). Ancak halen literature bakıldığında hem folat metabolizmasında görevli 

olan ve araştırmamıza konu olan genlerdeki polimorfizmler ile Down sendromu oluşumu 

arasındaki olası ilişkinin tam olarak aydınlatılamadığı hem de bu genlerdeki 

polimorfizmlerin ırksal dağılımlarının belirlenmediği görülmektedir.  

Bu araştırmayla, folat/homosistein metabolizmasında görevli altı farklı genin polimorfik 

varyantları Türk ırkında  belirlenmeye çalışıldı.  

 

 

 


