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1. DNA KİMYASI VE BİYOLOJİSİ 
 

DNA’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

DNA’nın tüm yaşamın temel molekülerinden biri olduğunu biliyoruz. Fakat pek çok temel kaynakta 

tanımlanan DNA’nın özelliklerinden çoğu yanlış ya da en azından hatalıdır. Burada kısa fakat oldukça 

dikkatli bir özet sunulacaktır. Özellikle okuyucunun bu materyal hakkında önemli tanımlara sahip olması 

için bazı yanlış anlaşmaların açıklığa kavuşması amaçlanmıştır. 

  

KOVALENT YAPISI 

DNA’nın temel kimyasal yapısı oldukça iyi tanımlanmıştır. Bu yapı Şekil 1.1’de gösterilmiştir. 

DNA’nın fosfat-şeker iskeleti bir polariteye sahip olduğu için, bir polinükleotid zincirine doğru her bir 

noktadaki zincirin yönü daima özel olarak belirtilir. DNA 3’- den 5’ fosfodiester bağlar yoluyla 5’-uçtan 

3’-uca ulaşana kadar ilerler. DNA’nın şekil 1.1’de gösterilen yapısı DNA’nın daha büyük segmentleri için 

kullanışlı olan bu sunumu yapmak için fazlasıyla ayrıntılıdır. Onun yerine, biz bu yapıyı bir dizi stenografi 

ile şekil 1.2’de gösterildiği gibi kısalttık. DNA’nın polaritesinden dolayı, önemli olan bazların farklı 

dizilişlerinin fark edilmesidir, bizim kısaltmalarımızda, aslen farklı kimyasal yapılara (yalnızca basit 

izomerlere değil) cevap verilmektedir. Bu şekilde ApT ve TpA farklı bileşiklerdir, ara sırada daha farklı 

özelliklerdir. DNA kısaltmasının daha kolaylaştığı bu yol bir hat üzerinde tek bir polinükleotid zincirini 

yazmayı sağlar. Açıkça belirtildiği yerler haricinde, bu daima yazılabilir ki, sol-el uç molekülün 5’-ucuna 

uygun düşmektedir. 

RNA şekerindeki 2’-pozisyonunda (Şekil 1.1) ek bir hidroksil grubu taşımasıyla DNA’dan farklıdır. 

Bu RNA ve DNA’nın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ayıran iki ana öğeyi oluşturur. 2’-OH RNA’yı 

alkali hidrolizise karşı unstabil kılar. Bu nedenle RNA hücrelerde normalde hafifçe alkali pH’ların 

varlığındaki turnover için esas olarak dizayn edilen bir moleküldür, bu arada DNA kimyasal olarak çok 

daha stabil yapıdadır. 2’-OH aynı zamanda şeker halkası ve fosfodiester iskeletinin enerjitik olarak tercih 

edilen konformasyonlarının alanını kısıtlar. Bu RNA zincirinin konformasyonlarının çeşitliliğini kısıtlar, 

tabi DNA ile karşılaştırıldığında, ve bu da helikal yapıların çok daha dar bir seçimine karşı RNA’yı 

oldukça kısıtlar. Son olarak 2’-OH katlanmış zincir yapılarını stabilize eden bazlar ya da fosfatlar ile 
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etkileşime katılabilir. Sonuçta bir RNA genellikle aynı diziye sahip DNA’ya göre, stabil tertiary yapılara 

(sıralı, üç-boyutlu, göreceli olarak sağlam yapılara) çok daha kolay ulaşabilir. 

 

DOUBLE HELİKAL YAPI 

İki genel baz çifti A-T ve G-C iyi bilinmektedir, ve DNA’nın double heliks içerisinde diğer baz 

etkileşimleri için çok az kanıt mevcuttur. Double-helikal DNAların (dubleksler), ki özelliklerini hakim 

kılar,  anahtar özelliği iki zincir arasında ilişkiyi kuran simetrisinin bir aksis olmasıdır (Kutu 1.1). 

 
Şekil 1.1 DNA ve RNA’nın fosfodiester iskeletinin yapısı ve DNA ve RNA’da en çok bulunan dört 

baz: pürinler, adenin (A) ve guanin (G), ve primidinler, sitozin (C) ve timin (T) ya da urasil (U). (a) Bu 
kısaltılmış yapısal formüllerde, bir harf ile belirtilmeyen her nokta bir karbon atomudur. R DNA’da H iken  
RNA’da ise R, OH olur.B ve B’ dört bazdan birini gösterir. (b) Dikey oklar şekerlerin C1’ karbon atomuna 
bağlanmış olan baz atomlarını gösterir. 

 

Olağan double-helikal DNA’da bu bir yalancı (pseudo)C2 eksenidir, bu yalnızca iskelete 

uygulanabilirken bazların kendisine uygulanamaz, aynen Şekil 1.3a’da görüldüğü gibidir. Fakat, kendini-

tamamlayan diye adlandırılan gerçek DNA dizileri, heliks eksenine dik olan gerçek bir C2 simetri eksenine 
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sahiptir. Biz genellikle DNA dublekslerini paralel hatlar çiftleri olarak Şekil 1.3b’de görüldüğü gibi 

kısaltırız. Geleneksel olarak üst hat çoğunlukla 5’-uçtan 3’-uca doğru ilerler.  

 
Şekil 1.2 DNA ve RNA’nın yapılarındaki üç yol kısaltılmıştır. Not: BpB’ kimyasal bileşik B’pB ile 

aynı değildir.  
 

 

KUTU 1.1 

C2 SİMETRİ 

C2 simetrisi iki özdeş parçanın bir araya gelmesinde oluşan bir yapıyı gösterir. Rotasyonun bir 

ekseni, 180 derecelik bir rotasyonla bu iki parça arasındaki değişimlerle bulunabilir. Bu eksene C2 ekseni 

adı verilir. Bu tip bir simetriye en tipik örnek  bir baseball topunun dikişleridir. Bu topta sferik bir şekil 

oluşturan iki 8 şeklindeki yapının bir araya getirilmesi kullanılır. C2 simetrisi çok iyi bilinen biyolojik 

yapıya ise hemoglobinin tetramer yapısı örnek verilebilir. Hemoglobinde her biri bir alfa bir beta zincirine 

sahip iki özdeş dimer bir araya gelerek tetramer yapısını oluşturur. Diğer bir örnek ise aynı alt ünitenin dört 

kopyasına sahip olan sterptavidin tetrameridir ve üç farklı C2 eksenine sahiptir. Bunlardan biri yatay  

olarak sağa yapının merkezine doğru geçer (Şekil 3.26’da gösterilmiştir).  

Helikal simetri, rotasyon ekseni boyunca bir translasyon ve bir rotasyonunun aynı anda gerçekleştiği 

anlamına gelir. Eğer rotasyon 180 derece ise, bu oluşan yapıya  bir iki katlı (twofolded) heliks ya da bir 

pileli tabaka (pleated sheet) adı verilir. Beta yapıları olarak adlandırılan bu tip tabakalar,  genellikle 

proteinlerde yaygın şekilde görülürken nükleik asitlerde görülmezler. Helikal simetriyi meydana getiren 

rotasyon (dönüş) 360 derecenin gerekli bir kısmı için gerekli olmayabilir; DNA yapıları 10 ile 12 bazda bir 

tur atarlar; Genel fizyolojik koşullar altında DNA her tur için yaklaşık 10.5 bazlık bir ortalama gösterir. 

Double heliks DNA’da, iki zincir her turda bir merkezi bir helikal eksen etrafına dolanırlar. 

