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Çocu¤unun teyzesi olmak..!

Tetragametik
Kimerizm
Mitolojide kimera, tek bedende çok
kimlikli yarat›k, a¤z›ndan alevler püskürten bir
aslana benzeyen yarat›¤›n baﬂ›
aslan, gövdesi keçi ve kuyru¤u y›lan
ﬂeklinde garip bir yarat›kt›. Yine,
gövdesi insan ve baﬂ› kurt görünümünde olan ve bu örnekler gibi pek çok kimerik canl› modeli de mitolojide bulunmakta. Zoolojide kimera terimi
mitolojik yarat›klardan dolay› kullan›l›yor ve farkl› zigotlardan (döllenmiﬂ
yumurta) kaynaklanm›ﬂ iki ya da daha
çok genotipin veya genetik olarak farkl› hücre grubunun ayn› canl› ya da insanda bulunmas› durumu olarak tan›mlan›yor. Kimerizmin mozaisizmden
fark›, kromozom yap›lar› de¤iﬂik hücrelerin ayn› zigottan de¤il, farkl› zigotlardan kaynaklanan bir olay olmas›. Kan
nakli sonucu ayn› bireyde farkl› kan
hücrelerinin kar›ﬂmas› ve do¤um s›ras›nda çift yumurta ikizlerinde plasenta
arac›l›¤› ile rahim içi (intraüterin) kan

Mitolojide
Kimerik Canl›lar
(Ayn› bedende
farkl› canl›lar
veya DNA’lar)
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nakli olabilmesi ya da kal›t›m
yoluyla kimerizm/mozaisizm oluﬂabiliyor.
Kimeralar, dört atasal hücrenin (ayr›
ayr› döllenmiﬂ iki yumurtan›n) erken
gebelik döneminde birleﬂmesi sonucu
oluﬂuyorlar. Her hücre populasyonu,
kendi genetik karakterini korur ve oluﬂan canl›n›n bedeni farkl› genetik kökenli parçalar›n bir kar›ﬂ›m› ﬂeklinde
oluﬂur (mozaik). Sonuçta, tek canda
çok kimlik oluﬂur ve benzeﬂirlik (homoloji) gösteren fakat farkl› resimlerin
birleﬂmesi ﬂeklinde bir oluﬂum ortaya
ç›kar. Memeli embriyolar›, kendi genotipinden oldu¤u kadar,
farkl› genotiplerdeki embriyolar›n da
birleﬂmesini ve sonuçta tek bir embriyo oluﬂumunu
sa¤l›yor. Kimerik canl›lar, do¤al koﬂullarda nadir görülürler. Ya
da bunlar, s›k oluﬂmakta fakat az fark edilmekte veya ço¤unlukla
gözden kaç›yor olabilirler. Kimerik
karakterde hay-

