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NÜKLEİK ASİTLER 
İsmail Temel 

 
 Nükleik asitler genetik bilginin depolanması ve ifade 
edilmesinden sorumlu moleküllerdir. Kimyasal olarak birbirinden 
farklı iki değişik nükleik asit vardır: Deoksiribonükleik asit (DNA) ve 
ribonükleik asit (RNA). DNA hücrenin kromozomlarında, 
mitokondrilerinde ve bitkilerin kloroplastlarında bulunur. Hücrelerde 
ayrıca, “plazmit” adı verilen kromozom yapısında olmayan 
sitoplazmik DNA’lara da rastlanır. Organizmanın yaşamını 
sürdürebilmesi için hücrelerin çoğalması gereklidir. Döllenmiş bir 
yumurtada bulunan DNA, o organizmanın gelişimini yönlendirecek 
bilgiyi içerir. Hücrelerin bölünerek çoğalması sırasında DNA tam 
olarak replike olur ve bölünen hücrenin özelliğine göre, seçici olarak 
belirli bilginin ifade edilmesi söz konusudur1,2. 
 Her iki nükleik asit de nükleotitlerin polimerize olması ile 
meydana gelmektedir. Makromoleküler yapıda şeker ve fosfat 
birimleri fosfodiester bağı ile birbirine bağlanarak molekülün ana 
omurgasını oluşturur. Azotlu bazlar ise iki omurgayı bir arada 
tutmaktadır. Kısacası nükleik asitler birçok yapısal ünitenin bir 
düzen dahilinde bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır1-3. Bunlar; 

a) Şekerler 
b) Purin ve pirimidin bazları 
c) Nükleozitler 
ç) Nükleotitler 
d) Polinükleotitler (Nükleik asitler)’dir. 

 A) ŞEKERLER 

 Şekerler nükleik asitlerin en önemli ana elemanlarından biridir. 
Hem RNA hem de DNA’da pentozlar nükleik asitlerin ana 
omurgalarını oluşturur. RNA’da riboz, DNA’da ise 2-deoksi riboz 
şekerleri bulunur (Şekil 1). Nükleik asit bünyesindeki şeker 
ünitelerinin atomları azotlu bazların atomları ile karışmaması için  1’,  
2’, ....5’ gibi üs işaretleri ile işaretlenmiş durumdadır. Nükleik asit 
şekerlerinin 3’ karbon atomuna bağlı OH grubu kendinden sonra 
gelen nükleik asit şekerinin 5’ karbon atomuna bağlı fosfat grubu ile 
reaksiyona girerek ester bağı oluşturur. Şeker üniteleri arasındaki 
fosfodiester bağları nükleik asitlerin lineer yapıdaki omurgasını 
oluşturur. 
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Şekil 1. Riboz ve deoksiriboz şekerleri. 

 B) PÜRİN VE PİRİMİDİN BAZLARI 
 Azotlu bazlar olarak da bilinen pürin ve pirimidinler nükleik 
asitlerin yapısına katılan önemli organik bileşiklerdir. Pürinler biri altı 
diğeri beş atomdan oluşan iki halkasal yapının kaynaşmasından 
ortaya çıkmıştır (Şekil 2). Pirimidinler ise yalnızca altı üyeli bir tek 
halkadan ibarettir (Şekil 3). Dört adet pürin, dört adet de pirimidin 
bazları mevcuttur. 
 Pürinler  

•  Adenin: 6-amino pürin  
•  Guanin: 2-amino-6-oksi pürin  
•  Hipoksantin: 6-oksi pürin  
•  Ksantin: 2,6-dioksi pürin  

 
Şekil 2. Pürin bazları. 

 Adenin ve guanin hem DNA hem de RNA’nın yapısında 
bulunmaktadır. Hipoksantin ve ksantin nükleik asitlerin yapısına 
katılmazlar, fakat pürin nükleotitlerinin sentez ve yıkımında önemli 
ara ürünlerdir.  
 Pirimidinler 

•  Urasil:  2,4-dioksi pirimidin  
•  Timin: 2,4-dioksi-5-metil pirimidin  
•  Sitozin: 2-oksi-4-amino pirimidin  
•  Orotik asit: 2,4-dioksi-6-karboksi pirimidin  

 
Şekil 3. Pirimidin bazları. 
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 Sitozin hem DNA hem de RNA’da, urasil ise yalnızca RNA’da 
bulunur. Timin normal olarak DNA’da bulunmasına rağmen bazen 
urasil gibi tRNA yapısına katılır. Orotik asit nükleotit yapısına 
katılmaz fakat primidinlerin sentezinde oluşan ilk ortak üründür 4. 