Yalancı (pseudo) C2 simetri, bir yapının bazı yönleri 180 derecelik bir rotasyonla yer değiştirebilir 

anlamına gelmektedir, ki bu arada aynı yapının diğer yönleri bu rotasyonla değiştirilir. Bu proses Kore 

bayrağındaki yin ve yang sembollerine benzer çizilmiş bir disk olarak düşünülebilir. Daha sonra renk 
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değişimleri hariç, yin ve yang dikey olan bir C2 ekseni bunların yerini değiştirir. DNA’daki yalancı C2 

eksenleri heliks eksenine diktir. Bunlar her baz çifti düzleminde ( bu eksen eşleşmiş iki bazın pozisyonu 

yer değiştirir) ve art arda gelen baz çiftlerinin her bir setinde (bu eksen diğer zincir ile eşleşmiş bazın en 

yakınındaki komşusu ile bir zincir üzerindeki bir bazın yerini değiştirir) meydana gelir. DNA’nın 10 bazlık 

her dönüşü için böylece her dönüşte 20 C2 ekseni olur.  

 
 

 

 

 

 

Yapılarındaki bu yalancı simetri ile zorlanan DNA zincirlerinin antiparalel özelliği bildiğimizin 

aksine bir yönde basit bir göstermeyle taban zinciri anlamına gelir. DNA dizilerinin buna izin verdiği 

yerde, double heliksler, tek bir zincirin geriye katlanmasıyla oluşan hairpinleri (Şek. 1.3.c) veya daha 

kompleks topolojilerde olan pseudoknotlar (Şek. 1.3d ) adı verilen yapılara da dönüştürülebilirler.  
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Şekil 1.3  DNA double helikslerindeki simetri ve yalancı simetri. (a) Dikey hatlar baz çiftleri arasındaki 
hidrojen bağlarını gösterir. Bu baz çiftleri ve bunların bağlı olduğu iskelet residuları,  heliks eksenine (lens 
şeklindeki nesne olarak gösterilen) dikey olan ve bazların düzlemine doğru olan bir eksen ektrafında 180 
derecelik bir rotasyonla döndürülebilirler. (b) Çift zincirli bir DNA’nın geleneksel gösterimi. (c) Bir  DNA 
hairpin örneği. (d) Bir DNA pseudoknot örneği.  
 

Tipik bir DNA dubleksinde, fosfodiester bağları yapının dışında bulunur; baz çiftleri iç kısımda yer 

alır (Şek. 1.4). Double heliks yapısı düzenli görünür çünkü A-T baz çifti bir anlamda bir G-C baz çifti ile 

benzer üç boyutlu bir boşluğu doldurur. İskeletler arasındaki boşluklara (grooves) oluklar adı verilir. 

Genellikle bir oluk (major groove) diğer oluktan (minor groove) çok daha geniştir. Bir çift tel olarak 

görünen bu yapı oldukça yakın şekilde birlikte tutulur ve gevşek bir şekilde bir silindirin etrafında döner. 

DNA helikal yapılarının (ikincil yapılar) üç majör sınıfı bu şekilde uzaklıkla bulunmuştur. Watson ve 

Crick tarafından ilk analiz edilen yapı olan DNA B, her bir turda 10 baz çiftine sahiptir. Genellikle 

RNA’da bulunan yapıya çok benzer olan DNA A, her bir turda 11 baz çiftine sahiptir. Z DNA her turda 12 

baz çiftine sahipken, DNA A ve B’den farklı olarak bir sol-el helikstir. DNA’nın yalnızca çok kısıtlı bir 
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kısmı Z helikal yapısına adapte olabilir görünmektedir. Özel DNA dizilerini elde edebilen yapıların 

dağılımının biyolojik önemi halen çok iyi anlaşılmamıştır. Temel metinler sıklıkla, double heliksin 

stabilitesinin arkasındaki en büyük güç olarak bazlar arasındaki hidrojen bağlanması üzerinde durmaktadır. 

Hidrojen bağlanması modeli aslında baz-baz etkileşimlerinden sorumludur fakat bunların stabilitesinden 

sorumlu değildir. Stabilite büyük oranda, etkili bir güç olan ve baz yığılması (base stacking) meydana 

getiren paralel üst üste binen baz düzlemleri arasındaki elektrostatik ve hidrofobik etkileşimlerle 

belirlenmektedir. 

 
Şekil 1.4 DNA double heliksinin üç-boyutlu yapısının şematik gösterimi. Her bir turdaki on baz çifti 
merkezi bir çekirdeği doldurur; iki iskelet zinciri bir sağ-el sıkışma yönünde bunun etrafında sarılırlar. Not, 
A-T, T-A, G-C ve C-G baz çiftleri iskeletler arasında tam olarak aynı boşluğu doldurur. 
 

METİLLENMİŞ BAZLAR 

Pek çok yüksek organizmalardaki ve çoğu daha düşük organizmalardaki DNA  normal bazlarının 

ilave analoglarına sahiptir. Bakterilerde bu temelde N6-metil A ve 5-metil C ( ya da 4-metil C) olur. Daha 

yüksek organizmalar ise 5-metil C içerirler. Metillenmiş bazların varlığı güçlü bir biyolojik etkiye sahiptir. 

Öncelikle, metillenmiş bazlar DNA replikasyonundan sonra bunların metillenme statülerinin korunmasına 

uygundurlar. Bu DNA sentezinin bir döngüsü ile oluşturulan yarı-metillenmiş dubleks metillenmemiş 

dizilere göre metil gruplarını ekleyen enzimler (metilazlar) için çok daha iyi bir substrattırlar. Sonuç 

sıradan DNA dizisi arkasından giden kalıtımın (epigenetik) bir şeklidir: DNA metillendiği yerde bir 

hafızaya sahiptir.  
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Bu metillenmiş bazların rolü detaylı olarak anlaşılmıştır. Bakterilerde bu bazlar replikasyon sonrası 

endojen bir metilasyon reaksiyonu ile oldukça artar. Metilasyonun amacı endojen nükleazlara karşı 

hücresel DNA’yı korumaktır, endojen nükleazlar endojen metilazlar olarak aynı spesifik DNA dizilerine 

karşı yönlendirilirler. Bu işlem hücresel bir savunmadır ya da bakterilerin metillenmiş kendi DNA’ları ve 

metillenmemiş bir bakteri virüsünden (bakteriofaj) yada plazmitden gelen DNA arasında bir bakteri 

hücresinin ayrım yapmasına izin veren bir restriksiyon (sınırlama) sistemidir. Konakçı DNA metilasyon 

açısından çok hızlı şekilde replike olmadıkça, sentezden sonra kısaca metilasyon ile devamlı şekilde 

korunur. Fakat, bir kez litik bakteriofajlar bir bakteri hücresine başarıyla girdiklerinde, bunların DNA’sı da 

metillenmiş duruma gelir ve yıkılmaktan korunurlar. Bakterilerdeki bir kısım metillenmiş diziler DNA 

replikasyonunun başlatılması, DNA onarımı, gen ekspresyonu ve transposable elementlerin harekinin 

kontrolünde fonksiyon görür. 

Bakterilerde, metilazlar ve benzer kökenli nükleazlar 4 ila 8 baz çifti uzunluktaki aralıkta yer alan 

spesifik dizileri tanırlar. Her bölge bağımsız şekilde metillenir. Yüksek organizmalarda prensip, eğer özel 

değilse, metillenme bölgesi mCpG dizisine çevrilen CpG dizisidir. Ökaryotik metilazlar yalnızca bir 

dinükleotid dizisini tanıyor olsa da, CpGs dizilerinden metilasyonun ( ya da unmetillenme) bölgesel 

şekilde spesifik görünmesi, yakın mCpG dizilerinin bir biri ile ilişkili olduğunu gösterir. Bu, tamamen aynı 

DNA dizisine sahip hücrelerin farklı gen ekspresyon (hücre farklılaşması) paternlerinin stabil kalmasını 

sağlar ve sıklıkla DNA metilasyonunun farklı paternlerine sahip yeni nesli ayırt etmek için iki ebeveyninde 

genomlarının kalıtımlarına izin verir.  