vanlar›n oluﬂturulmas›, embriyonik uygulamalar
aras›nda yer almakta. Bu
teknoloji, ayn› zamanda, transgenik hayvanlar›n (genomunda yabanc› gen taﬂ›yan) elde edilmesinde
de kullan›l›yor. Kimerik uygulamalar›n, hayvanlar›n genetik yönden ›slah›na ve verimlerinin art›r›lmas›na
olan katk›s› çok az. Kimera oluﬂumunda ilk modeller, birçok alanda oldu¤u gibi, yine baﬂta fare olmak üzere
di¤er küçük laboratuvar hayvanlar› oldu. S›çan/fare ve tavﬂan/insan kimeralar› oluﬂturuldu; ancak bunlar birkaç
gün yaﬂayabildiler. Bu teknik, daha
sonra ekonomik de¤eri olan çiftlik hayvanlar›nda da uygulamaya konuldu.
Böylece, her hayvan türüne özgü baz›
önemli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ oldu. Laboratuvar ve çiftlik hayvanlar› kullan›larak, ayn› veya ayr› iki ›rka ait embriyolar›n birleﬂtirilmesi, blastomer, çekirdek, embriyo iç hücrelerinin transferi
ve di¤er tekniklere dayal› olarak kimeralar oluﬂturulmakta. 1984 y›l›nda bir
kimerik “geep”; bir keçi (goat) ve koyundan (sheep) oluﬂan ortak bir embriyodan üretildi. Ayr›ca, tavuk embriyosuna b›ld›rc›n embriyosunun k›smi enjeksiyonu ile b›ld›rc›n beyinli bir tavuk
da üretildi. Bitkilerde de kimerik olgulara rastlanmakta. Kimerizmin di¤er bir
ﬂekli olarak da, hamilelik s›ras›nda fetüse ait kök hücrelerin göbek ba¤› (plasenta) bariyerini geçerek annenin kan
dolaﬂ›m›na kar›ﬂt›klar› deri, karaci¤er
ve dalak gibi organ ve dokulardaki hasarlar› tamir ederek, burada y›llarca sa¤
kalabildikleri bildirildi. Hatta bu kök
hücrelerin, anne kan-beyin bariyerini
de aﬂabildikleri farelerde rapor edildi.
Buna karﬂ›n, anneden de bebe¤e kök
hücre geçiﬂi gerçekleﬂebilmekte ve bu
olaya mikrokimerizm denilmekte.
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Tetragametik Kimerizm
Tetragametik kimerizm; konjenital
kimerizmin en az yayg›n olan›. ‹ki
sperm taraf›ndan ayr› ayr› döllenmiﬂ iki
yumurtan›n geliﬂmesi sonucunda oluﬂan iki embriyonun, ikiz kardeﬂler oluﬂturmak yerine, geliﬂmenin erken döneminde (blastomer ya da gastrula evreleri) birleﬂerek tek bir canl› olarak do¤malar›na kimerizm denilmekte. Böyle bir
organizma, dört gametten oluﬂtu¤u için
bu olaya tetragametik kimerizm denir.
Bu organizma iki ikizine ait hücre ve
dokular› taﬂ›r. Sonuçta, do¤an kimerik
çocuk, do¤mayan ikizinin DNA's›n› da
taﬂ›maktad›r. Böyle çocuklarda örne¤in;
deri ile kan›n DNA profili birbirini tutmaz. E¤er birleﬂen iki yumurta ayn› cinsiyeti taﬂ›yor ise (XX/XX veya XY/XY) o
canl›da, kimerizm d›ﬂar›dan (fenotipik
olarak) fark edilemez ancak DNA testleri ile teﬂhis edilebilir. Böyle olgular, daha yayg›n olarak bulunabilirler. Ancak,
bunlar fenotipik bir belirti vermedikleri
için gözden kaçmakta. E¤er, birleﬂen iki
embriyo ayr› cinsiyetlere sahip ise (erkek ve diﬂi) oluﬂan canl› her iki cinsiyetin eﬂey organlar›n› taﬂ›yabildi¤i gibi
(hermofrodit, XX/XY) nadiren interseks
formu ﬂeklinde de geliﬂebilir. Kimerik
kiﬂilerde, kan dokusunun farkl› iki hücre populasyonundan oluﬂmas›, kan grubu uyuﬂmazl›¤›, belirsiz eﬂey organlar
ve hermofrodit gibi bulgular ayr› ayr›
veya birlikte görülebilir. Böyle kiﬂilerde
bazen deri, saç ve gözlerde lekeler (pigmentasyon) görülebilir. Kimerik canl›larda karaci¤er bir kromozom setine sahipken, böbrek farkl› bir sete sahip olur.
Yani, farkl› dokular farkl› kromozom
kuruluﬂlar›na sahip olabilirler.
Bedenlerinde birden fazla DNA varl›¤› ile do¤an kimerik vakalar›n 2003 y›l›nda, 30-40 dolay›nda oldu¤u “New Scientist” dergisinde bildirilmiﬂ. Kimera
bulgusu, hermafroditler gibi baz› istisnalar d›ﬂ›nda, d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda anlaﬂ›lmad›¤› için rastlant› sonucu ortaya
ç›k›yor. Do¤uﬂtan olan kimerik insanlar›n say›s› çok fazla olabilir. Üstelik gebelik ﬂans›n› art›rabilmek amac›yla birden
fazla döllenmiﬂ yumurtan›n ana rahmine yerleﬂtirildi¤i tüp bebek (in vitro döllenme) uygulamalar› yayg›nlaﬂt›kça, iki
embriyonun birleﬂme (füzyon) olas›l›¤›n›n da giderek artaca¤› ve kimera say›s›nda ciddi bir yükselme olaca¤› düﬂünülüyor. Nitekim, tüp bebek uygulama-

Koyun ve keçinin kar›ﬂ›m› (kimerik Geep)