 C) NÜKLEOZİTLER 

 Bir pürin veya pirimidine riboz veya 2-deoksiriboz 
şekerlerinden birisi eklenirse nükleozit adı verilen bileşikler 
meydana gelir (Şekil 4). Nükleozitlerde şekerin birinci karbon atomu 
pürin bazlarının dokuzuncu; pirimidin bazlarının ise birinci azot 
atomlarına N-glikozidik bağı ile bağlı durumdadır. Meydana gelen 
nükleozitler pürinlerde: pürin adına ilaveten -ozin; pirimidinlerde ise: 
pirimidin adına ilaveten –idin ekleri ile isimlendirilirler. Ayrıca ifade 
edilmediği sürece nükleozit şekerlerinin riboz şekeri olduğu kabul 
edilir. Şekerin 2'-deoksiriboz şekeri olduğu nükleozit isminden önce 
d- işareti yerleştirilerek gösterilir4;5.  

 
Şekil 4. Çeşitli nükleozitler. 

 Ç) NÜKLEOTİTLER 

 Nükleozitlerin riboz veya deoksiriboz şekerlerine bir veya 
daha çok fosfat grubunun eklenmesiyle nükleotitler ortaya çıkar 
(Şekil 5 ve 6). Genellikle fosfat grubu şekerin 5’ karbonuna ester 
bağı ile bağlı durumdadır. Eğer birden fazla fosfat grubu söz konusu 
olursa bunlar birbirine yüksek enerjili asit anhidrit bağı ile 
bağlanırlar. Bu durumda fosfat grubunun yerini ifade etmek üzere 
nükleotit isminin önüne karbon atom numarasını yazmaya gerek 
yoktur. Şayet 5’ karbon atomundan farklı pozisyonda bağlanma söz 
konusu olursa nükleotit isminden önce bağlanma noktasının yeri 
belirtilir. Örneğin 3’-5’ siklik adenozin mono fosfat (3'-5' cAMP)’ta 
fosfat grubu nükleozit şekerine 3’ ve 5’ karbon atomlarından 
bağlıdır. Benzer şekilde 2’-GMP’de fosfat grubu nükleotit şekerinin 
2’ karbon atomuna ester bağı ile bağlı bulunmaktadır 6. 
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Şekil 5. ATP ve GTP nükleotitleri. 

 
Şekil 6. cAMP, CTP ve UTP nükleotitleri. 

 

 D) POLİNÜKLEOTİTLER 

 Nükleotitler 3'-5' fosfodiester bağları ile polimerize olarak 
polinükleotitleri oluştururlar. Ribonükleotitlerin polimerizasyonu RNA 
oluşumuna yol açarken; deoksiribonükleotitlerin polimerizasyonu 
sonucu da DNA oluşur. DNA ve RNA arasındaki önemli farklar 
Tablo’da özetlenmiştir.  

Tablo. RNA ve DNA arasındaki farklılıklar 
 RNA DNA 
Şeker birimleri Riboz Deoksi-Riboz 
Azotlu bazlar A, G, C, U A, G, C, T 
Sarmal yapı Tek sarmal Çift sarmal 
Türler TRNA, mRNA, rRNA Nükleer,  Mitokondrial ve Plazmit DNA’ları 

 

 Deoksiribonükleik asit (DNA) 