İnsanlar ve diğer omurgalıların DNA’sındaki beşinci baz 5-metil C’dir. Bunun varlığı bu DNA 

özellikleri için önemli sonuçlara sahiptir. DNA üç-boyutlu yapısında mC’nin etkisi tam olarak 

keşfedilememiştir. Fakat biz biliyoruz ki, sağ-el Z helikse benzer bazı yaygın olmayan DNA yapılarının 

şekillenmesinde tercih edilmektedir. Biyolojik önemi ise aydınlatılmayı beklemektedir. Fakat, bu mC’nin 

en fazla etkinliğinin hissedildiği yer olan birincil yapıdaki DNA dizisi seviyesinde yer alır. Etkisini 

anlayabilmek için, DNA’nın neden RNA’da baskın olan U yerine T bazını (5-metil U) içerdiğini 

açıklamak yararlı olacaktır. Metil grupları ve yakın bazlar arasındaki etkileşimlerden dolayı T bazı DNA 

dublekslerinde az da olsa ekstra bir stabilite sağlarken, T’nin metil grubunun en kesin etkisi kimi 

potansiyel mutajenik DNA lezyonlarının onarımında hissedilir. Şimdiye kadar bilinen doğadaki en yaygın 

mutajenik DNA hasarı durumu C’nin deaminasyonu olarak görünmektedir. Şekil 1.5’de görüldüğü gibi, bu 

dubleks DNA’da bir U bir G ile yanlış eşleşmesine neden olur. Bu lezyonun rasgele onarımı %50 

olasılıkla, orijinal diziyi düzeltecek olan U ile bir C’nin yer değiştirmesi yerine, bir mutasyon olan G’nin 

bir A ile yer değiştirmesi olarak sonuçlanır. 
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C’den U mutajenite prosesinin görünüşteki intrinsik oranı optimum evrimleşme için gereğinden çok 

daha büyüktür. Mutasyonun bir kısmı daima gereklidir; aksi takdirde, bir tür ne adapte olabilecek ne de 

evrimleşebilecekti. Delesyon mutasyonlarına götürebilecek çok yüksek bir oran üremeyi engeller. Bu 

nedenle mutasyon oranı çok dikkatli ayarlanmalıdır. Doğa, G-U yanlış eşleşmesini tanıyan ve U’li seçici 

olarak kesip çıkaran ve yerine bir C koyan özel bir onarım sistemi ile C’nin deaminasyonu gerçekleştirilir. 

Urasil DNA glikozilaz olarak adlandırılan bir enzim merkezli bu sistem,  çoğu mutasyondan etkin olarak  

kaçınan bir onarım prosesini tercih eder. Fakat DNA’da 5-mC bazının varlığında bir problem ortaya çıkar. 

Daha sonra, Şekil1. 5’de gösterildiği gibi, deaminasyon normal bir T bazı meydana getirir. G-T yanlış 

eşleşmesi muhtemel orjinal mC’nin düzeltilmesi yönündeki bir tercihle halen onarılsada, bu proses 

tamamen etkin değildir ( olmamalıdır da, çünkü G-T yanlış eşleşmesi kimi zaman bir G ya da A’nın yalnış 

takılmasından gelebilir). Sonuçta, mC içeren DNA dizilerinde mC bir mutasyon hotspot meydana getirir.  

Omurgalıların DNA’larında bilinen tüm mC, mCpG dizinde oluşur. Bu dizinin yaklaşık %80’i 

metillenmiş şekilde (her iki iplikçikte de) meydana gelir. CpG (metillenmiş ya da metillenmemiş) dikkat 

çekici şekildeki toplam oluşumu DNA’daki dört bazın oluşma sıklıklarını temel alan basit binomial 

istatistiklerden yalnızca %20 olur.  

 

XCpG / XCXG = 0.2 

 

X’in mol fraksiyonunu gösterdiği yer. Beklenen CpG’nin kalanı görünüşte mutasyonda 

kaybedilmektedir. TpG gibi bir mutasyonun meydana getirilmesinin oluşması, beklendiği gibi 

elenmektedir. Bu, özelliklerde önemli değişimlere neden olabilen evrimsel zaman sürecinde ufak bir 

tercihin nasıl bu kadar önemli olduğunun bir örneğidir. Tahminen mCpG’lerin mutasyon oranı, hedef 

boyutları arttıkça yavaşlayarak ilerler. Kalan mCpG’ler üzerinde dikkate değer fonksiyonel baskılar 

olmalıdır ki bunlarında daha fazla kaybedilmesi önlenebilsin. 

Omurgalı immün sistemi omuragalıların gös çarpan istatistiksel anormalikleri konusunu öğrenmeyi 

sağlar görünür. Muhtemelen normal bir CpG oranına sahip yüksek G-C içerikli farklı kaynaklardan alınan 

DNA’nın enjenksiyonu bir adjuvant olarak rol oynar, yani bu enjeksiyon genellikle arttırılmış bir immün 

cevabı uyarır.  

 



 9

 
Şekil 1.5  Mutajenite ve onarım prosesleri DNA dizilerini değiştirir. (a) C ve mC’nin deaminasyonu 
sırasıyla U ve T oluşturur. (b) Urasil-içeren DNA’nın onarımı hatasız gerçekleştirilebilirken, T-G yalnış 
baz eşleşmesinin onarımı bazı mutajenite riskleri taşır. (c) Memeli DNA’sında yaygın mCpG 
mutajenitesinin sonuçları. 
 

DNA YAPISINDAKİ ESNEKLİK 

DNA’nın basit düzeydeki tartışmaları Watson-Crick double heliksinin güzelliği ve düzenliliği 

üzerinde olmaktadır. Fakat, DNA’nın helikal yapısı gerçekte bundan çok çok fazla komplekstir. Watson-

Crick yapısı her turda 10 baz çiftine sahiptir. Fizyolojik şartlarda çözeltideki DNA her dönüşte yaklaşık 

10.5 baz çiftinin ortalama bir yapısını gösterir, aşağı yukarı kanonikal Watson-Crick şekli ve RNA’nın 

karateristiği olan daha geniş bir çapı ve eğilmiş baz çiftleri olan A-tipi heliks arasında yarı yarıyadır. 

Pratikte, bunlar yalnızca ortalama formlardır. Çeşitli metodlarla DNA’nın oldukça düzensiz olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. DNA, kolayca değişebilen bir iskeleti, kendi lokal dizileri tarafından çok fazla etkilenen 

optimal geometrili çok esnek bir moleküldür. Örneğin, gerçek DNA dizileri, iskeletin geniş eğimini 

sağlayan ApA’ların düzenli aralıklı setlerine benzerler. Bu şekilde, baz çiftleri ağır bastığında, baz çiftleri 

arasındaki açı, bunların yığılmış üst ya da alt komşularının genişliği, düzlemsellikleri ve  heliks ekseni ile 
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ilişkili düzenlenmesi yeterinde çeşitlenebilir. Bilinen tüm DNA yapılarının neredeyse tamamı Nucleic Acid 

Database, NDB (http://ndbserver.rutgers.edu/)  girilerek detaylı olarak görülebilir.  

DNA’yı tanıyan proteinlerin özellikleri hakkında gerçekte yeterince bilgiye sahip değiliz. Ekstrem bir 

görüş, bu proteinlerin doğrudan gerekli olursa bazlara baktıklarını ve bu heliksi, DNA ile ilişki kuran 

protein residularının yapısına çok iyi uyan bir forma dönüştürdükleridir. Diğer uç bir görüş ise, meydana 

getirilen dizinin açıkça tanınması haricindeki yapısal varyantları tanıyabilen proteilerle birlikte DNA 

yapısının anahtar bir role sahip olduğudur.  Bu görüşler, yalnızca uzak tek dizilerden daha çok DNA 

dizilerinin sınıflarını tanıyor olabilen proteinler için çok farklı anlamlara sahiptir. Bu alternatif görüşler 

arasında henüz bir karara varılamamıştır. Bilinen bir kaç protein-nükleik asit kompleksinin yapıları 

NDB’de görülebilir.  