Kimerik üzüm bitkisi yapra¤›

lar›nda ayr› yumurta ikizlerinin (dizigotik) oluﬂma olas›l›¤›n›n 30-35 kat artt›¤›
bildirilmiﬂ. Bu olay ikizlerle iliﬂkili sakatl›k olas›l›¤›n› tetikliyor. Do¤al kimerizmde döller, anormallikleri (hermafroditik karakterler ve deri renginin bozulmas› gibi) göstermedikleri sürece tan›nmazlar. Bu durum, yüksek s›kl›kta (insidans) ve tipik olarak baz› çilli erkek kedilerde, cinsiyeti belirsiz hayvanlarda
veya cinsiyet davran›ﬂ bozukluklar› gösteren (diﬂi hücreler beyni, erkek hücrelerinde ise eﬂey organlar› oluﬂturdu¤u
durumlarda) hayvanlarda görülebilir.
Son y›llarda, çocu¤unu kabul etmeyen baz› annelerde de tetragametik kimerizme rastlanm›ﬂ. Aﬂa¤›da aç›kland›¤› gibi böyle iki vakam›z bulunuyor.
Son örnek, 2002 y›l›nda ‹ngiltere’de çocu¤unu reddeden bir annenin, genetik
analizleri sonucunda tetragametik kimerik oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Tetragametik
kimerizm organ veya kök hücre nakli
için de önemli bir uygulama alan› oluﬂturuyor. Kimeralar, iki hücre hatt› taﬂ›malar› dolay›s›yla bu iki hücre hatt›na
yak›n dokulara karﬂ› yüksek bir ba¤›ﬂ›kl›k (immünolojik) tolerans gösterir.
Fare çal›ﬂmalar›nda da, tetragametik farelerin atasal (parental) bireylerden elde edilen deri parçalar›na karﬂ› yüksek
tolerans gösterdikleri saptand›. Bundan
dolay›, tetragametik insanlar›n daha geniﬂ bir akraba çevresinde veya yabanc›
bireylerden organ nakillerine olumlu
cevap verdikleri bildirildi.

Tetragametik kimerizm ile ilgili olarak fareler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda; iki ayr› embriyodan elde edilen blastomerler, bir arada kültüre edilerek 34
kimerik fare üretildi. Bunlar›n 12 tanesinde, bir hücre hatt›ndan geliﬂmiﬂ tek
bir eritrosit populasyonuna rastlanmas›na karﬂ›n, di¤er dokular›ndaysa iki
hücre hatt›na rastland›. Bu bulgu, geliﬂmenin erken dönemlerinde klonal ço¤alma sonucu hücre hatlar›n›n meydana geldi¤i düﬂüncesi ile uyumlu. Alternatif olarak, yaﬂam›n ilk evrelerinde seçilim avantaj› bulunan bir klon seçilime
u¤rayabilir. Literatürde, ikinci olas›l›¤›
destekleyen çal›ﬂma sonuçlar›na da
rastlanmakta. Örne¤in, tetragametik
koyunlarda; iki eritrosit (k›rm›z› kan
hücresi alyuvar) grubunu bir arada bulunduran tetragametik dört koyundan
ikisinin, bu hücre gruplardan birini 5
y›ll›k bir süreç içerisinde kaybettikleri
rapor edilmiﬂ. Tetragametik kimerizmin, tan›s›nda kullan›lan moleküler
teknikler ve laboratuvar süreçleri de oldukça karmaﬂ›k olabilmekte. Bundan
dolay›, tetragametik kimerizmin olgular›n›n toplumda tan›s› konulandan daha
yüksek oranda oldu¤u varsay›lmakta.
Örne¤in, kimerik bir bireyin kan›nda
çok bask›n olarak bir hücre hatt› bulunuyorsa, aile çal›ﬂmas›na baﬂvurulmadan kimerik durum tan›mlanamaz. Dolay›s›yla, bir çocu¤un anne ya da babas›n› tayin ederken kimerizm durumundan dolay› hatalar meydana gelebiliyor.
Böyle durumlarda, bireylere ait çeﬂitli
dokular›n moleküler yöntemler kullan›lmak suretiyle kimerizm yönünden
araﬂt›r›lmalar› gerekir. Kimerizm yönünden tan› konulmas› özellikle IVF
(tüp bebek) durumlar›nda önemli . Çünkü IVF durumunda, embriyolar›n yak›n
kontak halinde bulunmalar› nedeniyle
kaynaﬂma olas›l›¤› artt›¤› için tetragametik kimerizm s›kl›¤› da artmaktad›r.

IVF (Tüp Bebek)
Sonras› Hermafrodit
Kimera Olgusu
Bu olgu; 31 yaﬂ›nda do¤uﬂtan k›s›r
bir annedir. Hormonal ve laparaskopik
araﬂt›rmalar, annenin normal bir pelvise sahip ve yumurtlaman›n (ovulasyon)
normal olarak gerçekleﬂti¤ini göstermekteydi. Kad›n›n eﬂi 41 yaﬂ›nda ve
Kas›m 2006
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‹ki ayr› yumurta ve farkl› iki
DNA’dan oluﬂan tek fetüs (Kimera)

baﬂka bir kad›ndan bir çocu¤u vard›.
Fakat sperm say›s› oldukça düﬂüktü.
Anneden, 18 yumurta (oosit) elde edildi
ve bunlar›n 15’i her biri ayr› kapta olmak suretiyle anonim spermler ile döllendirildi. ‹ki gün sonra (dört hücrelik
basamakta) bu embriyolardan 3 tanesi
kad›na transfer edildi. Bundan 36 gün
sonra yap›lan ultrasonografik gözlemde tek bir fetüs ve keseye rastland›.
Bundan sonraki süreçte, 3.46 kg’l›k bir
bebek normal zaman›nda dünyaya geldi. Bebek normal bir sa¤, inmemiﬂ bir