 DNA çok sayıda deoksiribonükleotit molekülünün, birbirine 3’-
5’ fosfodiester bağı ile kovalan olarak bağlanması sonucu ortaya 
çıkan bir polimerdir. Fosfodiester bağı ardışık nükleotit  
şekerlerinden birisinin 5’-hidroksil grubunun, diğerinin 3’-hidroksil 
grubuna fosfat köprüsü aracılığı ile bağlanmasıyla oluşur. Sonuçta 
uzun ve düz bir zincir yapısı ortaya çıkar. DNA zincirinin ana çatısını 
bu deoksiriboz-fosfat iskeleti oluşturur. Bu iskelet boyunca 
yerleşmiş olan baz dizeleri geleneksel olarak zincirin 5’ ucundan 3’ 
ucuna doğru yazılır. DNA veya RNA’da nükleotitler arasında 
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bulunan fosfodiester bağları ya kimyasal hidroliz ya da enzimatik 
yolla açılabilir. Hidroliz yapan enzimlerin genel adı nükleazlardır. 
DNA’da deoksiribonükleazlar, RNA’da ise ribonükleazlar hidrolizi 
gerçekleştirir. Nükleik asit zincirinin iç kısımlarındaki nükleotitleri 
hidrolize ederek serbestleştiren nükleazlara endonükleazlar; 
zincirin her iki ucundaki nükleotitleri hidrolize edenlere ise 
ekzonükleazlar denir 1,4,7. 
 Tek sarmallı DNA içeren birkaç virüs dışında, DNA çift 
sarmallıdır. Sarmalı oluşturan iki zincir ortak bir eksen etrafında 
dönerek, çift heliks yapıyı oluştururlar.  Bu yapıda zincirler birbirine 
antiparalel konumda bulunurlar. Başka deyişle bir sarmalın 5’ ucu 
diğer sarmalın 3’ ucu ile eşleşir. DNA heliksinin en sık rastlanan 
şekli, klasik “B” şeklidir2,4. Burada zincirlerin hidrofilik deoksiriboz 
fosfat ana iskeleti molekülün dış kısmında bulunur. Hidrofobik 
bazlar ise içe doğru, heliks eksenine dik olarak yerleşmişlerdir. 
Heliksdeki bu yerleşim düzeni sarmallar arasında bir tane geniş 
(majör), bir tane de dar (minör) oluk ortaya çıkarır (Şekil 7) 8.  

 
Şekil 7. DNA çift sarmal yapısı. 

 
 DNA molekülünün iki zinciri, pürin ve pirimidin bazları 
arasında yer alan hidrojen bağları tarafından bir arada tutulmaktadır  
Çift zincirli helikste bazlar heliksin iç kısmında, fosfat ve şeker 
omurgası ise dış kısmında yer aldığı için heliksin iç kısmı hidrofobik, 
dış kısmı ise hidrofilik özelliktedir. Pürin ve pirimidin nükleotitleri 
arasındaki eşleşmeler A karşısında T; G karşısında C bulunduğu 
için son derece spesifiktir. Bu nedenle çift heliks  yapısında yer alan 
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bir zincirdeki baz dizisi verildiğinde; ikinci zincirdeki baz dizisi 
belirlenebilir 9.  
 DNA’nın içinde bulunduğu ortamın pH’sı değiştirilirse veya 
ortamın ısısı artırılırsa bazlar arasındaki hidrojen bağları 
etkilenerek, çift sarmal yapı açılabilir. Şeker üniteleri arasındaki 
fosfodiester bağları ise hafif değişikliklerden etkilenmezler. Heliks 
yapısının yarısının açıldığı ısıya, DNA’nın erime derecesi (melting 
temperature, Tm) denir. DNA zincirlerinin açılarak çift heliks 
yapısının tümüyle bozulmasına “denatürasyon” denir. 
Denatürasyon, DNA çözeltisinin 260 nm’de absorbansı ölçülerek 
izlenebilir. 260 nm dalga boyunda tek sarmal DNA, çift sarmal 
DNA’ya göre daha fazla absorbans oluşturur. 
 G ve C arasında üç (G≡C); A ve T arasında iki (A=T) hidrojen 
bağı bulunduğundan (Şekil 8) yüksek konsantrasyonda G ve C 
taşıyan DNA, A ve T yönünden zengin DNA’ya göre daha yüksek 
sıcaklıkta denatüre olur. Ilımlı koşullarda birbirinden ayrılan DNA çift 
zinciri, koşullar düzeltilince tekrar eski haline dönüşebilir, bu işlem 
renatürasyon (reannealing) olarak isimlendirilir 1,2,4. 

 
Şekil 8. DNA çift sarmal yapısını oluşturan baz çiftleri arasındaki hidrojen 

bağları. 
 