 

DNA SENTEZİ 

Spesifik DNA dizilerinin çoğunlukla arzu edilen miktarlarda üretilebilme yeteneğimiz çok iyi 

gelişmiştir. Nükleik asit kimyacıları amaçlarına ulaşmak için karıştırılmış kimyasal ve enzimatik sentezler 

yaklaşımını uzun zaman öğrenmişler ve uygulamışlardır. Prensip olarak fosforamidit metoduyla kısa DNA 

zincirlerinin (oligonükleotidler) adım adım kimyasal sentezini yapabilen otomatik enstrümanlar mevcuttur. 

Sentez başlangıç materyali olarak immobilize edilmiş bir nükleotidin kullanımıyla istenen dizinin 3’ 

ucundan ilerler (Şekil 1.6a). Bunun başarıyla eklenmesi için, istenen nükleotidler engellenmiş ve aktive 

edilmiş şekilde yer alırlar. Her birini uzayan zincirin ucuyla yoğunlaştıktan sonra, bu ilerlerme için bir 

sonraki adıma izin verir. Çeşitli 20 nükleotid uzunluktaki bileşiklerin bir günde sentezi için rutin bir 

prosedürdür. Son zamanlarda aynı anda yüzlerce bileşiğin yapımına izin veren enstrümanlar 

geliştirilmiştir. Tipik enstrümanlar pek çok biyolojik deney için gerekli olan materyal miktarının yaklaşık 

bin katının üretmektedir. Maliyet yaklaşık her nükleotid için 0.50 ile 1.00 $ civarındadır. Bu, sentez için 

gerekli kimyasalların maliyetlerini temelde yükseltir. Ölçeğin düşürüldüğü proses de maliyette buna bağlı 

olarak düşer ve bunu yapmak için gerekli çabalar  güçlü bir ilgi konusudur. Büyük ölçekli DNA analizinin 

gerçek stratejileri için, büyük miktarlarda farklı oligonükleotitler gerekir. Sonuç maliyeti, tüm tasarının 

maliyetlerini geliştirilmesinde önemli bir faktör olacaktır. Son zamanlarda kullanılan sentetik tasarılar, 

eğer uygun türevler mevcutsa, yaygın olmayan ya da değiştirilmiş nükleotidlerin dizide istenen yerlere 

sokulmasını çok kolaylaştırır. Aynı zamanda DNA zincirinin ucuna eklemeyi kolaylaştırırlar, diğer 

fonksiyonlar örneğin kimyasal olarak reaktif alkil amino veya tiyol grupları yada biotin, digoxigenin veya 

flurosein benzeri yararlı biyolojik ligandlar meydana getirirler. Bu tip türevler daha sonra gösterileceği gibi 

pek çok analitik uygulamada önemli faydalara sahiptir. 
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Şekil 1.6 Birleştirilmiş kimyasal ve enzimatik prosedürler yoluyla DNA sentezi. (a) DNA zincirlerinin 
otomatik katı durum sentezi için fosforamidit kimyası. (b) Fiziksel dubleks oluşumu ve DNA ligaz 
kullanarak enzimatik katılım yoluyla ayrı ayrı sentezlenen zincirlerin assemblisi.  
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KUTU 1.2 

DNAların BASİT ENZİMATİK İŞLENMESİ 

Bir DNA zincirinin yapısı, nükleositler diye adlandırılan fosfat ve şeker bazlı ünitelerin değişen bir 

polimeridir. Bu nedenle, bu zincirin uçları fosfatlarda (p) ya da şeker hidroksillerinde (OH) oluşabilir.  

Polinükleotid kinaz özellikle bir DNA zincirinin 5’-ucuna bir fosfat ekleyebilir.  

 
 

Bu reaksiyona küt-uç ligayonu adı verilir. İki reaktantın DNA dizilerine karşı hassas değildir.  

Restriksiyon endonükleazlar özgül bir dizi bölgesindeki yada yakınındaki DNA’nın her iki zincirini birden 

keser. Genellikle bu kısmi diziyi içeren tüm bölgelerden keserler. Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi bu 

ürünler küt-uçlar üretebilir ,3’-overhangler ya da 5’-overhangler: 
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Restriksiyon enzimleri daima kesilen zincirler üzerinde 5’-fosfatlar bırakırlar. Sonuçtaki fragmentler 

DNA ligazlar için potansiyel substratlardır. Çoğu restriksiyon enzimi yukarıdaki örneğe benzer şekilde C2 

simetrili bölgelerden keser.  

 
Ekzonükleazlar DNA’nın uçlarındaki nükleotidleri uzaklaştırır. Çoğu tek seferde tek nükleotidleri, 

DNA’nın bir ucundan keser. Örneğin, Ekzonükleaz III ve çift zincirli bölgeler kalmayana kadar devam 

eder.  

Terminal transferazlar bir DNA zincirinin 3’ ucuna nükleotid ekler. Bunlar 3’ fosfata sahip olmayan 

bu uca gereksinirler. Kalıba gerek yoktur; bu nedenle sokulan residuların dizisi rasgeledir. Fakat eğer 

pppdN’nin tek bir tipi kullanılırsai o zaman homopolimerik ürünlerin bir seti, n’in değişken olduğu yerde 

üretilir.  

 
Bazı DNA polimerazlar (Kutu 1.6) aynı zamanda bir terminal transferaz aktivitesine (bkz Kutu 1.5) 

sahiptir.  

 

 

Ayrı ayrı sentezlenen DNA zincirleri sentetik double helikleri oluşturmak için bir araya gelebilir. 

Eğer iki zincir 8 yada daha fazla baz çifti oluşturabilirse, baz eşleşmesinin özgüllüğü ve gücü tüm koşullar 

altında doğru dublekslerin oluşumunu sağlayacaktır. 
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Şekil 1.6b’de görüldüğü gibi, sentetik DNA dubleksleri hep beraber dizilebilirler (iplik şeklini 

alabilirler), ve polinükleotid iskeletindeki nickler DNA ligaz enzim ile birleştirilirler. Bu enzimler bir 

fosfodieste bağı (Kutu 1.2) oluşturmak için  bir 5’-fosfat grubu ve serbest bir 3’-OH gereksinir. Enzimin 

genelde kullanılan iki şekli vardır:  Escherichia coli’den izole edilen tipi enerji kaynağı olarak NAD 

kullanırken, T7 enzimi ATP ihtiyaç duyar. Termofilik organizmalardan izole edilen ısıya dayanıklı ligazlar 

da mevcuttur. Bunların yararları daha sonra gösterilecektir.  

Bir DNA dubleksi mevcutsa, bu uygun bir vektör içerisine klonlanarak (bkz Kutu 1.3) 

ölümsüzleştirilebilir. Dubleksler (ya da tek zincirler) aynı zamanda in vitro polimeraz zincir reaksiyonu 

gibi metotlar ile çoğaltılabilir. Bu sonuç arzu edilen türlerin herhangi biri içindir, kimyasal bir sentez 

yalnızca bir kez yapılabilmeye ihtiyaç duyar. Ondan sonra biyolojik ya da enzimatik metotlar genellikle 

ürünün uygulamasının devamı için yeterlidir. dünya çapında Spesifik sentetik DNA dizilerinin daha geniş 

stokları çoğalmaktadır. 

