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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Projenin Türkçe Adı 
 Metallerin Toksikokinetiğinde Rol Oynayan Bazı Enzim ve Proteinlerin Gen Polimorfizminin 
Anne Kanı, Plasenta ve Kordon Kanında Kurşun Düzeylerine Etkisi 
 
Projenin Türkçe Özeti  
Kurşun bilinen en eski ve en önemli çevresel toksik metallerden birisidir. Günümüzde kurşun 
maruziyet kaynakları azaltılmış olmakla birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan biyolojik 
örneklerinde önemli oranda kurşun varlığı belirlenmektedir (Khan ve ark., 2001; Scinicariello ve 
ark., 2011; Lafond ve ark., 2004; Yılmaz ve ark., 2012; Kayaaltı ve ark., 2011). Gastrointestinal 
kanaldan absorbsiyon yaşla değişir, erişkinlerde ağızdan alınan kurşunun %10’u absorbe olurken, 
çocuklarda bu oran %40’tır. Diğer taraftan kalsiyumla kurşun aynı taşınma mekanizmaları için 
yarıştıklarından, diyetteki kalsiyum içeriğinin azlığı kurşun absorbsiyonunu artırır, demir noksanlığı 
da aynı etkiyi yapar. İnhalasyonla alınan kurşun partiküllerinin ise %90’ı absorbe olur (Goyer ve 
Clarkson, 2001). Kurşunun kandaki yarı ömrü 1-2 aydır, aşırı maruziyetten 6 ay sonra denge 
sabitlenir. Günlük kurşun alımı ile atılımı eşit olduğundan, kurşunun yumuşak dokulardaki düzeyi 
de sabittir, ancak kemikteki düzeyi, atılım kapasitesi kısıtlı olduğundan alınma miktarındaki artışa 
bağlı olarak artar, kemikte kurşunun yarılanma ömrü 20-30 yıldır (Klaassen, 2001; Skerfving ve 
Bergdahl, 2007). Düşük düzeyde bile olsa kurşun maruziyeti özellikle hamileler için önemlidir, 
çünkü hamilelikte kemikte kalsiyum döngüsünün hızlanmasına bağlı olarak kemiklerde bulunan 
kurşun da salındığından, kurşunun toksik etkilerine daha fazla açıktırlar (Gulson ve ark., 1997; 
Tellez-Rojo ve ark., 2004).  Kurşun anne kanından plasentaya ve fötusa kolaylıkla geçer (Goyer, 
1990), kemiklerde birikir ve bu nedenle annenin maruziyetinden yıllarca sonra bile yeni doğanın 
kurşuna maruziyeti sürer (Rothenberg ve ark., 2000; Tellez-Rojo ve ark., 2004). Bu maruziyet 
embriyonik organ gelişimi kadar bilişsel gelişimde de geriliğe neden olmaktadır  (Banks ve ark., 
1997). Kurşun biyolojik sistemlerde özellikle kemikte kalsiyumla aynı şekilde davranmakta bu 
nedenle yaşamsal birçok fonksiyonun engellenmesine neden olduğu bilinmektedir (Bridges ve ark., 
2005). Delta-aminolevulinik asid hidrataz (ALAD), gen varyantlarının kurşun toksikokinetiğinde ve 
toksisitesinde değişikliğe neden olduğu birçok araştırıcı tarafından bildirilmekle birlikte çelişkili 
sonuçlar da bulunmaktadır (Zhao ve ark., 2007; Wu, 2004; Montenegro, 2006; Shaik ve Jamil, 
2009; Scinicariello ve ark., 2010). Ülkemizde ise akü işçilerinin kan kurşun düzeyleri ile ALAD 
polimorfizminin ilişkisinin araştırıldığı bir çalışma bulunmaktadır (Süzen ve ark., 2003). Ancak 
anne kanı, plasenta ve kordon kanı örneklerinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kurşunun 
organizmada taşınırken kalsiyum ve demir transport mekanizmalarını taklit ettiği ileri sürülmektedir 
(Bridges ve Zalups, 2005).  Vitamin D reseptörü (VDR) ise intestinal kalsiyum absorbsiyonu ve 
kemikte kalsiyum depolanması ile görevlidir. Herediter hemokromatozis kurşun alımında etkili bir 
hastalıktır. HFE geninde görülen iki homozigot polimorfizmin ciddi karaciğer hasarına neden olan 
demir birikmesine yol açtığı gösterilmiştir (Onalaja ve Claudio, 2000).  
 
Plasenta birçok toksik ajan için koruyucu rol oynarken kurşunun fetusa geçmesini engelleyemez 
(Osman ve ark., 2000; Lafond ve ark., 2004; Goyer, 1990).  Birçok çalışmada düşük dozda kurşun 
maruziyetinin çocuklarda mental gerilemeye, düşük zeka düzeyine, öğrenme güçlüklerine ve 
hiperaktivite gibi davranış bozukluklarına neden olduğu gösterilmiştir (Lanphear ve ark., 2000; 
Tong, 1998; Canfield ve ark., 2003; Rogan ve Ware 2003). Grubumuzca metallerin 
toksikokinetiğinde rol oynayan enzim ve proteinlerin gen polimorfizminin insan biyolojik 
örneklerinde metal birikimi ve dağılımı ile ilgili birçok çalışma yapılmış, bunlardan bir kısmı 
yayınlanmış, diğerleri de ya sürdürülmekte, ya da yayın aşamasındadır. Bu projede ise daha önce 
çalışılmayan üç gen varyantı ile anne kanı, plasenta ve kordon kanı kurşun düzeyleri arasındaki 
ilişki araştırılacaktır. Bu amaçla Atomik Absorpsiyon Spektrometre (AAS) ile anne kanı, plasenta 
ve kordon kanı örneklerinde kurşun analizleri yapılmıştır. Ancak Analiz ve Bulgular kısmında 
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sunulan Tablo 2’de görüleceği üzere her bir örnek grubu içinde belirlenen kurşun düzeyleri arasında 
maksimum-minimum değerler yönünden büyük farklar olduğu gibi standart sapma değerleri de çok 
büyüktür. Gönüllü grubu, 5 yıldır Ankara’da yaşamakta olan, 19-41 yaş arasında annelerden 
oluştuğundan oldukça homojen bir grup olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle kurşun düzeylerindeki 
farkın genetik etkenlere dayanabileceği görüşü önem kazanmaktadır. Bu etkenlerin belirlenmesi 
amacıyla metallerin taşınmasında ve detoksifikasyonunda rol aldığı bilinen enzim ve proteinlerden 
bir grubu ile çalışılması planlanmıştır. Bu proje kapsamında VDR, ALAD ve HFE enzim ve 
proteinlerinin gen polimorfizmleri RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemi ile 
belirlenerek kurşun düzeyleri ile karşılaştırılacaktır. Benzer fonksiyonları olan diğer enzim ve 
proteinlerin gen polimorfizmleri, bu projenin devamı olacak projeler kapsamında düşünülmektedir.  
 
Projenin İngilizce Adı 
Effect of Gene Polymorphisms of Some Enzymes and Proteins Involving in Metal Toxicokinetics 
on Placental, Maternal and Cord Blood Lead Levels 
 