 DNA’nın başlıca üç değişik şekli vardır. A, B ve Z olarak 
adlandırılan DNA türlerinin çift sarmal yapılarında farklılıklar 
mevcuttur. Sağ el α heliks yapısına sahip, B şeklinin 360 derecelik 
her dönüşünde 10,4 baz çifti, heliks eksenine dik olarak sarmal 
yapısına katılır. Kromozomal DNA yapısının temel olarak B DNA 
yapısında olduğu düşünülmektedir. A şekli, B’nin ılımlı  
dehidratasyonu sonucu ortaya çıkar ve burada da heliks yapısı 
sağa doğru yönelmiştir. A şeklinin herdir dönüşünde 11 baz çifti yer 
alır. Ayrıca baz çiftlerinin düzlemleri heliks eksenine tam dik değildir. 
RNA-RNA ve DNA-RNA hibrit çiftlerinin yapısı A tipine yakındır. Sol 
el dönümlü heliks yapısında olan ve her dönüşünde 12 baz çifti 
kapsayan Z DNA molekülü, DNA’nın özel bölgelerinde kendiliğinden 
ortaya çıkmakta ve gen ekspresyonun kontrolünde önemli rol 
oynadığı düşünülmektedir. Doğal olarak normal DNA’nın bazı 
kısımlarında Z-DNA yapısı görülebilir. A-DNA, B-DNA molekülüne 
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göre daha kısa ve kalın; Z-DNA ise B-DNA molekülüne göre daha 
ince ve uzundur 1,3-5. 
 Prokaryotik organizmalarda bir tane çift sarmal halkasal 
kromozom bulunur. Bu çift sarmal yapı kendi üzerine kıvrılıp 
katlanarak daha az yer kaplayan süpersarmal yapıyı oluşturur. 
Kromozom yapısına katılan DNA ve histon benzeri proteinler bir 
miktar RNA ile bir araya gelerek nükleusu andıran yoğun nükleotit 
alanlarını oluştururlar. Bu tek büyük halkasal DNA’ya ek olarak, 
bakterilerin çoğunda küçük, plazmit adı verilen halkasal, 
ekstrakromozomal DNA molekülleri de bulunur. Bakterilerin yanı 
sıra maya ve benzeri birçok mikroorganizmada da 3 ila 100 gen 
taşıyabilen plazmitler bulunmaktadır. Genetik bilgi taşıyan plazmit 
DNA’sı, ya kromozomal bölünme ile eş zamanlı olarak ya da ihtiyaç 
duyulduğunda özel olarak, kendi başına replikasyona uğrayabilir. 
Bu sayede antibiyotiklere direnç genlerini taşıyan plazmitler bir 
bakteriden diğerine aktarılmaktadır.  

 DNA Replikasyonu 

 DNA çift sarmalını oluşturan polinükleotit zincirleri birbirinden 
ayrıldığında, bunların her biri sentezlenecek yeni sarmal için kalıp 
vazifesi görür. Yeni zincirler kalıp DNA’nın komplementeri olarak 
sentezlenir. Böylece yeni oluşan çift sarmallarda bir eski 
(ebeveyninden gelen), bir de yeni sentezlenmiş zincir bulunur. Bu 
olaya semi konservatif replikasyon denir (Şekil 9).   

 
Şekil 9. DNA çift sarmalının semi konservatif replikasyonu. 

 
 DNA polimerazlar sadece tek zincirli DNA’yı kalıp olarak kabul 
ettiği için en azından ufak bir bölgede DNA çift sarmal yapısının 
açılması gerekir. Prokaryotik organizmalarda DNA replikasyonu 
“replikasyon orijini” adı verilen belirli bir nükleotit dizesinin 
bulunduğu tek noktadan başlar. Ökaryotlarda ise replikasyon, DNA 
heliksi boyunca, birçok orijinde birden başlar. Bu birimler çoğunlukla 
tekrarlayan AT baz çiftleri şeklindedir. Orijinlerdeki nükleotit 
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dizelerinin benzerliklerinden dolayı da bunlara “konsensüs 
dizeleri” adı verilmektedir. Ökaryotik DNA çok uzun olduğu için 
replikasyonun aynı anda çok sayıda orijinde devam etmesi, 
replikasyonun hızının artmasını sağlar.  
 Replikasyonun başladığı orijinden itibaren DNA çift sarmalı 
ters yönde dönerek açılınca ;  “V’ şekilli bir yapı meydana gelir. DNA 
sentezinin gerçekleştiği bu bölgeye “replikasyon çatalı” denir 
(Şekil 10). Replikasyon ilerledikçe DNA molekülü boyunca 
replikasyon çatalı da ilerler. Replikasyon çatalında sarmalların 
birbirinden ayrılmasını sağlayan birçok protein vardır. “DNA 
helikaz” replikasyon çatalına bağlanarak çift sarmallı bölgeye doğru 
ilerleyip sarmalın açılmasını sağlayan  enzimdir. DNA helikazın 
açtığı bölgedeki tek sarmal DNA, tek sarmallı DNA bağlayan 
proteinler (TSB) tarafından işgal edilerek sarmalın tekrar 
kapanması ve nükleazların etkisiyle parçalanması önlenmiş olur 
1,3,4. 