‹nsanda Tetragametik
Kimerizm Örnekleri
Çocuklar›n›n Annesi Olamayan Kad›n
Kendi vakalar›m›zdan biri;
“Bu Çocuk Benim Çocu¤um De¤il”
‹ki büklüm, günlerce a¤lamaktan gözleri ﬂiﬂmiﬂ
ve k›zarm›ﬂ halde kocas›n›n ve kay›nvalidesinin yard›m› ile muayene odas›na zorlanarak, adeta sürünerek girdi ve kendisine ayr›lan koltu¤a güçlükle oturabildi. H›çk›rarak a¤l›yor ve h›çk›r›klar› aras›nda
günlerce a¤lam›ﬂ olman›n yorgunlu¤u ile inleyerek,
“bu çocuk benim çocu¤um de¤il” diyordu. Kendi
dünyas›nda, çevresine karﬂ› ilgisiz ve belirgin bir
alakas›zl›k içinde oldu¤undan kendisi ve ﬂikayetleri
konusundaki ilk bilgiler kocas›ndan al›nd›. Çocu¤unu 6 ay önce bir hastanede do¤urmuﬂtu. Yavrusunu,
do¤ar do¤maz kuca¤›na almak ve onu doya doya
koklamak amac› ile spinal anestezi ile do¤um yapmay› seçmiﬂti. Kocas› do¤umhane kat›na al›nmam›ﬂ
ve yaln›zca annesinin kendisine refakat etmesine
izin verilmiﬂti. Do¤um saati yaklaﬂ›nca do¤um odas›na al›nm›ﬂ, nedendir bilinmez bir baﬂka do¤um
öne al›nm›ﬂ. Kendisi ameliyathaneden ç›kar›lmam›ﬂ
ve do¤um yapan di¤er kad›n›n do¤umunu, bütün
safhalar› ile seyretmek zorunda b›rak›lm›ﬂt›. Bu do¤umdan akl›nda sadece “çok ama çok kan” kalm›ﬂt›. S›ra kendisine geldi¤inde; do¤umun ilerleyen safhalar›nda kendisinin de hissetti¤ini; “sanki kalbim
kuﬂ olmuﬂ, yerinden uçup gidecekti” diye tarif etti¤i kalp at›ﬂlar›ndaki h›zlanmay› belirtmiﬂti. Spinal
anestezi ile do¤umdan vazgeçilmiﬂ ve do¤um genel
anestezi ile sonland›r›lm›ﬂt›. Çocu¤unun do¤du¤u
an› hat›rlad›¤›n› ve kuca¤›na almak istedi¤ini, ancak
ebeler biraz sonra veririz demelerine karﬂ›l›k bunun
gerçekleﬂmedi¤ini söylüyordu. Çünkü genel anestezinin de etkisiyle derin bir uykuya dalm›ﬂt›. Kocas›
bunlar› anlat›rken, hasta biraz kendine gelmiﬂ k›smen de olsa rahatlam›ﬂt›. “Ben spinal anestezi ile
do¤umu; yavrumu do¤ar do¤maz kuca¤›ma almak
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sol testis ve normal erkek cinsiyet organlar›na sahipti. Bebek, 6 ayl›k oldu¤unda sol testis inguinal ringde belirgin olarak gözlenebiliyordu. On beﬂ ayl›k iken cerrahi operasyonda, normal
olmayan bir gonad ve vas deferens içeren hernial bir kesenin var oldu¤u anlaﬂ›ld›. Söz konusu yap›lar histolojik inceleme sonucunda, anormal gonad›n,
uterusun boynuz k›sm›na yap›ﬂ›k bulunan ve fallopi tüpü ihtiva eden bir yumurtal›k (over) oldu¤u anlaﬂ›ld›. Kandan yap›lan karyotip kromozom analizi
sonucunda, bebe¤in 46,XX ve 46,XY
ﬂeklinde kromozom kuruluﬂuna sahip
hücreler taﬂ›d›¤› rapor edildi.
Bebek 20 ayl›k oldu¤unda, yap›lan
tetkikler sonucunda, folikül uyar›c› ve
gebeli¤e haz›rlay›c› hormonlar›n serum
düzeylerinin normalin alt s›n›rlar›nda
oldu¤u saptand›. Bazal serum testosteron konsantrasyonu normal bulundu.