Projenin İngilizce Özeti 
Lead is the oldest known and one of the most important environmental toxic metals. Although 
sources of lead have been reduced nowadays, it has been detected significant levels of lead in 
human biological samples in Turkey as well as other countries (Khan et al., 2001; Scinicariello et 
al., 2011; Lafond et al., 2004; Yılmaz et al., 2012; Kayaaltı et al., 2011). Absorption from 
gastrointestinal tract varies with age; %10 of lead that is taken orally is absorbed in adults while this 
ratio is 40% in children. On the other hand, as lead competes with calcium for the same transport 
systems, low dietary intake of calcium result in increased lead absorption. Iron deficiency leads to 
the same effect. 90% of inhaled lead particles are absorbed (Goyer and Clarkson, 2001). The half-
life of lead in blood is 1-2 months. After 6 months of over exposure, the balance is fixed. Since the 
daily exposure and excretion are equal, the levels of lead in soft tissues are stabile; however, those 
in bones will increase according to the increase in the exposure doses due to the limited excretion 
rate. The half-life of lead in bones is 20-30 years (Klaassen, 2001; Skerfving and Bergdahl, 2007). 
Even low-level lead poisoning is important especially for pregnant women because they are more 
susceptible to the toxic effects of lead due to the fact that accumulated lead can remove from bone 
to maternal blood stream as bone turnover increases during pregnancy (Gulson et al., 1997; Tellez-
Rojo et al., 2004). Lead can easily cross from maternal blood to placenta and fetal circulation 
(Goyer, 1990), accumulate in bones and, thus, fetal lead exposure can occur after several years later 
maternal exposure (Rothenberg et al., 2000; Tellez-Rojo et al., 2004). This exposure causes 
retardation in embryonic organ development as well as in cognitive development (Banks et al., 
1997). Lead behaves very similarly to calcium in biological systems, especially in bones. Therefore, 
it is known that it inhibits many vital functions (Bridges et al., 2005). In spite of the fact that several 
studies have been reported that the gene variants of delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) 
gene cause changes in lead toxicokinetics and toxicity, there are conflicting results (Zhao et al., 
2007; Wu, 2004; Montenegro, 2006; Shaik and Jamil, 2009; Scinicariello et al., 2010). In our 
country, there is a study examining the relationship between ALAD polymorphism and blood lead 
levels of battery manufacturing workers (Süzen et al., 2003). However, no study using plasenta, 
maternal and cord blood samples was found. When lead transports, it is suggested that it uses 
transport mechanisms of calcium and iron (Bridges and Zalups, 2005). Vitamin D Receptor (VDR) 
plays a role in intestinal calcium absorption and calcium storage in bone. Hereditary 
hemochromatosis is a disease affecting lead uptake. It was detected that two homozygote 
polymorphism lead iron accumulation which result in serious liver damage (Onalaja and Claudio, 
2000). 
 
 Although placenta serves a barrier for many toxic agents, it cannot protect the fetus from exposure 
to lead (Osman et al., 2000; Lafond et al., 2004; Goyer, 1990). Several studies showed that low 
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level of lead cause mental retardation, lower intelligence level, learning difficulties and behavioral 
disorders such as hyperactivity in children (Lanphear et al., 2000; Tong, 1998; Canfield et al., 2003; 
Rogan and Ware 2003; Mazur, 2003). Our study group examined the effects of gene 
polymorphisms of enzymes and proteins playing role in toxicokinetics of metals. Some of them 
were published. Others either still continues or in press. In this project, the association between lead 
levels of placenta, maternal and cord blood and three gene variants that has not been studied will 
examine. For this purpose, lead levels of placenta, maternal and cord blood were analyzed by dual 
atomic absorption spectrometer system. However, as it is seen in Table 2 in Analysis and Findings 
section, the differences between the minimum and maximum levels as well as the standard 
deviation values are quite high. Volunteers of this study are mothers living in Ankara for 5 years 
and at the age of 19-41 years, indicating that the study group is homogenous. Thus, the difference 
between lead levels should be due to the genetic factors. To determine these genetic factors, it is 
planned to study the enzymes and proteins whose roles in metal transport and detoxification are 
well known. In this project, gene polymorphisms of VDR, ALAD and HFE enzymes and proteins 
will analyze by RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) technique and will compare 
with lead levels. In the next projects, other gene polymorphisms of enzymes and proteins that have 
similar functions will be examined.   
  

II. Amaç ve Kapsam 
  
Kurşun toksikokinetiğinde rol oynayan enzim ve proteinlerin biyolojik örneklerdeki kurşun 
düzeyleri üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla planlanan bu proje kapsamında, 
bilinen bir metal maruziyeti olmayan 116 anneden alınan kan, plasenta ve kordon kanı örneklerinde 
belirlenmiş olan kurşun düzeyleri ile kurşunun toksikokinetiğinde rol oynadığı VDR FokI, ALAD 
G177C ve HFE H63D gen polimorfizmleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.  
  

III.  Materyal ve Yöntem  
 
Olgu Seçimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 
doğum yapan, 18–41 yaş arasında, son 5 yılda Ankara ve çevresinde yaşamış, bilinen bir metal 
maruziyeti olmayan 116 gönüllü anne çalışmaya dâhil edilmiştir.  
 
Biyolojik Örnekler: 
1) Plasenta (10-20 gr): Doğum sonrasında 2 saat içinde plasenta doku örnekleri alınmıştır. 
Homojen plasental örnekler elde etmek amacıyla; plasentalar 6 parçaya bölünüp analiz gününe dek -
20˚C’de derin dondurucuda polipropilen idrar kaplarında saklanmıştır. 
2) Anne venöz kanı (10 ml): Maternal kan örnekleri doğum sonrası, taburcu edilmeden önce 10 
ml’lik EDTA’lı vakumlu tüplere alınmış ve analize kadar +4ºC’de analize kadar saklanmıştır. 
3) Kordon kanı: Doğumdan sonra plasentaya bağlı kısımdan 1–2 ml kordon alınmıştır. 
 
Yöntemler: Doğum yapmış bu annelerden elde edilen plasenta, anne kanı ve kordon kanı 
örneklerindeki kurşun düzeyleri daha önceki çalışmamızda Atomik Absorpsiyon Spektrometre 
(AAS) cihazında ölçülmüştür. Bu proje kapsamında ise, EDTA’lı tüplerde saklanmış olan anne kanı 
örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak, kurşun toksikoniteğinde rol oynadığı düşünülen 
proteinleri kodlayan ALAD, VDR ve HFE genlerindeki bazı tek nükleotit polimorfizmleri PCR 
(Polymerase chain reaction)-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemi 
kullanılarak araştırılmıştır. Uygulanan bu yöntemlerin detayları aşağıda sunulmuştur.  
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Kurşun Düzeylerinin Belirlenmesi:  
 
Analiz Öncesi Ön İşlemler 
Plasenta örneklerinin hazırlanması: Polipropilen idrar kaplarından çıkarılan plasenta dokuları derin 
dondurucudan alınarak analiz için gerekli olan yaklaşık olan 2 cm3 hacminde bir parça kesilmiş ve 
oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra cam tabla üzerine aktarılan dokular, tabla ile birlikte, 
önceden 75°C’ye ayarlanmış etüvde 24 saat kurumaya bırakılarak doku ağırlığının sabitlenmesi 
amaçlanmıştır. Hassas terazide kurutulmuş dokular tartılmış ve 1’er gr.’lık kısımlar ayrılarak Cem 
Mars Xpress mikrodalga fırına ait olan yüksek sıcaklığa dayanıklı teflon tüplerine alınmıştır. 
Dokuların üzerine 5 ml %65’lik nitrik asit (HNO3) eklenerek 200˚C ve 1600 W’da 15 dakika 
boyunca mikrodalga fırında yakılmıştır. Örnekler soğuduktan sonra her bir örneğin üzerine 2 ml 
H2O2 eklenmiş ve tüplerin ağızları kapatılarak 1 saat boyunca çeker ocakta bekletilmiştir. Teflon 
tüpler içerisindeki çözeltiler 15 ml’lik polipropilen tüplere konulmuş ve çözelti hacmi deiyonize su 
ile 10 ml’ye tamamlanarak analiz anına dek kapaklı polipropilen tüplerin içinde +4˚C’de 
saklanmıştır. 
 
Kan örneklerinin hazırlanması: Buzdolabından çıkarılan kanlardan 1’er ml tam kan örneği 
çekilerek yüksek sıcaklığa dayanıklı Cem Mars Xpress mikrodalga fırına ait teflon tüplerine 
konulmuştur. Ardından üzerine 5 ml %65’lik nitrik asit (HNO3) eklenerek 200˚C ve 1600 W’da 15 
dakika boyunca mikrodalga fırında yakılmıştır. Örnekler soğuduktan sonra her bir örneğin üzerine 2 
ml H2O2 eklenmiş ve tüplerin ağızları kapatılarak 1 saat boyunca çeker ocakta bekletilmiştir. Teflon 
tüpler içerisindeki çözeltiler 15 ml’lik polipropilen tüplere aktarılmış ve çözelti hacmi deiyonize su 
ile 10 ml’ye tamamlanarak analiz anına dek kapaklı polipropilen tüplerin içinde +4˚C’de 
saklanmıştır. 
 