Baz eşleşmesi özgüllüğünün avantajı göz önüne alınarak, doğada baskın olanlardan çok daha 

kompleks DNA yapılarının sentezlenmesi ve birleştirilmesi mümkündür. Doğal olarak oluşan DNA’lar ya 

uçsuz halkalardır ya da iki korunmuş ucu olan lineer dublekslerdir.  

 

 

 KUTU 1.3 

DNA’ların BAKTERİYEL PLAZMİDLER VE BAKTERİOFAJLARA KLONLANMASI 

Klonlama tek bir öncülden pek çok özdeş hücre (ya da organizma) yapılması olayıdır. Eğer öncül 

ilgilenilen hedef bir DNA molekülünü içeriyorsa, klonlama olayı bütün bir populasyon içindeki tek bir 

molekülü çoğaltacaktır. Pek çok tek hücreli organizma klondur. Bunların yavruları özdeş kopyalardır. 

Klonlama aynı zamanda bitki ve hayvanları barındıran yüksek organizmaların tek, ölümsüz ya da 

ölümsüzleştirilen hücrelerine uygulanarak da yapılabilmektedir. Burada bakteriyel klonlama üzerine 

durulacaktır, ki çok sayıda farklı organizmada yapılmasına rağmen en çok kullanılan organizma 

Escherichia coli ele alınacaktır. 

DNA klonlaması üç bileşene ihtiyaç duyar: ilgilenilen hedef DNA, sınırsızca uyarılabilen bir 

replikasyon orjini ve bir insersiyon şeklindeki hedefi toplayacak olan bir vektör DNA, ve içine konan 

vektörü çoğaltabilecek bir konakçı hücre. İlk yapılan basit klonlama sistemleri iki tip vektör kullanmıştır; 

ya plazmitler, ki konakçı hücrenin DNA’sından bağımsız replike olabilen küçük DNA’ladır, ya da 

bakteriyofajlar, bunlarda bağımsız olarak çoğalabilen DNA sistemleridir. Plazmidler genellikle çift-zincirli 

halkasal DNA’lardır. Bakteriofajlar halkasal yada lineer, tek zincirli ya da çift zincirli olabilirler. Burada 

çift zincirlerdeki klonlama gösterilecektir. 
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Vektör genellikle belli bir restriksiyon eznzimi için tek bir kesim noktasına sahip olacak şekilde 

dizayn edilir. Kesim vektörü lineer hale getirir ve genellikle üst üste çakışan aynı dizileri bulunan iki uç 

meydana getirir. Hedef aynı enzim ile kesilir ya da alternatif olarak aynı çakışmaları yaratacak başka bir 

enzimle kesilir. Kompleks bir hedef pek çok fragment oluşturacak, yalnızca ufak bir kısımı ilgilenen hedef 

olacaktır.  

 
Vektör ve hedef karıştırıldığında, bunlar birbirine tutunabilir ve DNA ligaz için uygun bir substrat 

oluşur. İlgili konsantrasyonlara ve restriksiyon endonükleazlar tarafından oluşturulan 5’-fosfat uçları 

bozulmadan kalıp kalmaması ve bir fosfataz ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılmamasına bağlı olarak, hedefler 

ve vektörlerle karışık bir seri farklı ürün oluşacaktır.  

Daha sonra vektör-hedef birlikteliği bakteri hücreleri içine sokulmalıdır. Vektöre bağlı olarak farklı 

prosedürler kullanılır. Eğer vektör bir plazmitse, bakteri hücreleri kimyasal, enzimatik, elektriksel ya da 

mekanik prosedürlerle geçirgen yapılabilir. DNA ile karıştırıldığı zamani bu bakteriler, yüzeylerindeki 

delikler kapanmadan önce bazı vektörleri alırlar. Bu olaya transformasyon ya da transfeksiyon adı verilir. 

Diğer tip hücrelere DNA’nın sokulmasında çok benzer prosedürler kullanılabilir. Etkinlik vektörün tipi, 

hücre tipi ve geçirgenlik için kullanılan prosedürlere göre oldukça değişir.  

Eğer vektör bir bakteriyofaj ise, tercihen vektör-hedef ürünü in vitro olarak tekrar paketlenir ve 

oluşan hücrelerin konakçı hücreleri doğal olarak enfekte etmesine izin verilir. Hem bakteriyofaj 
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insersiyonunun oldukça etkili olması hem de sıklıkla hücreleri öldüren bir olay olan geçirgenliğe ihtiyacın 

olmamasından dolayı, bu proses DNA’nın konakçı hücrelere dağıtılma etkinliğini arttırır.  

Geleneksel mikrobiyolojik tarama sistemleri klonlanan DNA’yı çoğaltan konakçı hüclerin bulunması 

için kullanılmaktadır. Eğer seyreltik bir bakteri süspansiyonunun bir kültür ortamını kaplamasına izin 

verilirse, bir kaç günlük büyüme sonunda, hepsi tek bir hücreden çoğalan koloniler gözlenebilir. Klonlama 

olayı potansiyel olarak ilgilenilen plazmidi taşıyan bakterilerin taranması ya da seçilmesinde yardımcı olan 

markerların yerleştirilmesi içinde kullanılabilir. Örneğin, plazmid bir antibiyotiğe dirençlilik sağlayan bir 

geni taşıyor olabilir, o zaman antibiyotikli kültür ortamında yalnızca plazmidi taşıyan konakçı hücreler 

büyüyebilecektir. Hedefin sokulduğu vektör bölgesinin kesilmesi, üreme ortamında öncülü bulunan ve 

renkli bir metabolit üreten bir geni parçalayabilir. Bundan sonra vektörler hedef sokulamadığında renkli 

kolonilere sahip sokulduğunda ise beyaz kolonilere sahip şekilde dizayn edilmektedir. 

Bir bakteriofaj vektör kullanıldığında, aynı tip seçme ve tarama sistemleri kullanılabilir. Eğer 

bakteriofaj etkin bir lizis gösterirse, yani, eğer enfekte hücreler parçalanır ve bakteriofaj salınırsa, o zaman 

uygun bir klonlama metodu hassas bakterilerin devamlı bir tabakasının üretilmesidir ve sonra seyreltik 

bakteriofaj süspansiyonunun ince bir tabakası ile bu kültür kaplanır. Özgül bakteriofaj hücreleri enfekte 

edecektir, bakteriofaj üremesinin sürekli döngülerine neden olacak ve bakteri çayırındaki görülebilir 

boşluklar oluşana kadar hücreler lizise uğradığı, bu da bakteriofaj plakları adı verilir, görülür. Özgül 

koloniler ya da steril bir kürdanla kazınarak ve sonra tekrar ekilerek daha ileri çalışmalarda kullanılır. 

 
Vektör seçiminde önemli olan yerleştirilebilen hedef boyutlarının aralığıdır. Paketleme olayındaki 

kısıtlamadan dolayı, plazmidler genellikle bakteriofajlara göre dar aralıktaki boyutlarda hedeflere izin 

verirler ve genellikle yalnızca dar hedef boyutlarını kabul ederler. En eski klonlama vektörleri küçük 

hedefler için etkin olmuştur, örneğin 10kb ve bunun altı. İlerlemelere paralel olarak haha büyük hedefler 

üzerine ilgi arttıkça, özelleşmiş vektör/konakçı sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Kutu 2.3 ve 8.2). 
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Klonlama vektörlerinin seçiminde ikinci kriter ise kopya sayısıdır. Bazı plazmidler ve bakteriofajlar bir 

E.coli hücresinde yüz binlerce sayıda çoğalabilir. Fakat, konakçıya toksik olan DNA fragmentleri istenen 

hedefler ise, yüksek bir kopya sayılı vektör sistemi çoğalma işini daha da zorlaştırır.  