Bunun yan›nda bebe¤e, 2000IU koryonik gonadotropin kas içi ve tek enjeksiyonda verildikten 3 gün sonra, bazal serum testosteron konsantrasyonu her
desilitre için 180ng’a kadar yükseldi.
Hasta, 44 ayl›k oldu¤unda tekrar ultrasonografik incelemede, sa¤ testis torba
(skrotum) içerisinde normal, mesane ve
pelvise ait yap›lar da normal olarak
gözlendi. Çocuk 52 ayl›k oldu¤unda
ise, laparaskopi (kapal› ameliyat) yöntemiyle sa¤ vas defferensin (ana meni kanal›) ve testis damarlar›n›n normal oldu¤u ve diﬂi genital yap›lara rastlanmad›. Daha sonra, çocu¤a deri biyopsisi
uyguland›. Çocu¤un, büyüme ve geliﬂmesi normal olarak devam ediyordu ve
boyu normal a¤›rl›¤›n %90’›na a¤›rl›¤›
da %75’ine ulaﬂm›ﬂt›. Nörolojik geliﬂim
ile ilgili herhangi bir soruna rastlanmad› ve normal olarak okuluna devam etmekteydi.

için istemiﬂtim. Ama doktorlar bana hem korku dolu ve kanl› do¤umu seyrettirdiler hem de yavrumu
kuca¤›ma almama engel oldular” diye söyleniyordu.
Çocu¤unun ﬂimdi 6 ayl›k oldu¤unu, babas›na ve kardeﬂine çok benzedi¤ini, ama bir türlü ›s›namad›¤›n›
söylüyordu. Çocu¤u ret etme hali do¤umu takiben
3. gün baﬂlam›ﬂ ve 5. günde ruh sa¤l›¤› hastal›klar›
uzman›na baﬂvurmaya karar vermiﬂlerdi. Psikiyatrik
de¤erlendirmeler sonucunda, anneye Majör (A¤›r)
Depresyon (MD) tan›s› konuldu. ‹ntihar fikrinin ﬂiddetli olmas› nedeni ile de a¤›r MD’nu ve hayati tehlikesi vard›. Tedaviye hemen ve süratle baﬂland›.
Eﬂi, annesi ve babas› ile konuﬂulduktan ve onlar›nda onay› al›nd›ktan sonra 7 seans elektro ﬂok tedavisi uyguland›. Uygun antidepresan tedavi uyguland›ktan 2 ay sonra depresyonu tamamen düzelmiﬂti.
Ancak halen, ”bu benim çocu¤um de¤il” demeyi
sürdürüyordu.
Eﬂi ve ailesi periﬂan olmuﬂlard›. Kendisini ikna
edebilmek amac› ile do¤um yapt›¤› hastane ile temas kurmuﬂlar, hastan›n do¤um yapt›¤› gün ve saatlerde kendisinin tüm safhalar›n› seyretti¤i do¤umun olmad›¤›n› ö¤renmiﬂlerdi. ‹lk do¤an çocuk hemen ailesine teslim edilmiﬂti. Yaklaﬂ›k yar›m saat
sonra do¤urdu¤u kendi çocu¤u da do¤umhane kap›s›nda bekleyen annesine teslim edilmiﬂti. Yani do¤an bu iki çocu¤un kar›ﬂm›ﬂ olma olas›l›¤› hiç yoktu. Hasta bu durumu garip bir ﬂekilde de kabul ediyordu. Ancak bütün bu ikna çabalar›na ve kendisinin kabul etmesine ra¤men “bu çocuk benim çocu¤um de¤il” demeye devam ediyordu. Aradan bir sene geçmiﬂ olmas›na ve depresyonunun baﬂar›l› bir
ﬂekilde tedavi edilmiﬂ olmas›na ra¤men hasta halen
“Bu çocuk benim çocu¤um de¤il” demeyi sürdürüyordu.
Bu fikirlerinin devam ediyor olmas›, mono
semptomatik hezeyanl› bozukluk ölçütlerine uydu¤u
için, hastaya ak›l hastal›¤› tedavisinde kullan›lan klasik ve yeni nesil psikoz tedavi edici ilaçlar s›ra ile verildi. Kullan›lan ilaçlar hastal›¤› tedavi etmek ﬂöyle
dursun, yan etkileri nedeni ile hastay› huzursuz ediyordu. Hastaya ne yap›l›rsa yap›ls›n tedavi edilemi-