Kan ve plasenta örneklerinde kurşun (Pb) analizi: 
Anne kanı, kordon kanı ve plasenta örneklerindeki kurşun düzeyleri, Grafit Fırın Tekniği ile Varian 
AA240Z Zeeman Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazında ölçülmüştür.  Atomlaştırıcı olarak 
grafit fırın, ortam gazı olarak Argon gazı kullanılmıştır. Kurşun için dalga boyu 217.0 nm olarak 
seçilmiştir. Elektrotermal atomizasyon üzerindeki matriks etkisini azaltmak/kaldırmak amacıyla 
ortofosforik asit ve sodyum dihidrojen fosfat düzenleyici olarak kullanılmıştır. Kurşun oyuk katot 
lambası kullanılarak standartlarla çizilen kalibrasyon eğrilerine göre kantitatif tayin amacıyla 
ölçümler yapılmıştır. 
 
Genetik polimorfizm çalışmaları:  
Genomik DNA’yı açığa çıkarmak amacıyla; EDTA’lı tüp içerisine alınmış kan örneklerinin 200 
µl’si kullanılarak fenol/kloroform-isoamil-alkol yöntemi ile DNA izolasyonları yapılmıştır. İzole 
edilen DNA’lar miktarsal tayini yapıldıktan sonra, seçilmiş olan gen bölgelerindeki polimorfizmi 
tanımlamak amacıyla, SNP (Single Nucleotid Polymorphism)’nin olduğu kısmı da içeren bölge 
Forward ve Reverse primer çiftleri kullanılarak PCR (Polymerase chain reaction) yöntemi ile 
amplifiye edilmiştir.  Amplifikasyon ürünleri RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 
tekniği ile polimorfik özelliğe göre uygun restriksiyon enzimiyle kesilerek oluşan oligonükleotidler, 
%2-3’lük agaroz jel elektroforezinde yürütülerek UV ışık altında EtBr ile görünür hale getirilmiş ve 
“Syngene Jel Görüntüleme Sistemi” ile analiz edilerek fotoğraflanmıştır.  
 
VDR FokI tek nükleotit polimorfizminin araştırılmasında Tablo 1’de verilen forward ve reverse 
primerler kullanılarak, bu polimorfik bölgeyi kapsayan 273 baz çiftlik gen bölgesi PCR yöntemiyle 
çoğaltılmıştır. Çoğaltılan ürünler, FokI restriksiyon enzimiyle bir gece 37˚C’lik etüvde inkübe 
edilmiş ve %2-3’lük agaroz jelde F aleli için 273 baz çifti ve f aleli için de 197 ve 76 baz çifti 
uzunluğunda bantların görülmesiyle tanımlama yapılmıştır. 
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HFE H63D tek nükleotit polimorfizminin analizinde Tablo 1’de görülen forward ve reverse primer 
çiftleri kullanılarak söz konusu polimorfik bölgeyi içeren 294 baz çifti uzunluğundaki gen bölgesi 
PCR yöntemi ile çaoğaltılmış ve MboI restriksiyon enzimi kullanılarak (bir gece 37˚C’lik etüvde) 
kesilmiştir. H aleli için 138, 99 ve 57 baz çifti uzunluğunda kesim ürünleri, D aleli için de 237 ve 57 
baz çifti uzunluğundaki kesim ürünleri elde edilmiştir.  
 
ALAD G177C tek nükleotit polimorfizminin tespit edilmesinde ise yine Tablo 1’de sunulan 
forward ve reverse primer çiftleri kullanılarak 917 baz çifti uzunluğunda, polimorfik bölgeyi içine 
alan gen bölgesi çoğaltılmıştır. Çoğaltılan ürünler, MspI restriksiyon enzimiyle bir gece 37˚C’lik 
etüvde kesilmiş ve %2-3’lük agaroz jelde görüntülenmiştir. 584, 158, 139 ve 36 baz çifti 
uzunluğunda bantlara sahip bireyler ALAD1, 513, 158, 139, 71 ve 36 baz çifti uzunluğunda bantlara 
sahip bireyler ise ALAD2 aleline sahip olarak kaydedilmiştir.  

 
Tablo 1: Proje kapsamında çalışılan gen polimorfizmleri, kullanılan primer dizileri, ve restriksiyon 
enzimleri. 
 
 

İstatistiksel Analiz: 
Sonuçlar karşılaştırmalı olarak istatistiksel açıdan analiz edilmiştir. Çalışmanın istatistiksel 
analizleri SPSS V16 kullanılarak yapılmıştır. Genlerin genotip ve alel frekansları çıkarılacak ve 
Hardy-Weinberg eşitliği hesaplanmıştır (p2+2pq+q2=1). Ölçümle elde edilen değişkenler 
bakımından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında “Student T” testi, bağımsız ikiden fazla grubun 
karşılaştırılmasında ise “Oneway Anova” varyans analizi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler 
bakımından ilişki ya da gruplar arası farklılık incelemesinde χ2 (ki-kare) testi uygulanmıştır. 
Korelâsyon analizlerinde “Pearson Korelâsyonu” kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak nitel 
değişkenlerde oran, nicel değişkenlerde ise ortalama±standart sapma veya ortanca (minimum-
maksimum) verilmiştir. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
 

IV.  Analiz ve Bulgular 
 
Kurşun Analizi Bulguları: 
Çalışmanın ilk aşamasında plasenta, anne ve kordon kanındaki kurşun düzeyleri AAS yöntemi ile 
ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi en yüksek kurşun düzeyi 
anne kanında tespit edilmiştir. Anne kanı ve kordon kanındaki kurşun düzeylerinin eşit olmaması ve 
plasenta örneklerinde kurşun tespit edilmesi, koruyucu bir bariyer olarak kabul edilen plasentada bir 
miktar kurşunun tutulduğunu düşündürmektedir.   
 
 

Polimorfizm Primer dizisi 
Restriksiyon 

enzimi 
VDR FokI 
Rezende ve 
ark., 2010 

F:5′-GATGCCAGCTGGCCCTGGCACTG-3′ 
R:5′-ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3 

FokI 

HFE H63D 
Elmrghni ve 

ark., 2011 
 

F: 5'-ACATGGTTAAGGCCTGTTGC-3', 
R: 5'- CTTGCTGTGGTTGTGATTTTCC -3'. 

MboI 

ALAD G177C 
Süzen ve 

ark., 2004 

 
F: 5´-AGACAGACATTAGCTCAGTA-3´, 
R: 5´-GGCAAAGACCACGTCCATTC-3´- 

Msp1 
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Tabloda dikkati çeken diğer bir nokta, her bir örnek grubundaki minimum ve maksimum değerler 
arasındaki büyük faklılık ve standart sapmaların yüksekliğidir. Örnekler aynı bölgede yaşayan 
sağlıklı annelerden alındığı için bu farklılıkların nedeninin bireyler arasında kurşun 
toksikokinetiğini etkileyen genetik farklılıklar olabileceği düşünülmüştür.  
 
Tablo 2: Plasenta, anne ve kordon kanlarda ölçülen kurşun düzeyleri  
 

 

 
 
 
 
 
Plasenta, anne kanı ve kordon kanı kurşun düzeyleri arasındaki korelasyon ise Tablo 3’te 
verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, anne kanı ile plasenta kurşun düzeyleri arasında (p<0,01), anne 
kanı ile kordon kanı kurşun düzeyleri arasında (p<0,01) ve plasenta ile kordon kanı kurşun 
düzeyleri arasında (p<0,05) istatistiksel açıdan kuvvetli ve pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Bu 
kuvvetli ve pozitif korelasyonlar kurşunun anne kanından kordon kanına plasenta aracılığıyla 
geçtiğini göstermektedir.  
 
Tablo 3: Plasenta, anne kanı ve kordon kanı kurşun düzeyleri arasındaki korelasyon    
 

Kurşun Düzeyi (ppb) Anne kanı Plasenta Kordon kanı 

Anne kanı r=1 

 

  

Plasenta r=0,278** 

p=0.003 

r=1 

 

 

Kordon kanı r=0,535** 

p=0,000 

r=0,206* 

p=0,027 

r=1 

 

     * Korelasyon p=0,05 düzeyinde anlamlı.  
   ** Korelasyon p=0,01 düzeyinde anlamlı.  

