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Restriksiyon endonükleaz (RE)’lar prokar-
yotlarda bulunan, ökaryotlarda bulunmayan,
çift zincirli (ds) DNA’daki iç (internal) fosfat
bağlarını rastgele kıran endonükleazlardan
(DNaz, fosfodiesteraz) farklı olarak 4, 6 ve 8
nükleotidden oluşan ve çoğunlukla genomda
iki yönlü simetri oluşturan polindromik bölge-
lerdeki (tersten ve düzden okunuşu karşılıklı
her iki iplikte de aynı olan) baz dizilerini tanı-
yıp, kesen endonükleazlardır. 

RE’lar DNA’daki büyük oluklara tutunur ve
bu bölgedeki tanıma dizisinden DNA çift zinci-
rine bağlanır. DNA’nın kesilmesi, tanıma dizi-
sindeki özgül tanıma bölgelerinden olur. Enzi-
min özelliğine göre ya yapışkan (Şekil 1a) ya da
küt uçlu (Şekil 1b) DNA ürünleri oluşur.

RE’ler, metilaz aktivitelerine, alt ünite yapı-
larına, kesim özgüllüklerine ve kofaktör ihti-
yaçlarına göre sınıflandırılmışlardır (Tablo 1). 

Özel bir restriksiyon enzimi ile DNA mole-
külünün kırılması, DNA’yı karakteristik ve ye-
niden biraraya gelebilen fragmanlara ayırır. Bu
fragmanlar aynı zamanda özgül kırılma bölge-
sinin yerleşimi ve sıklığını yansıtır. Restriksi-
yon enzimlerinin bu özelliği rekombinant DNA
teknolojisinde ve uygulamalarında iki önemli
rol oynar: Birincisi, bir genomda belirli bir
restriksiyon enzimine ait tanıma dizilerinin sa-
yısı belirlidir. DNA’nın özgül kırılma bölgesin-
deki tek bir baz değişikliği bile, enzimin tanı-
ma ve kırma özelliğini bozar. Bu nedenle,
RE’ler 4-6 nükleotidlik bu özel dizilerin ge-
nomdaki yerleşiminin incelenmesini sağlar. RE

enziminin ortaya çıkardığı parçaların uzunlu-
ğu birkaç baz çiftinden, 1 milyon baz çiftinden
daha fazlasına kadar değişebilir. Bu parça
uzunluklarındaki değişim sayesinde DNA ya-
pısındaki değişiklikler izlenebilmektedir. İkin-
ci önemli rol, orijinlerine ve büyüklüklerine
bakılmaksızın bir RE enzimi ile kırılmış DNA
molekülleri, benzer tek iplikçikli yapışkan uç-
lara sahip olur. Bu nedenle örneğin; aynı enzim
kesimi ile oluşturulmuş, orijinleri farklı her iki
DNA molekülü, komplementer olan bazlar ne-
deniyle karşılıklı gelir ve ligaz enzimi ile iki
parça arasında fosfodiester bağı oluşturulur.
Bu ligasyon basamağı ile rekombinant DNA
molekülü oluşturulur. 

Günümüzde RE’lerin bu özelliklerinden ya-
rarlanarak bir bireyin belirli bir hastalığa ait
bir mutasyonu taşıyıp taşımadığını belirlemek
amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’na
dayalı enzim kesim sistemleri kullanılmakta-
dır. Bilinen mutasyonların taranması amacıyla
geliştirilmiş olan PCR-RFLP analizinde bire-
yin mutasyonu ya da mutasyonları içeren DNA
bölgesi veya bölgeleri PCR ile çoğaltılmakta ve
mutasyonu içeren diziyi tanıyan bir restriksi-
yon enzimi ile bu PCR ürünü kesilmektedir.
Kesim sonucu oluşan bantlar agaroz jelde yü-
rütüldüğü zaman elde edilen bant profiline ba-
kılarak mutasyonu taşıyıp taşımadığı söylene-
bilmektedir. Oluşan mutasyon bu bölgedeki bir
enzimin tanıma dizisini ortadan kaldırabilece-
ği gibi (Şekil 2a) bazen de bir enzim için o böl-
gede yeni bir tanıma dizisi oluşumuna neden
olabilir (Şekil 2b). 
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Şekil 1. DNA zincirinin restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesilmesi.
a: Yapışkan uçlu kesim, b: Küt uçlu kesim.

a. EcoRI

b. EcoRV

Tablo 1. Restriksiyon endonükleaz enzimlerinin özellikleri.

Restriksiyon endonükleaz tipleri Tip I Tip II Tip III 

Örnek EcoB EcoRI EcoPI 

Tanıma bölgesi TGAN8TGCT GAATTC AGACC 

Kırma bölgesi Tanıma bölgesinden G ve A arası 3’ yönünde 24-26

yaklaşık kb uzakta (her iki zincir) baz çifti uzakta 

Metilasyon bölgesi m m m 

TGAN8TGCT GAATTC AGACC 

ACTN8ACGA CTTAAG Yalnız tek zincir 

m m 

Nükleaz ve metilaz aktivitesi Evet Hayır Evet 

aynı enzim üzerinde mi? 

Kırılma için gereksinimleri ATP, Mg2+, Mg2+ ya da Mn2+ Mg2+, S-Ado Met 

S-Ado Met 

Metilasyon için gereksinimleri ATP, Mg2+, ATP, ATP, Mg2+, S-Ado Met 

Mg2+, S-Ado Met Mg2+, S-Ado Met
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Şekil 2. Restriksiyon enzim kesimi sonrasında oluşan DNA ürünlerinin agaroz jel elektroforezinde
ayrıştırılması.
a. Oluşan mutasyonun enzimin tanıma dizisini ortadan kaldırdığı durumdaki jel görünümü.
b. Oluşan mutasyonun bir enzim için yeni bir tanıma bölgesi oluşturduğu durumdaki jel görünümü.

L M H M H M H N

L: 100bp DNA Ladder, M: Mutant, H: Heterozigot,
N: Normal

L M H N H

L: DNA Ladder, M: Mutant, H: Heterozigot,
N: Normal

a b

249 bç
227 bç

613 bç

399 bç

214 bç
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