yor ve. “Bu çocuk benim çocu¤um de¤il” sabit fikri
bir türlü de¤iﬂmiyordu. Bu bizler için zor vakalardan
biriydi. Hasta yak›nlar› fayda göremeyeceklerini düﬂünerek tüm tedaviyi terk etmiﬂlerdi. Üç sene sonra
geldiklerinde ellerinde bir sonuç vard›. Anne ve babadan al›nan kan ile çocuktan al›nan kan Adli T›p
Enstitüsü’nde karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve sonuçta çocu¤un %
99.9 oran›nda kendi çocuklar› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›.
Bu sonuç da anneyi tatmin etmemiﬂti. Yine “Bu çocuk benim çocu¤um de¤il” demeyi sürdürüyordu.
Art›k, konulan tan› son derece kesindi ve mono
semptomatik hezeyanl› bozukluktu. Ellerindeki sonucun çok güvenilir oldu¤u, böyle bir Enstitü’nün
sayg›n ve güvenilir bir kuruluﬂ oldu¤u anlat›ld›. Anne son derece kararl›yd› ve ikna çabalar› boﬂa gitmiﬂti. Halen sabit söyleminden vaz geçmiyordu. Anne zaman zaman hastal›¤›n›n depreﬂmesi nedeni ile
geliyor ve tedavisi yap›l›yordu. Eﬂi ve ailesi “Bu çocuk benim çocu¤um de¤il” fikrine art›k al›ﬂt›klar›
için konuyu art›k açm›yorlard›. Eﬂinin tek korkusu,
çocu¤unun bu fikirden haberdar olmas› idi. Kendisi
biliyordu ki çocu¤u kendi kan›ndan ve can›ndand›.
Aradan tam 14 sene geçmiﬂti. Anne yeniden
depresyonda idi. Bu sefer üzüntüsünün kayna¤›, kabul etmedi¤i o¤lunun böbrek rahats›zl›¤› idi. Çocu¤una böbrek nakli yap›lmas› gerekiyordu. Bunun
için doku tiplendirilme testi yap›ld›. Test sonucunda,
baba “Doku tiplerimiz belirlendi. O¤lumuz eﬂimin
çocu¤u de¤ilmiﬂ.” söyleminde bulundu. Böyle ﬂey
asla olamazd›. Adli T›p Enstitüsünün raporuna göre,
%99.9 oran›nda çocuk kendi çocuklar› idi. Bu tuhaf
test sonuçlar› karﬂ›s›nda, annenin tiroit bezinden ve
saç foliküllerinden DNA testi yapmaya karar verildi.
Bu testler sonucunda; “Bu çocuk benim çocu¤um
de¤il” diyen annenin vücudu, genetik olarak farkl›
olan iki ayr› tip hücreden yani iki ayr› kiﬂinin kar›ﬂ›m›ndan oluﬂtu¤u ortaya ç›kt›. Bu durumun, annenin
kendi annesinin rahminde iken, birbirleri ile kar›ﬂarak tek bir vücut oluﬂturan çift yumurta ikizi k›z kardeﬂlerin, yani iki ayr› bireyin kar›ﬂ›m› olan kimera
oldu¤una karar verildi.
Annenin kan›nda ikizlerden birinden gelen hüc-
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IVF yönteminde, birden fazla embriyonun oluﬂturulup ve çok say›da embriyonun anne rahmine yerleﬂtirilmesi uygulan›r hale gelmekle birlikte bu say›n›n iki embriyo ﬂeklinde olmas› gerekti¤i bildiriliyor. Çünkü üç veya daha fazla say›daki embriyo aktar›mlar›nda
üçüz veya daha fazla say›da ço¤ul gebelikler meydana geliyor. IVF yöntemi ile
gebe kalan kad›nlarda ikiz gebelik oran› art›yor. ‹kiz gebeliklere ba¤l› olarak
do¤um öncesi (perinatal) ve do¤um
sonras› (postnatal) bozukluklar meydana geliyor. Ancak bu bozukluklar, sadece IVF ikizlerinde de¤il normal ço¤ul
gebeliklerde de gözlenmekte. Ancak,
normal gebelik süreciyle oluﬂan ço¤ul
gebeliklerle k›yasland›klar›nda; IVF
yöntemi ile oluﬂan ço¤ul gebeliklerde
bebekler aras› do¤um a¤›rl›¤› farkl›l›¤›
daha yüksek oldu¤u bildiriliyor. IVF
yöntemi ile oluﬂturulan gebeliklerde