 
Genetik Polimorfizm Bulguları: 
Proje kapsamında 116 anneye ait kan örneğinden DNA izolasyonu yapılarak VDR FokI, HFE 
H63D ve ALAD G177C tek nükleotit polimorfizmleri RFLP tekniği ile araştırılmıştır. Bu 3 
polimorfizme ait genotip ve alel frekansları Tablo 4’te sunulmuştur. Genotip frekansları Hardy-
Weinberg eşitliğine uygun bulunmuştur (p>0,05).  
 
Tablo 4:  VDR FokI, HFE H63D ve ALAD G177C tek nükleotit polimorfizmlerinin genotip ve alel 
frekansları 
 

VDR FokI HFE H63D ALAD G177C 

FF Ff ff HH HD DD ALAD1-1 ALAD1-2 ALAD2-2 

%49,2 %44,8 %6,0 %75,3 %23,6 %1,1 %92,8 %6,2 %1,0 

 
 

Pb Düzeyi 
(ppb) 

N Minimum Maksimum Ortalama±S.S 

Plasenta  116 3,31 124,21 12,84±14,47 

Anne Kanı 116 6,60 433,22 41,33±43,53 

Kordon Kanı 116 5,79 85,74 25,22±13,22 
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VDR FokI polimorfizminin plasenta, anne ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 
 
Tablo 5’te VDR FokI polimorfizmi genotiplerine göre plasenta, anne kanı ve kordon kanı kurşun 
düzeyleri sunulmuştur. VDR FokI polimorfizmi genotipleri ve alelleri ile kurşun düzeyleri arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Tabloda görüldüğü gibi FF 
genotipine sahip annelere ait, anne kanı, kordon kanı ve plasenta örneklerinin kurşun düzeyleri Ff 
ve ff genotipine sahip annelere göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur. Bu sonuç, VDR 
Fok I polimorfizminin kurşun düzeyleri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.  
 
Tablo 5: VDR FokI tek nükleotit polimorfizminin genotip ve alel frekanslarına göre plasenta, anne 
kanı ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 

 
 

Kurşun düzeyi 
(µg/L) 

VDR FokI genotipleri VDR FokI alelleri 
 

FF  
(n=57) 

 
Ff  

(n=52) 

 
ff  

(n=7) 

 
FF  

(n=57) 

 
Ff+ff 

(n=59) Anne kanı 
Ortalama±Standart 

sapma 
33.52±10.51 38.53±15.24 50.12±18.16 33.52±10.51 39.90±15.89 

Minimum 14.23 15.04 27.11 14.23 15.04 
Maksimum 52.49 77.20 80.19 52.49 80.19 

p değeri 0.004 0.012 
Kordon kanı   

Ortalama±Standart 
sapma 

22.56±8.49 28.18±12.15 32.64±15.4
7 

22.56±8.49 28.71±12.52 

Minimum 5.79 9.14 21.20 5.79 9.14 
Maksimum 51.91 54.98 60.63 51.91 60.63 

p değeri 0.006 0.002 
Plasenta   

Ortalama±Standart 
sapma 

9.96±7.00 12.34±7.92 29.11±21.9
0 

9.96±7.00 14.33±11.61 

Minimum 3.31 4.63 8.66 3.31 4.63 
Maksimum 32.68 34.12 69.15 32.68 69.15 

p değeri 0.001 0.015 
 

HFE H63D polimorfizminin plasenta, anne ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 
 
Tablo 6’da HFE H63D gen polimorfizmi genotiplerine göre plasenta, anne kanı ve kordon kanı 
kurşun düzeyleri verilmiştir. DD genotipine sahip sadece 1 birey tespit edildiği için HD ve DD 
genotipine sahip bireyler birleştirilerek, HH genotipine sahip bireylerle kurşun düzeyleri açısından 
istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Tabloda görüldüğü gibi HH genotipine sahip annelere ait anne 
kanı, plasenta ve kordon kanı kurşun düzeyleri, HD+DD genotiplerine sahip bireylere göre daha 
düşük bulunmuştur. HFE H63D genotipleri ile anne kanı, plasenta ve kordon kanı kurşun düzeyleri 
açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, genotipler arasında kurşun düzeyleri açısından 
istatistiksel olarak anlamı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlar, HFE H63D gen 
polimorfizminin kurşun düzeyleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. 
 
 
 
 
 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 
Tablo 6: HFE H63D tek nükleotit polimorfizminin genotip ve alel frekanslarına göre plasenta, anne 
kanı ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 
 

 
Kurşun düzeyi (µg/L) 

HFE H63D genotipleri 
 

HH  
(n=70) 

 
HD+DD 
(n=23) 

 
Toplam 
(n=93) Anne kanı 

Ortalama±Standart sapma 30.32±10.61 36.92±16.74 31.96±12.64 
Minimum 4.00 13.56 4.00 

Maksimum 53.2 77.64 77.64 
p değeri 0.029 

Kordon kanı  
Ortalama±Standart sapma 22.45±7.31 35.57±9.70 25.70±9.74 

Minimum 9.14 14.51 9.14 
Maksimum 33.22 51.91 51.91 

p değeri 0.001 
Plasenta  

Ortalama±Standart sapma 7.97±2.84 11.32±4.96 8.80±3.75 
Minimum 3.51 4.69 3.51 

Maksimum 17.42 25.21 25.21 
p değeri 0.001 

 
 
ALAD G177C polimorfizminin plasenta, anne ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 
 
ALAD G177G tek nükleotit polimorfizmi genotiplerinin anne kanı, plasenta ve kordon kanı kurşun 
düzeylerine etkisi Tablo 7’de sunulmuştur. İstatistiksel analizlere göre, ALAD1-1, ALAD1-2, 
ALAD2-2 genotipleri arasında plasenta kurşun düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olduğu 
saptanmıştır (p=0,025). Anne ve kordon kanı kurşun düzeyleri arasındaki fark, ALAD1-1, ALAD1-2, 
ALAD2-2 genotipleri açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki bulunamamış olmasına rağmen 
(p>0,05), ALAD1-1 genotipli bireylerin en düşük, ALAD2-2 genotipine sahip bireylerin ise en yüksek 
anne ve kordon kanı kurşun düzeylerine sahip oldukları görülmüştür. 
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Tablo 7: ALAD G177C tek nükleotit polimorfizminin genotip ve alel frekanslarına göre plasenta, 
anne kanı ve kordon kanı kurşun düzeylerine etkisi 
 

 
Kurşun düzeyi (µg/L) 

Genotypes of ALAD G177C polymorphism 
 

ALAD1-1 

(n=90) 

 
ALAD1-2 

(n=6) 

 
ALAD2-2 

(n=1) Anne kanı 
Ortalama±Standart sapma 35,79±13,09 48,39±24,62 92,49 

Ortanca 36,52 44,64 92,49 
Minimum 12,27 20,21 92,49 

Maksimum 70,27 77,64 92,49 
p değeri 0,116 

Kordon kanı  
Ortalama±Standart sapma 24,86±10,61 31,51±12,77 60,63 

Ortanca 25,39 28,86 60,63 
Minimum 6,80 19,01 60,63 

Maksimum 51,91 54,98 60,63 
p değeri 0,112 
Plasenta  

Ortalama±Standart sapma 8,03±2,73 11,41±4,07 18,53 
Ortanca 7,54 11,78 18,53 

Minimum 3,31 4,69 18,53 
Maksimum 15,98 17,42 18,53 

p değeri 0,025 
 
 

V.  Sonuç ve Öneriler  
 
Proje kapsamında yer alan 116 anne kanı, plasenta ve kordon kanı örneklerindeki kurşun düzeyleri 
AAS yöntemi ile ölçülmüş ve her üç örnek grubunda da minimum ve maksimum kurşun düzeyleri 
arasında büyük bir fark olduğu ve standart sapma değerlerinin de çok yüksek olduğu görülmüştür. 
Örneklerin toplandığı bireylerin, 5 yıldır Ankara’da yaşamakta olan 19-41 yaş arasındaki 
annelerden oluşan homojen bir grup olduğu düşünüldüğünde, kurşun düzeyleri arasındaki farklılığın 
genetik farklılıklar nedeniyle olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, bu bireylerde kurşun 
toksikokinetiğinde önemli rol oynayan VDR, HFE ve ALAD genlerindeki sırasıyla FokI, H63D ve 
G177C tek nükleotit polimorfizmleri RFLP yöntemiyle ilk defa araştırılmıştır.  
 