 
Şekil 10. DNA çift sarmal yapısı ve replikasyon çatalı. 

 
 Replikasyon çatalı oluşurken, kromozom rotasyona bağlı 
olarak süper sarmalların ortaya çıkması söz konusudur (Şekil 11). 
Replikasyon yönüne göre süper sarmallar negatif ya da pozitif 
yönde olabilir. Negatif süper sarmal taşıyan DNA molekülü, serbest 
DNA molekülüne göre daha dayanıklı olduğu için biyolojik öneme 
sahiptir. Bu yüzden bakterilerde dairesel DNA molekülleri normal 
zamanda da daha az yer işgal etmeleri için negatif süper sarmal 
yapıda bulunmaktadır. DNA’nın replikasyonu sırasında bu tür super 
sarmalların oluşması DNA topoizomerazlar adı verilen bir grup en-
zim tarafından önlenmektedir. DNA molekülünün uzaydaki üç 
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boyutlu geometrik şeklini değiştirdiği için DNA topoizomeraz olarak 
adlandırılan bu enzimler, bütün bakteri ve ökaryotik hücrelerde 
bulunmaktadır. Süper sarmal oluşturan, uzaklaştıran veya her ikisini 
de yapan bu enzimlerin iki türü vardır 10.  
 Tip I DNA topoizomerazlar: DNA molekülünün bir zincirini 
geçici olarak koparan ve tekrar birleştiren bu enzimlerin hem 
nükleaz (zincir koparan) hem de ligaz (zincir bağlayan) aktiviteleri 
vardır. Aktiviteleri için ATP’ye gerek duymazlar. 
 Tip II DNA topoizomerazlar: DNA çift heliksine sıkıca 
bağlanarak her iki zincirde de geçici kırıklar oluştururlar. Sonra ikinci 
bir gerilime yol açarak gerilimin bu bölgeden çıkmasını sağlarlar. En 
sonunda kopuk uçları tekrar birleştirerek hem negatif hem de pozitif 
süper sarmalların birikimini önlerler.  

 
Şekil 11. Normal ve süpersarmal DNA’lar. 

 
 Prokaryotik ve ökaryotik DNA polimerazlar, uzamakta olan 
yeni zincirin 3’ ucuna, her seferinde birer tane deoksiribonükleotit 
eklerler. Takılan her nükleotit, kalıp zincirdeki baz dizesine 
komplementerdir. 5’→3’ yönünde sentez aktivitesi olan DNA 
polimeraz III, yeni zincirin sentezinden sorumlu enzimdir. DNA 
polimeraz III sahip olduğu 3’→5’ ekzonükleaz aktivitesi yardımıyla 
yeni sentezlenen DNA’ya yanlış nükleotitin eklenmesine engel olur. 
Zincire her nükleotit eklenişinde bunun kalıptaki nükleotite 
komplementer olup olmadığını kontrol eder. Eğer yanlış nükleotit 
bağlanmışsa uzaklaştırır ve doğru olanı ekler.  
 DNA replikasyonu sırasında çift sarmalın 3’→5’ kolunda yeni 
DNA sentezi kesintisiz devam ederken; diğer kolda sentezin 
gerçekleşmesi için çok sayıda RNA primerleri’ne ihtiyaç vardır. 
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RNA nükleotitlerini birbirine ekleyerek primer sentezini 
gerçekleştiren enzime Primaz; bu enzimle birlikte görev yapan 
komplekse ise: Primozom adı verilir. DNA polimeraz III primerin 3’ 
ucuna komplementer nükleotitler ekleyerek sentezin yeni bir 
primere kadar devam etmesini sağlar. Replikasyon çatalı ilerledikçe 
primerlerle birlikte sentezlenen yeni polinükleotitlere ise Okazaki 
fragmanları adı verilir (Şekil 12).  
 Okazaki fragmanlarındaki RNA primerlerinin uzaklaştırılarak, 
yerinin DNA molekülleri ile doldurulması işlemi DNA polimeraz I 
tarafından gerçekleştirilir. DNA polimeraz I sadece 5’→3’ sentez 
aktivitesine değil; aynı zamanda 5’→3’ ve 3’→5’ ekzonükleaz 
aktivitelerine de sahiptir. Bu sayede primerdeki RNA molekülleri 
DNA ile değiştirilebilmektedir.  
 DNA polimeraz III tarafından sentezlenen fragmanların 5’ 
fosfat grubu ile DNA polimeraz I tarafından değiştirilen nükleotitlerin 
3’-OH grubu arasındaki boşluklar ise DNA ligaz enzimi tarafından 
doldurulur. Böylece her seferinde bir mol ATP harcanarak, yeni 
fosfodiester bağlarının oluşturulmasıyla, DNA parçaları birleştirilmiş 
olur 1-4. 