çift yumurta (dizigotik) ikizi gebelik
meydana gelme olas›l›¤› 33 kat art›yor.
Bu art›ﬂ ayn› zamanda kimerizm gibi
ikiz gebeli¤e ba¤l› anormal çocuk riskini de artt›r›yor.
Do¤al yollardan meydana gelen kimerizmin s›kl›¤› bilinmiyor. XX/XY karyotipli kimerik bireyler çeﬂitli fenotipler
gösterirler. Bu fenotipler aras›nda; normal erkek fenotipi, üretran›n penis alt›na aç›lmas› (hipospadias), belirsiz veya
her iki cinsiyete ait organlar (ambiguous genitalia) veya hermafrodit erkek fenotipleri say›labilir. Yine bu fenotipler
aras›nda; do¤urgan hermafrodit kad›n
fenotipi ve normal do¤urgan kad›n fenotipi de say›labilir. Bunlara ilave olarak, XX/XY karyotipli kimerik bireylerde, seks organlar›n›n belirgin olmamas›
veya baﬂka gonadal bozukluklara da
rastlan›yor. Pek çok kimerik birey, fark›na varmadan yaﬂam›n› tamaml›yor.

reler egemen durumda idi. Doku tiplemesi ve babal›k testi yap›l›rken kandan yararlan›l›yordu. Oysa,
yumurtal›klar da dahil olmak üzere annenin di¤er
dokular›nda, ikizlerin her ikisinden gelen hücreler
yan yana ”kardeﬂ kardeﬂ” yaﬂ›yorlard›. Böylece çocuklar›n, imkans›z gibi görünen genetik farkl›l›klar›n›n da sebebi ayd›nlanm›ﬂ oldu. Bu çocuk; annesinin
kan›nda bask›n durumda olan ancak vücut hücrelerinde az›nl›kta kalan ikizinden türeyen yumurta hücresinden geliﬂmiﬂti. Annenin do¤al yollardan hamile
kald›¤› ve do¤urdu¤u bu çocuk; annesinin de söyledi¤i gibi kendi öz çocu¤u de¤ildi ancak teyzesi olabilirdi. Anne hakl› ç›kman›n gururu ile hiç do¤mam›ﬂ kardeﬂinin o¤lunu sevgi ile büyütüyor. Çocuk
kendisine teyze de¤il anne diyordu.
Bu sonuçlar karﬂ›s›nda hayretler içinde kalm›ﬂt›k. ﬁimdiye kadar “bu çocuk benim çocu¤um de¤il”
diyen anneler “deli” olarak varsay›lmaktayd›. Anne anti-psikotik ilaçlar›n her türlüsüne maruz kalm›ﬂt›. Ancak anne, bu çocu¤un kendisine ait olmad›¤›n› nas›l hissetmiﬂ ve anlayabilmiﬂti? Annelerdeki
sonsuz sevgi (ﬂefkat) duygusu ile genetik yak›nl›k
aras›nda bir iliﬂki mi var? Asla emin olmayacaksak
ve daha ö¤renece¤imiz çok ﬂeyler varsa; annenin
kök hücreleri, bebe¤in beynine geçip orada hayatiyetini sürdürebildiklerine göre; bu durum bir bilgisayarda ayn› anda var olan iki iﬂletim sistemi gibi
davran›p, örne¤in obsesif-kompulsif bozukluk veya
psikoz gibi hastal›klar›n nedeni olabilir miydi? Bununla birlikte, anne de do¤urdu¤u çocu¤unun kök
hücrelerini beyin ve di¤er organlar›nda uzun y›llar
taﬂ›yor ise annedeki sevgi duygusu buna ba¤l› olabilir mi? Binlerce soru…!. Ö¤renece¤imiz çoooook ﬂey
var ve asla emin olmamal›y›z. Özellikle en emin oldu¤umuzu zannetti¤imiz hallerde bile..!. Di¤er vakam›z ise, çevreden duyuldu¤unda oluﬂacak yanl›ﬂ ve
olumsuz ön yarg›lardan dolay› genetik analizlere
onay vermedi.
Çocu¤unu ret eden yabanc› bir vaka: 52 yaﬂ›ndaki bir ‹ngiliz kad›nda, yetmezlik nedeniyle böbrek nakline haz›rl›k olarak hasta ve yak›n aile bireyleri, doku uygunluk testinden geçirildiler. Test sonuç-