Yapılan genetik analizler sonucunda çalışılan VDR FokI, HFE H63D ve ALAD G177C 
polimorfizmlerinin anne kanı, plasenta ve kordon kanı kurşun düzeyleri üzerinde bir etkisinin 
olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
VDR, D vitamininin biyolojik etkilerini gösterebilmesi için bağlandığı bir transkripsiyon 
faktörüdür. D vitaminin VDR’ye bağlaması kalsiyum homeostazında görevli bir çok genin 
ekspresyonunu arttırmaktadır (Carlberg ve ark., 2013; Wang ve ark., 2012). +2 değerlikli bir metal 
olan kalsiyum ve kurşun (Pb+2) benzer taşınma sistemleriyle hücrelere alındıklarından (Barton ve 
ark., 1978; Simons, 1993), kalsiyum açısından fakir besinlerle beslenen bireylerde, kalsiyum 
azlığına bağlı olarak kurşun absorbsiyonunu artabilmektedir (Blake ve Mann, 1983; Bogden ve ark., 
1992). Bu nedenle, kalsiyum homeostazını etkileyen VDR gen polimorfizmleri kurşun 
toksikokinetiğini de etkileyebilmektedir. VDR geninde bulunan polimorfizmlerden, VDR FokI 
polimorfizmi 2. ekzonda yer alan, başlama kodonu polimorfizmi olarak da adlandırılan bir tek 
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nükleotit polimorfizmidir (Yang ve ark., 2012). VDR geninde iki adet başlama kodonu (ATG) 
bulunmaktadır. Başlama kodonlarının her ikisi de ATG olduğunda 427 amino asitlik protein 
sentezlenmektedir (VDR FokI polimorfizminin f aleli). Bununla birlikte, bu kodonlardan ilkinde T 
bazının C bazına dönüşmesi sonucu (ACG) protein sentezi ikinci başlama kodonundan başlamakta 
ve sentezlenen protein 3 amino asit kısalarak 424 amino asitten oluşan bir protein sentezlenmektedir 
(VDR FokI polimorfizminin F aleli) (Jurutka ve ark., 2000; Valdivielso ve ark., 2006; Uitterlinden 
ve ark., 2004). Yapılan çalışmalarda kısa VDR proteininin, uzun VDR proteinine göre 
transkripsiyonel olarak daha aktif olduğu tespit edilmiştir (Arai ve ark., 1997). Ayrıca, VDR F 
aleline sahip bireylerde kalsiyum absorpsiyonunun f aleline sahip bireylere göre daha fazla olduğu 
belirlenmiştir (Huang ve ark., 2006). Dolayısıyla F aleline sahip bireylerde, kalsiyum ve kurşun 
arasındaki ters ilişkiden dolayı, kurşun düzeyinin düşük olması beklenmektedir. Bizim 
çalışmamızda da, FF genotipine sahip annelerin kanında kurşun düzeyleri, Ff+ff genotiplerine sahip 
annelere göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p=0,012). Benzer şekilde, FF genotipine 
sahip annelere ait plasenta örneklerinde ve kordon kanında da kurşun düzeylerinin, Ff+ff 
genotiplerine sahip annelere ait plasenta ve kordon kanındaki kurşun düzeylerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu bulunmuştur (sırasıyla, p=0,015 ve p=0,002). Bu bulgular, 
VDR F aleline sahip bireylerin kurşun toksisitesi açısından VDR f aleline sahip bireylere göre daha 
avantajlı olduğunu göstermektedir.  
 
HFE proteini demir absorpsiyonunun down-regülasyonunda görev alan bir integral zar proteinidir 
(Waheed ve ark., 1999; Hanson ve ark., 2001; Rolfs ve ark., 2002, Akesson ve ark., 2000). 
Doğrudan demire bağlanmayan HFE, demire bağlı transferrin ile transferrin reseptörüne bağlanmak 
için yarışmak suretiyle demir absorpsiyonunu etkilemektedir (Rolfs ve ark., 2002; Townsend ve 
Drakesmith, 2002). Altıncı kromozomda bulunan HFE genindeki H63D tek nükleotit 
polimorfizminde, HFE geninin 187. nükleotitindeki sitozin bazının guanin bazıyla yer değiştirmesi 
nedeniyle sentezlenen proteinde aspartat amino asidi yerine histidin amino asidi yer almaktadır 
(Hanson ve ark., 2001). Bu polimorfizm, otozomal resesif bir hastalığa neden olmaktadır. Bu 
hastalık, demir atılımı aynı kalmasına rağmen demir absorpsiyonunun artması ile karakterizedir. Bu 
durum da demirin dokularda aşırı miktarda depolanmasına yol açmaktadır (Rolfs ve ark., 2002; 
Wang ve ark., 2007; Elmrghni ve ark., 2011). Yapılan çalışmalarda H63D HH genotipine sahip 
bireylerde, sanki vücutta demir eksikliği varmış gibi demir absorpsiyonunun arttığı ve fakat demir 
atılım oranının değişmediği tespit edilmiştir. Kontrollü hayvan çalışmalarında ve epidemiyolojik 
insan çalışmalarında da, demir eksikliğinde kan kurşun düzeylerinin daha fazla saptandığı rapor 
edilmiştir (Bradman ve ark., 2001; Hammad ve ark., 1996). Bu çalışmalara paralel olarak bizim 
çalışmamızda da, HH genotipine sahip anelerin anne kanı, plasenta ve kordon kanı örneklerinde 
kurşun düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde HD+DD genotipli annelerdeki kurşun 
düzeylerinden daha az olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda, 
annenin HFE genindeki H63D polimorfizminin sadece anne kanındaki kurşun düzeyini değil aynı 
zamanda kurşunun anne kanından plasenta aracılığıyla fetal dolaşıma geçişini de etkilediği 
söylenebilir. Fakat bu hipotezin doğrulanabilmesi için daha detaylı ileri çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. 
 
Kurşun maruziyetinde, kurşunun büyük bir kısmı eritrositlerde biriktiği için, kurşunun vücuttaki en 
önemli hedeflerinden biri de hematopoietik sistemdir. Dolayısıyla “hem” biyosentezinde görev alan 
enzimler kurşuna hassastırlar (Onalaja ve Claudia, 2000). Porfobilinojen sentaz olarak da bilinen 
ALAD, “hem” biyosentez yolağında iki delta-ALA molekülünden porfobilinojen oluşmasını 
katalizleyen enzimdir (Doss ve ark., 2000; Tanaka ve ark., 2011). Kurşun, bu enzimin aktivitesi için 
önemli olan çinko ile yer değiştirerek enzim aktivitesini inhibe etmektedir (Perez-Bravo ve ark., 
2004). ALAD enziminin inhibe olması hem “hem” biyosentezini inhibe etmekte hem de nörotoksik 
bir bileşik olan delta-ALA’nın birikmesine yol açmaktadır (Rocha ve ark., 2012). ALAD enzimini 
kodlayan ALAD geni, 9. kromozomda bulunmaktadır ve oldukça polimorfik bir gendir (Zheng ve 
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ark., 2011; Montenegro ve ark., 2006).  Dördüncü ekzonda, 177. pozisyonda guanin bazının sitozin 
bazına transversiyonu, ALAD genindeki en yaygın polimorfizmdir. Bu polimorfizm, ALAD1 ve 
ALAD2 olmak üzere iki alellin ve ALAD1-1, ALAD1-2 ve ALAD2-2 olmak üzere üç fenotipin ortaya 
çıkmasına yol açmaktadır (Shaik ve Jamil, 2008). Guanin bazının sitozin bazıyla yer değiştirmesi, 
sentezlenen proteinin 59. pozisyonunda nötral asparajin amino asidinin yerine pozitif yüklü lizin 
amino asidinin kodlanmasına neden olmaktadır. Bu amino asit değişikliği de, ALAD2-2 