Klonlamanın en büyük avantajı, in vitro replikasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, çok büyük 

sayıdaki örneği kontrol edebilme yeteneği sağlaması ve istenen hedef dizi hakkında daha öncede herhangi 

bir bilgi gerektirmemesidir. Klonlamanın en önemli dezavantajı ise, oldukça zamana bağlı bir prosesi 

otomatikleştirmede güçlük çekilmesi ve bazı DNA dizilerinin klonlanabilir olamamasıdır, ya belirli 

konakçılara karşı toksik oldukları için ya da bu DNA’ların bu konakçılarda stabil olmaması ve 

fragmentlerin yeniden düzenlenmesi veya ortadan kaldırılmasından dolayıdır. 

 

 

Fakat diziler üç, dört ya da daha fazla uçlu spesifik yapılar verecek şekilde dizayn edilebilirler. 

Bunlara DNA junctionlar adı verilir (Şek. 1.7). Benzer dört-zincirli yapılar aslen hücrelerde genetik 

rekombinasyonun ara ürün basamakları olarak görülürler. Fakat, olaya katılan zincirler özdeş dizi 

çiftleriyken, Holliday yapıları olarak da adlandırılan bu yapılar kalıcı değildirler. Junction lokasyonu 

branch migrasyon adı verilen bir prosesle döndürülebilir. Yapay junctionlar, DNA dizileri branch 

migrasyona izin vermediği için kalıcıdırlar. Düşük tuz konsantrasyonlarında bu yapılar Şekil 1.7’de 

görüldüğü gibi düzlemsel (flat) hale gelirler, yüksek tuz konsantrasyonlarında ise ikinci bir çift co-axial 

olarak sıkıştırılmış heliks üzerinden çapraz geçen diğer bir çift co-axial olarak sıkıştırılmış heliks ile X 

benzeri bir yapı kazanırlar. 

Halen DNA yapılarının diğer tipleri double heliksdeki, avantaj gerçeği ile şekillendirilebilir, bazlar 

üzerindeki spesifik hidrojen bağı verici ve alıcı bölgeleri double heliksin büyük oluğunda açığa çıkarılmış 

olarak kalırlar. Uygun koşullar altında bu durum, diziye özgü olarak  bir DNA tripleksi oluşumu için bir 

üçüncü DNA zincirinin birleşmesine izin verir. Bu dört uçlu bir DNA meydana getirir. Triplekslerin en 

büyük faydası, dublekslerin stabilitesini değiştirmeyecek ancak DNA’nın dizi-spesifik manipulasyonunu 

kolaylaştıracak uygun koşullarda triplekslerin oluşturulabilmesidir. 
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Şekil 1.7 İkiden fazla ucu olan DNA yapıları. 

 

KİMYASAL REAKTANLARIN ESNEK BİR SETİ OLARAK DNA 

Neredeyse herhangi bir DNA’yı çoğaltma sentezleme yeteneğimiz DNAların en yeni uygulmalarını 

cesaretlendirmektedir. İki örnek burada anlatılacaktır; aptamer olarak DNA’ların kullanılması ve 

nanomühendislikte DNA’ların kullanılması. Aptamerler daha önceden seçilen bir hedefe çok yüksek 

afiniteye sahip moleküllerdir. Baz çifti yapmak için komplementer bazlara ilgisiyle birleştirilen tek-zincirli 

nükleik asitlerin esnekliği üç boyutlu yapıdaki değişimler için oldukça geniş bir potansiyel sağlamaktadır. 

Bu özellikler spesifik ligandlara sıkıca bağlanmış nükleik asitlerin tanımlanabilmesinde avantaj sağlar. Bu 

yaklaşımda rasgele DNA veya RNA kütüphaneleri 60 ile 100 bazlık çeşitli kompozisyonların 

sentezlenmesiyle oluşturulurlar. DNA’lar ve RNA’lar ideal aptamerlerdir çünkü çok kompleks tipleri ile 

çalışabilmek için güçlü medotlar mevcuttur ve bir molekül için yüksek afiniteye sahip moleküllerin 

karışımından istene molekülün seçimi bu tip molekül sınıflarının genel özellikleri kullanılarak yapılır. 

Dizayn ve optimizasyonun bu döngüleri her mühendislik olayının kalbini oluşturur. 

Nanomühendisliğin amacı moleküler seviyede makineler, motorlar, dönüştürücüler ve araçlar 

yapmaktır. Moleküllerin (yada atomları) tüm düzenlerinin spesifik mekaniksel ya da elektromagnetik 

özellikler için mutlaka olağan şekilde düzenlendiği zaman, bu gerçekten mükemmel kimyasal sentezlerdir. 

Bu tip amaçlar için kulanılan DNA’ların potansiyel avatajları bir kaç faktörden dolayıdır: istenen uzunluk 

ve dizideki DNA’ların sentezlenebilmesi, Holliday junctionları kullanarak kompleks iki- ve üç- boyutlu 

düzenlerin yapılabilemesi, ve dubleks DNAnın sağlamlık avantajı alınarak kesin uzunluktaki yapıların 

oluşturulması (Bkz Kutu 1.4). Proteinlerçok daha kompleks özellikleri olan arrayleri meydana getirlmek 
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için pek çok noktadan DNA’ya tutturulabilirler. Nanomühendislik için kullanılan DNA ve proteinlerin 

dezavantajı, bu yapıların tipik atomik ya da moleküler katılara oranla daha kolay deforme olmasıdır; 

genellikle sulşu bir ortama ihtiyaç duyarlar ve oldukça sınırlı elektriksel ve mekaniksel özelliklere 

sahiptirler. Nanomühendislikte, DNA’nın potansiyel dezavantajlarından kurtulmak için iki yol vardır. 

Birincisi, makine ya da transducer olarak kullanmak için gerekli özellikleri taşıyan moleküllerin diğer 

tipleri ile doğrudan birleşmesi için DNA (ve proteinleri) kullanılmasıdır. İkincisi bir direnç olarak 

DNA’nın kullanılmasıdır: katı bir yüzeye dökmek yada hacmini doldurmak için, DNA uzaklaştırılır ve 

bunun sonucunda diğer moleküllerin yerleştirilmesi için bir iskelet (yada kalıp) olarak oluşan boşluklar 

kullanılır. Her iki uygulamada da DNA gerçekte, uygun uzunluklarda ve şekilledeki mükkemmel 

moleküler iskelet olarak tasarlanır. Zaman bize bu fantazinin gerçekte olup olamayacağını gösterecektir. 

DNA’nın kullanılması ile ilgili basit bir test iki proteinin boşluklarının kontrol edilmesi şeklinde Kutu 

1.4’de gösterilmiştir.  

Kısa DNA moleküllerinin çoğu özelliğini biliyoruz; bilinmeyen dizilerin özellikleri hakkında nicel 

tahminler yapabilme yeteneğimiz ise kötü değildir. Büyük boyutundan dolayı hücresel DNA’ların 

kullanımı zordur. Küçük virüslerin DNA’ları binlerce baz çiftine sahiptir. Bakteri kromozomları genellikle 

1-10 milyon baz çifti (0.3-3.0mm) uzunluktadırç insan kromozomal DNAlarının kapsamı boyut olarak 

yaklaşık  0.5-2.5 x 108 baz çiftidir. Doğadaki en büyük DNA molekülleri bir milyae baz çiftine 

yaklaşabilir, ki bu yaklaşık bir trilyon Daltonluk moleküler ağırlıkları oluştururlar. Bunlar aslen çok büyük 

moleküllerdir; eğer biliyorsak detaylı olarak bunların dizilerinin tanımlanması tarifi zor bir iştir. Etkileyici 

olan tüm DNA’ların küçüğünden büyüğüne, az sayıda çok benzer fiziksel ve genetik teknikle analiz 

edilebilmesidir. Fakat, bazı fiziksel metotların son yıllarda gelişimi çok iyi geliştirilmiş genetik sistemleri 

olan oldukça az sayıdaki organizma çalışmalarına dayanan biyolojik deneylere sahiptir. Bu deneylerin 

sonuçları göstermektedir ki, çok sayıdaki organizmanın biyolojisi çok benzer hatlara düşüyor gibi 

görünmektedir. 