lar›na göre; annenin üç çocu¤undan ikisinin biyolojik
annesi olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›. Bu iki çocu¤un, babaya ait HLA haplotipini (tek bir ebeveynden gelen
gen ya da gen seti) taﬂ›d›¤› bulundu. Buna karﬂ›n anneden geçmesi beklenen haplotiplerin yerine özgün
bir haplotip koleksiyonu rapor edildi. Bunun sonucunda, annenin detayl› fiziki muayenesinde; deride
ve gözlerde anormal pigmentasyon bulgusuna rastlanmad›. Do¤umunun normal gerçekleﬂti¤i ve do¤um
s›ras›nda veya sonras›nda kayda de¤er bir de¤iﬂikli¤in olmad›¤› saptand›. Hastan›n yaz›l› izni al›nd›ktan
sonra, durumunu ayd›nlatmak için daha ileri laboratuar tetkiklerinin yap›lmas›na karar verildi.
Bu amaçla anneden, a¤›z içi epitel hücreleri, sac
folikülleri, deri ve tiroid gibi dokulardan DNA örnekleri al›nd›. Bununla birlikte, kan grup ve HLA tiplendirme çal›ﬂmas›, kan ve deri fibroblast hücre kültürlerinden kromozom analizi, eﬂey kromozomlar›n›n
tespiti, DNA tekrar dizi analizi ve kar›ﬂt›r›lm›ﬂ lenfosit kültürü gibi tetkikler yap›ld›. Bu analizler sonucunda, annenin fenotipik olarak normal ve XX/XX
kromozom kuruluﬂuna sahip oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu
annede çok az bilinen tetragametik kimerizmin bulundu¤u ve ayr› ayr› döllenmiﬂ iki zigotun kaynaﬂm›ﬂ
oldu¤u rapor edildi. Annenin kan dokusu tek bir
hücre hatt›ndan köken ald›¤› düﬂünüldü. Bu dokuya;
kan grubu ve HLA tiplendirme ve DNA polimorfizmi
analiz testleri uyguland›. Sonuçta, kan dokusunda
kimerik bir duruma rastlanmad›. Daha önce de, kan
dokular› tek hücre hatt›ndan oluﬂtu¤u halde tetragametik kimerizm gösteren baﬂka iki olgunun varl›¤›
da bilinmekteydi. Bu olgular›n birinde, anne ve çocu¤u aras›ndaki kan grubu farkl›l›¤›, annenin biyolojik anne olamayaca¤›n› düﬂündürmüﬂtü. Bu annede
de, çocukta rastlanan farkl› haplotipin (babadan ve
anneden gelmeyen yeni haplotip) annenin ebeveynlerinden çocu¤una geçti¤i saptand›.
Bu alyuvarlar benim de¤il, ikizimin... 2004
Atina Yaz Olimpiyat ﬂampiyonu ABD'li bisikletçi
Tyler Hamilton’nun, son yar›ﬂ›nda doping laboratuvar›, bu kiﬂinin homolog kan transfüzyon testinin
pozitif ç›kt›¤›n› ve sporcunun kan›nda normalin çok

Literatürde geçen bu bulgular, IVF’e
ba¤l› kimerizm geliﬂiminin ciddiye al›nmas› gereken bir durum oldu¤unu ortaya koyuyor. XX/XY kimerizmine nadir
rastlanmas›, kimerizmin sadece IVF’e
ba¤l› olarak geliﬂti¤i anlam›na gelmez.
Çünkü bu tip kimerizm s›kl›¤›, düﬂünülenden daha yüksektir.
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üzerinde alyuvar ve iki de¤iﬂik kan grubuna sahip
oldu¤u ortaya ç›k›nca yar›ﬂlardan 2 y›l süreyle men
edildi. Hamilton, sonuçlara itiraz etti, ekstra alyuvarlar›n do¤umda ölen ikizinden geçti¤ini ve kan
dopingi yapmad›¤›n› ›srar savundu. Her f›rsatta suçsuz oldu¤unu söyleyen bisikletçi farkl› kan grubunun baﬂkas›na de¤il ikizine ait oldu¤unu ve bunun
doping say›lamayaca¤›n› belirterek kurula dava açt›. Biyokimya ve genetik uzmanlar›ndan oluﬂan bir
ekip, flowsitometre tekni¤i ile homolog kan transfüzyon testinde yan›lg›lara yol açabilecek en az
10 nedeni s›ralayan bilirkiﬂi raporunu haz›rlad›. Di¤er bir grupsa ayn› teknikle yapt›¤› incelemede kan
dopingini kan›tlayacak bulgulara rastlanmad›¤›n›
rapor etti. Ancak olimpiyat komitesi, ne bilirkiﬂi raporuna, ne de bu sonuca itibar etti. Hamilton'un
avukat›, müvekkilinin "kimerizm" adl› bir kan bozuklu¤una sahip oldu¤unu ve ikiz kardeﬂinin kan›n›n anne karn›nda birbirlerine kar›ﬂt›¤›n› öne sürdü. Jüriyi ikna edemeyen avukat›n yard›m›na duruﬂmay› TV'den izleyen bir profesör yetiﬂti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir moleküler biyoloji
profesörü, nadir de olsa böyle bir bozuklu¤un oldu¤u yönünde tan›kl›k etti. Hamilton böylece cezadan
kurtuldu. Bunun üzerine Hamilton'un alt›n madalyas› elinden al›nmad›. Sadece 2 y›l yar›ﬂlardan men
edildi.
Sporcu Tyler Hamilton