 
Şekil 12. DNA Replikasyonu. 

 RNA Yapı, Fonksiyon ve Sentezleri 
 RNA’lar ribonükleotitlerin birbirine bağlanması ile meydana 
gelen tek zincirli nükleik asitlerdir. DNA ile kıyaslandıkları zaman 
boyları daha kısadır. Gerek prokaryotik, gerek ökaryotik tüm 
hücrelerde bol miktarda bulunan RNA’nın üç türü vardır. Bunlar: 



11 

haberci (messenger) RNA (mRNA), ribozomal RNA (rRNA) ve 
transfer RNA (tRNA)’dır.  

 Haberci RNA (mRNA) 

 DNA’da saklı genetik bilginin, protein yapısına aktarılmasında 
kalıp görevi yapan aracı moleküldür. Hücrede mevcut total RNA  
miktarının yaklaşık %5’ini oluşturur.  DNA’dan aldığı genetik şifreye 
göre sentezlenecek proteinin amino asit sırasını tayin eder. Her 
mRNA molekülü, DNA üzerinde bulunan belirli bir gen dizisine karşı 
komplementer  özelliğe sahiptir.  
 Tüm mRNA’larda üst uç olarak da bilinen 5’ ucu AUG tripleti 
ile başlar. Sentezleri ise 5’→3’ yönünde gerçekleştirilir. Prokaryotik 
mRNA „Shine-Dalgadro“ (SD) dizesi olarak da adlandırılan pürin 
nükleotitlerince zengin bir bölgeye sahiptir. Bu bölge sahip olduğu 
özel nükleotit dizeleri sayesinde 16S rRNA üzerindeki 
komplementer bölgeye bağlanarak, taşıdığı şifrenin doğru tercüme 
edilmesini sağlar 1,3,4.   

 Transfer RNA (tRNA) 

 Hücrede mevcut RNA’lar arasında en küçüğü olan tRNA’lar 
total hücre RNA’sının %15’ini oluştururlar. Üzerinde önemli miktarda 
çift sarmallı bölgeler bulunan ve şekil olarak yonca yaprağını 
andıran tRNA’lar bazı fonksiyonel bölgelere sahiptir:  
•  CCA nükleotitlerinden oluşan ve amino asit bağlayan  akseptör 

kol 
•  Nadir bazlardan dihidroüridin taşıyan D-kolu 
•  Nadir bazlardan pseudoüridin (ψψψψ) taşıyan TψψψψC kolu  
•  mRNA üzerindeki üçlü kodona bağlanmaya yarayan antikodon 
•  Değişken kol (Şekil 13) 
 Doğada yer alan 20 amino asitin her biri için en az bir tRNA 
molekülü bulunmaktadır. Adaptörlük görevi yapan tRNA’lar 3’ ucuna 
bağladıkları amino asiti, mRNA üzerindeki şifreye göre polipeptit 
zincirine aktarırlar. Üç bazdan meydana gelen ve kodon adı verilen  
şifrenin tRNA üzerindeki komplementerine ise antikodon adı verilir. 
mRNA üzerindeki genetik şifre 5’→3’ yönünde iken; antikodon 
3’→5’ yönünde okunur 2-4,7. 
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Şekil 13. tRNA’nın şematik ve üç boyutlu görünüşü. 