taşıyıcılarının, ALAD1-1 ve ALAD1-2 taşıyıcılarına göre daha elektonegatif bir ALAD enzimine 
sahip olmaları anlamına gelmektedir (Kelada ve ark., 2001). Kurşun pozitif yüklü bir metal olduğu 
için, daha elektronegatif enzime bağlanma ilgisi daha fazla olacaktır. Bizim çalışmamızda da, bu 
literatür bilgilerine paralel olarak, ALAD2-2 taşıyıcısı annelerin plasenta örneklerindeki kurşun 
düzeyleri, diğer ALAD genotiplerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde yüksek 
bulunmuştur (p=0,025). ALAD G177C polimorfizmi ile anne ve kordon kanı kurşun düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememesine rağmen (sırasıyla p=0,116 ve 
p=0,112), ALAD2-2 taşıyıcı annelerin anne ve kordon kanındaki kurşun düzeylerinin, ALAD1-1 ve 
ALAD1-2 taşıyıcılarına göre daha yüksek ölçüldüğü belirlenmiştir. ALAD2 aleline sahip bireylerde 
kurşun kanda ve kanın yoğun olarak bulunduğu plasenta gibi dokularda daha fazla tutulduğu için 
hayati organlar kurşun maruziyetinden daha fazla korunuyormuş gibi görünmektedir. Bununla 
birlikte, ALAD aktivitesinin azaldığı bu bireylerde daha fazla nörotoksik ALA bileşiği oluştuğu ve 
kan yoluyla fetal dolaşıma geçtiği için, ALAD2 aleline sahip annelerin fetuslarının nöro-gelişimsel 
hasarlar açısından daha riskli durumda oldukları söylenebilir.  
 
Sonuç olarak, VDR FokI, HFE H63D ve ALAD G177C polimorfizmlerinin anne kanı, plasenta ve 
kordon kanı kurşun düzeyleri üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, bu 
genleri polimorfik olan anne adaylarının kurşun içerebilecek çevre ve iş koşullarında mümkün 
olduğunca bulunmamaları gerektiği konusunda uyarılmaları önerilmektedir. Böylece, bu anne 
adaylarında kurşun maruziyetinin azaltılmasıyla kanlarında bulunabilecek ve kemiklerinde 
birikebilecek kurşun düzeyinin azalabileceği ve dolayısıyla hamileliklerinde bu annelerden fetuslara 
geçebilecek kurşun düzeyinin azaltılabileceği düşünülmektedir.   
 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  
 

Projemizde kurşun toksikokinetiğinde rol oynayan VDR FokI, HFE H63D ve ALAD G177C 
polimorfizmlerinin kurşun düzeyleri üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen 
bulguların, kurşun toksikokinetiğinde rol oynayan diğer enzim ve proteinleri kodlayan genlerdeki 
polimorfizmlerin çalışılacağı ileri çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  
 
Metallerin birikiminin ve toksikokinetiğinin belirlenmesi açısından anne biyolojik örnekleri- 
plasenta-kordon kanı üçlüsü iyi bir model oluşturmaktadır. Ancak bu üçlü modelde sadece metal 
düzeylerinin incelenmesi ile ilgili olarak ülkemiz de dahil (Sorkun ve ark., 2007; Kutlu ve ark., 
2006), birçok ülkede yapılmış pekçok çalışma varken (Odland ve ark., 2003; Falcón ve ark., 2002; 
Osman ve ark., 2000; Lagerkvist ve ark., 1996; Fréry ve ark., 1993; Loiacono ve ark., 1992; 
Graziano ve ark., 1990; Sikorski ve ark., 1988; Kuhnert ve ark., 1988; Kuhnert ve ark., 1982),  bu 
biyolojik  örnek grubunda  metal düzeyleri ile metallerin toksikokinetiğini ilgilendiren gen 
polimorfizmleri arasında ilişkinin araştırıldığı pek az çalışmaya rastlanmaktadır (Cantonwine ve 
ark., 2010). Bunlardan çoğu da grubumuza aittir (Kayaaltı ve ark., 2010; Kayaaltı ve ark., 2011; 
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düzeylerinin toksikokinetiği ile ilgili olarak bazı çalışmalar bulunmaktadır (Gundacker ve ark., 
2010, 2009; Weaver ve ark., 2006). Ancak, plasenta örneklerinde yapılmış ve anne kanı ve kordon 
kanı ile ilişkinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, projemizde elde edilen 
bulguların uluslar arası hakemli dergilerde yayınlamasıyla literatüre katkıda bulunulmuş olacaktır.  
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VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  
 
IX. Kaynaklar  

Akesson A, Stål P, Vahter M. Phlebotomy increases cadmium uptake in hemochromatosis. 
Environ Health Perspect. 2000;108:289-291. 

Arai H, Miyamoto K, Taketani Y, Yamamoto H, Iemori Y, Morita K, Tonai T, Nishisho 
T, Mori S, Takeda E. A vitamin D receptor gene polymorphism in the translation 
initiation codon: effect on protein activity and relation to bone mineral density in 
Japanese women. J Bone Miner Res. 1997;12(6):915-21. 

Banks EC, Ferretti LE, Shucard DW. Effects of low level lead exposure on cognitive 
function in children: a review of behavioral, neuropsychological and biological evidence. 
Neurotoxicology. 1997;18(1):237-281.  

Barton JC, Conrad ME, Harrison L, Nuby S. Effects of calcium on the absorption and 
retention of lead. J Lab Clin Med. 1978;91(3):366-76. 

Blake KC, Mann M. Effect of calcium and phosphorus on the gastrointestinal absorption of 
203Pb in man. Environ Res. 1983;30(1):188-94. 

Bogden JD, Gertner SB, Christakos S, Kemp FW, Yang Z, Katz SR, Chu C. Dietary 
calcium modifies concentrations of lead and other metals and renal calbindin in rats. J 
Nutr. 1992;122(7):1351-60. 

Bradman A, Eskenazi B, Sutton P, Athanasoulis M, Goldman LR. Iron deficiency 
associated with higher blood lead in children living in contaminated environments. 
Environ Health Perspect. 2001;109:1079-1084. 

Bridges CC, Zalups RK. Molecular and ionic mimicry and the transport of toxic metals. 
Toxicol Appl Pharmacol 2005;204(3):274-308. 

Canfield RL, Henderson CR, Cory-Slectha DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. 
Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg/dl. N 
Engl J Med 2003; 348:1517–1526. 

Cantonwine D, Hu H, Téllez-Rojo MM, Sánchez BN, Lamadrid-Figueroa H, Ettinger AS, 
Mercado-García A, Hernández-Avila M, Wright RO. HFE gene variants modify the 
association between maternal lead burden and infant birthweight: a prospective birth 
cohort study in Mexico City, Mexico. Environ Health 2010;26:43. 

Carlberg C, Campbell MJ. Vitamin D receptor signaling mechanisms: integrated actions of 
a well-defined transcription factor. Steroids. 2013;78(2):127-36.  

Doss MO, Kühnel A, Gross U. Alcohol and Porphyrin Metabolism. Alcohol & Alcoholism 
2000;35(2):109-125. 

Elmrghni S, Dixon RA, Williams DR. Frequencies of HFE gene mutations associated with 
haemochromatosis in the population of Libya living in Benghazi. Int J Clin Exp Med 
2011;4:200-204.  

Falcón M, Viñas P, Osuna E, Luna A. Environmental exposures to lead and cadmium 
measured in human placenta. Arch Environ Health 2002;57:598-602.  

Fréry N, Nessmann C, Girard F, Lafond J, Moreau T, Blot P, Lellouch J, Huel G. 
Environmental exposure to cadmium and human birthweight. Toxicology 1993;79:109-
118. 

Goyer RA and Clarkson TW, Toxic effects of metals. In Casarett & Doull’s toxicology: 
The basic science of poisons, ed. C. D. Klaassen, 811–67. New York, 2001, NY: 
McGraw-Hill. 

Goyer RA. Transplacental transport of lead. Environ Health Perspect 1990;89:101–105. 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Graziano JH, Popovac D, Factor-Litvak P, Shrout P, Kline J, Murphy MJ, Zhao YH, 
Mehmeti A, Ahmedi X, Rajovic B, et al. Determinants of elevated blood lead during 
pregnancy in a population surrounding a lead smelter in Kosovo, Yugoslavia. Environ 
Health Perspect 1990;89:95-100. 