 

 

KUTU 1.4 

NANOMÜHENDİSLİKTE DNA’nın POTANSİYEL KULLANIMI 

DNA ile nanomühendislik için bir test olayı olarak, biz biyolojik fonksiyonu olan iki bölge arasında 

uzunluğu bilinen bir aralayıcı (spacer) olarak DNA’nın kullanımını araştırmaktayız. Bu çalışmaya neden 

olan immünolojik problem, antijen içeren bir hücrenin bir T hücresi tarafından tanındığında meydana gelen 

kompleks bir dizi moleküler etkileşimi anlamaya çalışmaktı. Antijen, aksesuar membran proteinleri ile 

ilişkili bir komplekste yer alan majör bir histocompatibility molekül olarak bilinen bir hücre yüzey 
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molekülüne bağlı peptit olarak bulunur. Ortaya çıkarma klontipik T hücre reseptörleri ile yapılır: diğer 

aksesuar proteinler ile ilişkili de olabilen kompleks bir membran proteini. Bu etkileşimin en son şeması 

Şekil 1.8’de özetlenmiştir. Bu şemayı yenilemek için, kompleks yapısının belirlenmesine katılan hücrelerin 

her birinde oluşan ilişkili hücre yüzeyinde daha önceden bu yapıda bulunan elementlerin bağlanmadan 

önce ne olduğuna karar vermeye ve bağlanma esnası ve sonrasındaki bileşenlerin akıbetinin 

görüntülenmesine ihtiyaç duymaktayız. Antijen presentasyonunda yer alan proteinlerin kompleksini çok 

büyük olmasından dolayı, kısa-kapsamlı metotlar olan enerji transferi yada crosslinking ile hücresel 

etkileşimi çalışmak zordur. Bu nedenle 100 Å ya da daha geniş aralıklar bırakabilen daha uzun moleküler 

cetveller yapmayı araştırmak zorundayız.  

Amaç, DNA ayırıcıları ile ayrılan antibadi çiftleri ya da antibadi karışımı bölgelerin yapılmasıdır. 

Monoklonal antibadiler, T hücreleri veya antijen-bulunan hücrelerin yüzeylerinde mevcut olan moleküller 

üzerindeki bir çok kimyasal yapı (epitoplar) için vardırlar. Bu tip antibadiler ile bağlantı kurmak için 

kullanılan iki yaklaşım Şekil 1.9’da şematik olarak gösterilmiştir. Her iki yaklaşımda da önemli nokta, 

belirli antibadilere veya fragmentlere konjuge edilmiş tamamlayıcı DNA tek zincirlerinin ayrılmasıdır. Bu 

konjugant çiftleri daha sonra karıştırılır ve double-heliks formasyonu heterospesifik antibadi 

konjugantlarının spesifik üretimine yönlendirilir. DNA double heliksin uzunluğu her baz için 3.4 Å’dur. 

Bu nedenle 32 bazlık bir dubleks yaklaşık  100 Å uzunluktadır. Beklenen lateral bükülmeye tepki olarak 

aşırı kırılgan bir yapı olarak davranmasıdır, ancak bu bükülerek kıvrılmaya (torsinal twisting) girebilir. Bu 

şekilde, sıralanmış antibadilerin arasındaki uzaklık olduğunca sabitleştirilmeliyken, bunlar arasındaki açı 

değiştirilebilir. Bu aynı hücre yüzeyindeki hedeflere aynı anda her iki bölgenin de ulaşmasına yardımcı 

olmalıdır. Bu tip bileşiklerin asıl faydası halen kanıtlanmayı beklemektedir, ilginç olan bu tip yapıların 

oldukça kolay şekilde yapılmasının mümkün olmasıdır.   
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Şekil 1.8 Antijen bulunan bir hücrenin bir T lenfosit tarafından tanınmasının şematik gösterimi, immün 
cevabın anahtar basamağı. Antijen bulunan hücreler bir antijen (siyah zincir) bağlamış olan majör 
histocompabitibility kompleksinin (MHC) kendi yüzey moleküllerinin üstünde sahiptir. T hücresi, belirli 
bir MHC molekülünü ve kendi bağlı peptitini tanıyan spesifik reseptörlere (TCR’s) sahiptir. Her iki hücre 
de tanımaya yardımcı aksesuar proteinlere (noktalı) sahiptirler.  
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Şekil 1.9 Uzun moleküler cetveller inşa etmek için ayırıcılar (spacer) olarak DNA’nın kullanılması. (a) 
Semboller kullanıldı. (b) Kovalent olmayan eşleşme. (c) Kovalent eşleşme. 
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TEMEL DNA BİYOLOJİSİ 

DNA hücrede genetik bilginin esas deposudur. Bu bilgi replikasyon prosesi ile kardeş hücrelere 

geçirilmek için iki katına çıkarılmalıdır. Ayrıca transkripsiyon prosesi ile bir RNA kopyası olarak 

okunmalıdır ki, bu kopya (pek çok olayda işlendikten sonra) proteinlerin sentezini yapmak için 

kullanılabilir.  

DNA replikasyonu, DNA’da kodlanan bilgiyi doğru şekilde kopyalayabilen ve pek çok sınırlı özellik 

taşıyan tüm enzimler ile sınırlandırılırlar. Bu tip enzimlere DNA polimerazlar adı verilir. Bu enzimler, 

primer olarak bir 3’-ucu olan nükleik aside ( yada bu 3’ uç için bir protein değiştiricisine), kopyalanacak 

kalıp bir zincire ihtiyaç duyarlar. Sentezi de novo olarak başlatamazlar, fakat yalnızca primer olarak 

tanımlanan bir zinciri uzatabilirler (Şekil 1.10). bunların çoğu bir DNA zincirini sonuna kadar 

kopyalayabilirler. Doğru replikasyon sadece baz eşleşmesinin özgüllüğüne dayanmaz, çünkü tek bir baz 

çiftinin stabilitesi ile yanlış bir eşleşme arasındaki termodinamik farklılık çok büyük değildir. Değişiklik 

yapmak (editing) herhangi bir yanlış takılmış bazları düzeltmek için kullanılır. Bu değiştirme işleminin bir 

kısmını DNA polimerazın kendisi yürütür. Yeni eklenmiş yanlış eşleşmiş baz pek çok DNA polimerazın 3’ 

ekzonükleaz aktivitesi ile çıkarılabilir. Bazı enzimler aynı zamanda bir 5’ ekzonükleaz aktivitesine 

sahiptirler ve yeni sentezin önündeki herhangi DNA zincirlerini degrade ederler. Bu prosese nick 

translasyon adı verilir. Bu aktivitesi olmayan diğer enzimler yeni bir zincir sentezlemek için bir dubleksin 

bir zincirini yerinden çıkarırlar. Bu proses ise strand displacement (zincir uzaklaştırma) adını alır. Bu 

enzim aktiviteleri Kutu 1.5’de gösterilmiştir.  