 

 Ribozomal RNA (rRNA) 

 Ribozomlar hücrede protein sentezinin yapıldığı merkezlerdir. 
Burada bir çoğu enzim tabiatında olan proteinlerle, çeşitli RNA’lar 
bir arada bulunur. Ribozomal RNA (rRNA)’lar ribozomların ana 
yapısal elementi olup, ribozom ağırlığının yaklaşık %65’ini teşkil 
ederler. Prokaryotik hücrelerde 3 çeşit (23, 16 ve 5S); ökaryotik 
hücrelerde ise 4 çeşit  (28, 18, 5.8 ve 5 S) rRNA bulunmaktadır.  
 30S küçük ve 50S büyük alt ünitelere sahip prokaryotik 
ribozomlar,  bu ünitelerin bir araya gelmesiyle protein sentezini 
başaran 70S’lik fonksiyonel yapılarına kavuşurlar. Benzer şekilde iki 
alt ünite (40S ve 60S)’nin birleşmesiyle oluşan ökaryotik ribozomlar 
ise nispeten daha büyük (80S), fonksiyonel bir yapıya sahiptirler. 
Buradaki S işareti Swedberg sedimentasyon katsayısını temsil 
etmektedir. 
 Bunlara ilaveten ökaryotik hücrelerde iki çeşit RNA daha 
bulunmaktadır. Birincisi heterojen nükleer RNA (hnRNA)’dır. 
Bunlar ökaryotik hücrede sentezlenen ve işlenmemiş öncül mRNA 
molekülleridir. İkincisi küçük nükleer snRNA’dır. Bunlar ise öncül 
mRNA moleküllerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan küçük 
RNA’lardır 3-5. 

 Transkripsiyon 

 DNA’da saklı bilginin proteine dönüştürülmesine 
transkripsiyon denir. Bu basamakta DNA çift sarmalı açılarak, 
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sarmallardan biri kalıp görevini üstlenir ve buna antiparalel olarak 
RNA sentezi gerçekleştirilir.  
 Bakterilerde bir cins RNA polimeraz vardır. Bu enzim DNA 
replikasyonu için gerekli primerler hariç, tüm RNA’ları sentez etme 
yeteneğine sahiptir. Sentez işlevi, RNA polimerazın DNA kalıbı 
üzerinde spesifik baz dizisine sahip promotor bölgeye 
bağlanmasıyla gerçekleştirilir. RNA polimerazlar çok alt birimli 
kompleks enzimlerdir. Escherichia coli RNA polimerazı beş alt 
birime (2α, β, β’ ve ω ) sahip merkez (core) enzimi ve promotor 
bölgeyi tanıyarak bu bölgeye bağlanmayı sağlayan σσσσ (sigma) alt 
birimlerinden meydana gelmiştir (Şekil 14). Yalnızca 5’-3’ polimeraz 
aktivitesine sahip kor-enzim ile σ alt biriminin birlikte oluşturduğu 
komplekse ise holoenzim adı verilir 3,4. 
 Holoenzim promotor bölgeye bağlandıktan sonra 
transkripsiyon başlar ve σ alt birimi enzimden ayrılır. RNA polimeraz 
ribonükleozit trifosfatlardan pirofosfatın ayrılmasıyla ortaya çıkan 
enerjiyi kullanarak, nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının 
oluşumunu gerçekleştirir. Böylece çok sayıda ribonükleotitin bir 
araya gelerek RNA sentezine katılması sağlanmış olur.  
 RNA polimeraz, DNA üzerinde transkripsiyonun sonlandığını 
gösteren özel sinyal nükleotit dizeleri (polindrom: iki yönlü 
simetriye sahip DNA çift sarmal dizeleri)  tanıyarak sentez işlemini 
durdurabilir. Ya da E. coli’de olduğu gibi özel sonlanma faktörleri (ρρρρ: 
rho faktörü) transkripsiyonun durmasına neden olabilir 1,3,4. 

 

 
Şekil 14. RNA Polimeraz ve mRNA transkripsiyonu. 
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