Gulson BL, Jameson CW, Mahaffey KR, Mizon KJ, Korsch MJ, Vimpani G. Pregnancy 
increases mobilization of lead from maternal skeleton. J Lab Clin Med 1997;130(1):51-
62. 

Gundacker C, Gencik M, Hengstschläger M. The relevance of the individual genetic 
background for the toxicokinetics of two significant neurodevelopmental toxicants: 
Mercury and lead. Mutat Res 2010; 705: 130–140. 

Gundacker C, Wittmann KJ, Kukuckova M, Komarnicki G, Hikkel I, Gencik M. Genetic 
background of lead and mercury metabolism in a group of medical students in Austria. 
Environ Res 2009;109:786-96.  

Hammad TA, Sexton M, Langenberg P. Relationship between blood lead and dietary iron 
intake in preschool children. A cross-sectional study. Ann Epidemiol 1996;6:30-33.  

Hanson EH, Imperatore G, Burke W. HFE gene and hereditary hemochromatosis: a HuGE 
review. Human Genome Epidemiology. Am J Epidemiol. 2001;154(3):193-206. 

Huang ZW, Dong J, Piao JH, Li WD, Tian Y, Xu J, Yang XG. [Relationship between the 
absorption of dietary calcium and the Fok I polymorphism of VDR gene in young 
women]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2006;40(2):75-8.  

Jurutka PW, Remus LS, Whitfield GK, Thompson PD, Hsieh JC, Zitzer H, Tavakkoli 
P, Galligan MA, Dang HT, Haussler CA, Haussler MR. The polymorphic N terminus in 
human vitamin D receptor isoforms influences transcriptional activity by modulating 
interaction with transcription factor IIB. Mol Endocrinol. 2000;14(3):401-20. 

Kayaaltı Z, Aliyev V, Söylemezoğlu T. The potential effect of metallothionein 2A -5 A/G 
single nucleotide polymorphism on blood cadmium, lead, zinc and copper levels. Toxicol 
Appl Pharmacol 2011;256:1-7.  

Kayaaltı Z, Mergen G, Söylemezoğlu T. Effect of metallothionein core promoter region 
polymorphism on cadmium, zinc and copper levels in autopsy kidney tissues from a 
Turkish population. Toxicol Appl Pharmacol 2010;245:252–255.  

Kelada SN, Shelton E, Kaufmann RB, Khoury MJ. δ-Aminolevulinic Acid Dehydratase 
Genotype and Lead Toxicity: A HuGE Review. American Journal of Epidemiology 
2001;154(1):1-13. 

Khan AH, Khan A, Ghani F, Khurshid M. Low-level lead exposure and blood lead levels 
in children: a cross-sectional survey. Arch Environ Health 2001;56:501-505. 

Klaassen CD. Heavy metals and heavy metal antagonists. Goodman & Gilman's: the 
pharmacological basis of therapeutics. 10th Ed. McGraw -Hill Professional, New York, 
2001, p.1851-1876.  

Kuhnert BR, Kuhnert PM, Zarlingo TJ. Associations between placental cadmium and zinc 
and age and parity in pregnant women who smoke. Obstet Gynecol. 1988;71:67-70. 

Kuhnert PM, Kuhnert BR, Bottoms SF, Erhard P.Cadmium levels in maternal blood, fetal 
cord blood, and placental tissues of pregnant women who smoke. Am J Obstet Gynecol. 
1982;142:1021-1025. 

Kutlu T, Karagozler AA, Gozukara EM. Relationship among placental cadmium, lead, 
zinc, and copper levels in smoking pregnant women. Biol Trace Elem Res 2006;114:7-17. 

Lafond J, Hamel A, Tasker L, Vaillancourt C, Mergler D. Low environmental 
contamination by lead in pregnant women: effect on calcium transfer in human placental 
syncytiotrophoblasts. J Toxicol Environ Health A 2004;67:1069–1079. 

Lagerkvist BI, Sandberg S, Frech W, Jin T, Nordberg GF. Is placenta a good indicator of 
cadmium and lead exposure? Arch Environ Health 1996;51:389-394.  

Lanphear BP, Dietrich K, Auinger P, Cox C. Cognitive deficits associated with blood lead 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

concentrations <10 microg/dl in US children and adolescents. Public Health Rep 
2000;115:512–529. 

Loiacono NJ, Graziano JH, Kline JK, Popovac D, Ahmedi X, Gashi E, Mehmeti A, 
Rajovic B. Placental cadmium and birthweight in women living near a lead smelter. Arch 
Environ Health 1992;47:250-255. 

Montenegro MF, Barbosa F, Sandrim VC, Gerlach RF and Tanus- Santos JE. A 
polymorphism in the delta-aminolevulinic acid dehydratase gene modifies plasma/whole 
blood lead ratio. Arch Toxicol 2005;9:1–5. 

Odland JO, Nieboer E, Romanova N, Hofoss D, Thomassen Y. Intercommunity and 
temporal variation of eleven essential and five toxic elements in human placentas from 
deliveries in thirteen arctic and sub-arctic areas of Russia and Norway. J Environ Monit 
2003;5:166-174. 

Onalaja AO, Claudio L. Genetic susceptibility to lead poisoning. Environ Health Perspect. 
2000;108:23-28. 

Osman K, Akesson A, Berglund M, Bremme K, Schütz A, Ask K, Vahter M. Toxic and 
essential elements in placentas of Swedish women. Clin Biochem 2000;33:131-8. 

Perez-Bravo F, Ruz M, Moran-Jimenez MJ, Olivares M, Rebolledo A, Codoceo J, 
Sepulveda V, Jenkin A, Santos JL, Fontanellas A. Association between aminolevulinate 
dehydrase genotypes and blood lead levels in children from a lead-contaminated area in 
Antofagasta, Chile. Arch Environ Contam Toxicol. 2004;47(2):276-80. 

Rocha JBT, Saraiva RA, Garcia SC, Gravina FS, Nogueira CW. Aminolevulinate 
Dehydratase (δ-ALAD) As Marker Protein of Intoxication With Metals and Other Pro-
oxidant Situations. Toxicology Research 2012;1:85-102. 

Rogan WJ, Ware JH. Exposure to lead in children: how low is low enough? N Engl J Med 
2003;348:1515–1516. 

Rolfs A, Bonkovsky HL, Kohlroser JG, McNeal K, Sharma A, Berger UV, Hediger MA. 
Intestinal expression of genes involved in iron absorption in humans. Am J Physiol 
Gastrointest Liver Physiol. 2002;282:598-607. 

Rothenberg SJ, Khan F, Manalo M, Jiang J, Cuellar R, Reyes S, Acosta S, Jauregui M, 
Diaz M, Sanchez M, Todd AC, Johnson C. Maternal bone lead contribution to blood lead 
during and after pregnancy. Environ Res 2000;82:81-90. 

Scinicariello F, Abadin HG, Murray HE. Association of low-level blood lead and blood 
pressure in NHANES 1999-2006. Environ Res 2011;111:1249-57.  

Shaik AP, Jamil K. ALAD Gene Polymorphisms Associated With Lead Exposure. 
Toxicology and Industrial Health 2008; 24:501-506. 

Shaik AP, Jamil K. Individual susceptibility and genotoxicity in workers exposed to 
hazardousmaterials like lead. Journal of Hazardous Materials 2009;168:918–924. 

Sikorski R, Radomański T, Paszkowski T, Skoda J. Smoking during pregnancy and the 
perinatal cadmium burden. J Perinat Med 1988;16:225-231 

Simons TJ. Lead-calcium interactions in cellular lead toxicity. 
Neurotoxicology. 1993 ;14(2-3):77-85. 

Skerfving S, Bergdahl IA. Lead. Handbook on the toxicology of metals, 3rd ed., Nordberg 
GF, Fowler BA, Nordberg M and Friberg LT (Eds.) p.599–643. Elsevier, 2007, 
Amsterdam.  

Sorkun HC, Bir F, Akbulut M, Divrikli U, Erken G, Demirhan H, Duzcan E, Elci L, Celik 
I, Yozgatli U. The effects of air pollution and smoking on placental cadmium, zinc 
concentration and metallothionein expression. Toxicology 2007;238:15-22.  

Süzen HS, Duydu Y, Aydin A, Işimer A, Vural N. Influence of the delta-aminolevulinic 
acid dehydratase (ALAD) polymorphism on biomarkers of lead exposure in Turkish 
storage battery manufacturing workers. Am J Ind Med 2003;43:165-171. 

Tanaka R, Kobayashi K, Masuda T. Tetrapyrrole Metabolism in Arabidopsis thaliana. 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

American Society of Plant Biologists 2011; 10:1-40. 
Tekin D, Kayaaltı Z, Aliyev V, Söylemezoğlu T. The effects of Metallothionein 2A 

polymorphism on placental cadmium accumulation: Is Metallothionein a modifiying 
factor in transfer of micronutrients to the fetus? Journal Of Applied Toxicology 
2012a;32:270-275.  

Tekin D, Kayaaltı Z, Söylemezoğlu T. The Effects of Metallothionein 2A Polymorphism 
on Lead Metabolism: Are pregnant women with a heterozygote genotype for 
Metallothionein 2A polymorphism and their newborns at risk of having higher blood lead 
levels? International Archives of Occupational and Environmental Health 2012b;85:631-
637.  

Tellez-Rojo MM, Hernandez-Avila M, Lamadrid-Figueroa H, Smith D, Hernandez- 
Cadena L, Mercado A, et al. Impact of bone lead and bone resorption on plasma and 
whole blood lead levels during pregnancy. Am J Epidemiol 2004;160:668–678. 

Tong S. Lead exposure and cognitive development: persistence and a dynamic pattern. J 
Paediatr Child Health 1998;34:114–118 

Townsend A, Drakesmith H. Role of HFE in iron metabolism, hereditary 
haemochromatosis, anaemia of chronic disease, and secondary iron overload. Lancet. 
2002;359:786-790. 

Uitterlinden AG, Fang Y, van Meurs JB, van Leeuwen H, Pols HA. Vitamin D receptor 
gene polymorphisms in relation to Vitamin D related disease states. J Steroid Biochem 
Mol Biol. 2004;89-90(1-5):187-93.. 

Valdivielso JM, Fernandez E. Vitamin D receptor polymorphisms and diseases. Clin Chim 
Acta. 2006;371(1-2):1-12.  

Waheed A, Parkkila S, Saarnio J, Fleming RE, Zhou XY, Tomatsu S, Britton RS, Bacon 
BR, Sly WS. Association of HFE protein with transferrin receptor in crypt enterocytes of 
human duodenum. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96:1579-1584. 

Wang FT, Hu H, Schwartz J, Weuve J, Spiro AS, Sparrow D, Nie H, Silverman EK, Weiss 
ST, Wright RO. Modifying effects of the HFE polymorphisms on the association 
between lead burden and cognitive decline. Environ Health Perspect. 2007;115:1210-
1215. 

Wang Y, Zhu J, DeLuca HF. Where is the vitamin D receptor? Arch Biochem 
Biophys. 2012;523(1):123-33.  

Weaver VM, Lee BK, Todd AC, Ahn KD, Shi W, Jaar BG, Kelsey KT, Lustberg ME, 
Silbergeld EK, Parsons PJ, Wen J, Schwartz BS. Effect modification by d-aminolevulinic 
acid dehydratase, vitamin D receptor, and nitric oxide synthase gene polymorphisms on 
associations between patella lead and renal function in lead workers Environ Res 
2006;102:61-69.  

Wu MT, Kelsey K, Schwartz J, Sparrow D, Weiss S, Hu H. A delta-aminolevulinic acid 
dehydratase (ALAD) polymorphism may modify the relationship of low-level lead 
exposure to uricemia and renal function: The normative aging study. Environ Health 
Perspect 2003;111:335–341. 

Yang L, Ma J, Zhang X, Fan Y, Wang L. Protective role of the vitamin D receptor. Cell 
Immunol. 2012;279(2):160-6.  

Yılmaz H, Aliyev V, Kayaalti Z, Yalçin B, Söylemezoğlu T. Levels of trace elements and 
toxic metals in autopsy renal tissue samples. Türkiye Klinikleri Journal of Medical 
Sciences 2012;32: 7-14.  

Zhao Y, Wang L, Shen H-B, Wang Z-X, Wei Q-Y, Chen F. Association Between δ-
Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALAD) Polymorphism and Blood Lead Levels: A 
Meta regression Analysis'. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 
2007;70:1986-1994.  

Zheng G, Tian L, Liang Y, Broberg K, Lei L, Guo W, Nilsson J, Bergdahl IA, Skerfving S, 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Jin T. δ-Aminolevulinic Acid Dehydratase Genotype Predicts Toxic Effects of Lead on 
Workers’ Peripheral Nervous System. NeuroToxicology 2011;32:374-382. 

 
 
X. Ekler  

a. Mali Bilânço ve Açıklamaları  
      Proje bütçesi olan 9.658,00 TL, genetik çalışmalarda kullanılmış olan aşağıdaki listede sunulan 
kimyasallar ve sarf malzemelerinin alımında kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 
 
c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  
 
d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

• Kaya Akyüzlü D, Kayaaltı Z, Söylemez E, Işık S, Söylemezoğlu T. “Maternal 
hemochromatosis gene H63D single-nucleotide polymorphism and placental lead levels”. 
49th Congress of the European Societies of Toxicology, 1-4 Eylül 2013, Interlaken, İsviçre. 
Toxicology Letters 2013; 221S:S178-179’da yayınlanmıştır. doi: 
10.1016/j.toxlet.2013.05.398. (ISI). (Poster Bildiri) 

 
• Söylemezoğlu T, Kayaaltı Z, Kaya Akyüzlü D,  Söylemez E, Sert S. “Association between 

Delta-aminolevulinic Acid Dehydratase Polymorphism and Placental Lead Levels”. 49th 
Congress of the European Societies of Toxicology, 1-4 Eylül 2013, Interlaken, İsviçre. 
Toxicology Letters 2013; 221S:S166-167’de yayınlanmıştır. doi: 
10.1016/j.toxlet.2013.05.360. (ISI). (Poster Bildiri) 

 

No. Kimyasallar ve sarf malzemeleri 
1 1.5 ml DNA tüpü  (ependorf tüp, 1000’lik)  
2 0.2 ml PCR tüpü  (1000’lik) 
3 100-1000ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
4 20-200 ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
5 0.5-10 ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
6 Phenol-Chloroform-Isoamylalcohol (500ml)  
7 Proteinase K  (1ml) Fermentas marka  
8 Primerler  25 baz (HPSF) 
9 dNTP Mix, 2 mM each, Fermentas marka  
10 Taq DNA Polymerase (1000U) Fermentas marka  
11 Restriksiyon enzimleri, Fermentas marka  
12 Agaroz  (500gr), Prona marka BOIMAX 
13 Ethıdıum Bromide  (10 ml)  
14 10X TBE Buffer (1 L), Fermentas marka  
15 100 bp DNA Ladder, Fermentas marka  
16 6X loading buffer (5ml), Fermentas marka 
17  Maske (100’lük) 
18 1.5 ml DNA tüpü (1000’lik) 
19 0.2 ml PCR tüpü (1000’lik) 
20 100-1000ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
21 20-200 ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
22 0.5-10 ul steril pipet ucu  (1000’lik)  
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• Söylemezoğlu T, Kayaaltı Z, Kaya Akyüzlü D,  Söylemez E, Koca D. “Effect of maternal 

vitamin D receptor FokI single-nucleotide polymorphism on the placental lead level”. 49th 
Congress of the European Societies of Toxicology, 1-4 Eylül 2013, Interlaken, İsviçre. 
Toxicology Letters 2013; 221S:S175’te yayınlanmıştır. doi: 10.1016/j.toxlet.2013.05.388. 
(ISI). (Poster Bildiri) 

 
e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

• Kurşunun Anne Kanı, Kordon Kanı ve Plasentadaki Düzeylerine Delta-Aminolevülinik Asit 
Dehidrataz (ALAD) Polimorfizminin Etkisi, Selda Sert isimli öğrencinin Yüksek Lisans 
Tezi, 2012, Ankara.  
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