DNA replikasyonunun başlatılması için gerekli primerlerin sentez edilmesinde özel prosedürler 

kullanılır. Örneğin, RNA primerleri kullanılabilir ve daha sonra bir DNA zinciri tamamlandığı zamansa 

degrade edilirler. DNA’nın her iki zinciri de replike edilmek zorundadır. DNA polimerazların tek yönlü 

modu bu prosesi zorlaştırır, bu Şekil 1.11’de gösterilmiştir. Tek bir replikasyon çatalında bir zincirin 

sentezi (leading strand) yalnızca bir kez başlatılırken, bu kesintisiz bir tarzda ilerletilir. Diğer zincir 

(lagging strand) periyodik olarak aralanmış primerlerden dolayı kesintili bir tarzda oluşturulur, ve oluşan 

fragmentler daha sonra birleştirilir. Pek çok replikasyon prosesi tek bir çatal olarak devam etmez fakat 

replikasyon çatallarının iki yönlü çiftleridirler, bu Şekil 1.11’de gösterilmiştir. 

Her DNA replikasyon prosesi ilginç bir topolojik probleme sahiptir, ki bu bir hücrede veya laboratuarda 

gerçekleştirilmiş olsa da böyledir. Çünkü iki DNA zinciri helik ekseni adı verilen genel bir eksen etrafına 

sarılırlar, ayrıca bunlar birbirleri etraflarında da kıvrılırlar. Bunlar, her heliks dönüşü için bir kez olan bu 

yapının rotasyonu olmaksızın açılamazlar. Bu nedenle DNA mutlaka replike edilmek için kesilmelidir. 

Örneğin, E.coli bakterisinde replikasyon oranı yaklaşık 40 dakika olan kromozomal DNAnın tamamen 

kopyalanması için yeterli hızdadır. Bir kromozom DNA’nın yaklaşık 5 milyon baz çiftini içerirken, gerekli 
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olan repliksayon oranı dakika da 1.2x105 baz çiftidir. E.coli iki yönlü replikasyon çatallarının bir çiftini 

kullanırken, her biri dakikada 6x104 baz olarak hareket etmelidir. Bu nedenle replikasyon çatalının her bir 

kısmı dakikada 6x103 helikal dönüşü açmalıdır : bu mutlaka 6x103 rpm ile dönmelidir.  

 
Şekil 1.10 Bir kalıpla yönetilen tarzda DNA polimeraz tarafından gerçekleştirilen primer uzaması. Yeni 
sentezlenen zincir şekilde kesikli okla gösterilmiştir.  
 

 

KUTU 1.5 

DNA POLİMERAZLARIN ÖZELLİKLERİ 

DNA polimerazlar hücrelerin kendi DNA moleküllerinin doğru kopyalarının nasıl çoğaltıldığında 

merkezi bir rol oynarlar. Bu enzimler aynı zamanda, DNA’nın bir RNA kopyasını, bir RNA’nın bir DNA 

kopyasını yapan ya da RNA’ları çoğaltan diğer enzimlerin temel özelliklerinin bir kısmını da gösterir. 

Laboratuar DNA polimerazlar, deneysel olarak incelenen ve değiştirilen DNA’larda bir çok yaygın yol için 

olağan üstü bir araçtırlar. Tüm DNA polimerazlar dizi spesifik olarak bir kalıp boyunca bir primeri 

uzatabilirler.  

 
Pek çok polimeraz bir yada daha fazla ek aktiviteye sahiptir. Bir 3’-ekzonükleaz aktivitesi yanlış 

eşleşmiş primerlerin kullanımını sağlayacaktır. Bu aktivite, polimeraz ilerlerken geriye bakması için 

gereklidir, ve yanlış bir baz eklenmişse, polimeraz bunu uzaklaştırmak için durur. pppdN’ların 

yokluğunda, 3’-ekzonükleaz aktivitesi kalıba doğru şekilde baz eşleşmesi yapmış olsalar da tek seferde 

nükleotidleri uzaklaştırarak primeri ilerleyerek kısaltacaktır.  
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Bir çok DNA polimeraz bir 5’-ekzonükleaz aktivitesine sahiptir. Bu zincir uzaması bölgesinin 

başındaki her DNA’yı degrade eder. Bu sonuç kalıbın zincir tamamlamasında bir kırığın ilerleyen göçüdür 

(migration). Bu nedenle bu aktivite sıklıkla kırık translasyonu olarak adlandırılır.  

 
Kırık translasyonunun bir fonksiyonu DNA sentezinin erken evrelerinde kullanılan primerlerin 

degrade edilmesidir. Çoğunlukla bu primerler RNA molekülleridir. Bu nedenle kırık translasyonu, 5’-

ekzonükleaz aktivitesi bitmiş DNA’da RNA segmenti kalmağından emin olur. Bu aktivite aynı zamanda 

radyasyon yada kimyasallarla hasara uğratılan DNA’nın tamir edilmesi prosesinin bir parçası olarak 

kullanılır.  

Son DNA polimeraz aktivitesi genellikle zincir yer değiştirmesi olarak sayılır. Bu DNA 

replikasyonun bazı mekanizmalarında gözlenebilir.  

 
Pek çok DNA replikasyonunda, bir ayırıcı enzim olan DNA helikaz zincir uzamasından önce double 

heliksi (baz eşlemesi olan zincirleri ayırır) ortadan kaldırmak için kullanılırsa da, bazı DNA polimerazlar 

aynı zamanda bir terminal transfer aktivitesine sahiptirler. Örneğin, Taq polimeraz genellikle sentezlenen 

zincirlerin 3’-uçları üzerinde tek bir kalıpsız A takar. 

Kullanılan nükleik asitler için büyük bir enzim kütüphanesi mevcuttur. Birkaç enzim nükleik asitleri aynı 

ya da benzer tarzda değiştirebilir, katalitik aktivite tada protein yapısındaki  farklılıklar bir kısım 

uygulamanın başarılı yada başarısız olmasına neden olabilir. Bu nedenle yeni bir uygulama için özgül bir 

enzim seçimi aynı reaksiyonu katalizleyen enzimler arasındaki farklılıklarla ilgili detaylı bir bilgi 
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gerektirebilir. Enzimlerin verilen bazı zaman beklenmeyen davranışları, bir kısım benzer enzimin deneysel 

test edilmesini gerektirebilir. 

Burada oldukça iyi-çalışılmış bir enzim hakkında daha detaylı bilgiler verilmiştir. 1963’de Arthur 

Kornberg tarafından Escherichia coli’den izole edilen DNA polimeraz I, nükleik asitler üzerindeki aktif 

olan enzimler için kullanılan bir isimlendirmeyle tanımlandı. Bu enzim, izole edilen makromoleküler 

sentezi içeren ilk enzimlerden biridir, ve çoklu katalitik aktivite de göstermektedir. DNA polimeraz I 

DNA’yı çoğaltır, fakat çoğunlukla in vivoda majör bir DNA replikasyon enziminden çok bir DNA onarım 

enzimidir. Bu enzim, yapılacak DNA dizisi üzerindeki yönergesi sağlamak için tek zincirli bir DNA 

kalıbına, sentezin başlayacağı yeri belirlemek için serbest bir 3’-OH ucu olan kısa bir oligonükleotid 

primerine, aktive edilmiş önüc’llere (nükleozid trifosfatlar) ve MgCl2 gibi bir divalent katyona ihtiyaç 

duyar. Primer oligonükleotid, kalıp DNA n karşı bazlarının tamamlanması için mononükleotidlerin 5’-3’ 

yönünde eklenmesiyle  3’-ucundan uzatılır. birkaç baz ntiekledikten sonra enzim kalıbın dışına çıktığından 

DNA polimeraz I ilerleticiden (processive) çok dağıtıcıdır (distribuve). 

Polimeraz aktivitesinin yanı sıra, DNA polimeraz I DNA’yı degrade eden iki aktiviteye sahiptir. Bu 

aktiviteler ekzonükleazlardır çünkü DNA’yı 5’ yada 3’ ucundan degrade ederler. Her iki aktivite de çift 

zincirli DNA’ya ihtiyaç duyar. 3’-ekzonükleaz proofreading (yanlış düzeltme) aktivitesi 5’-3’ polimeraz 

aktivitesinin ters reaksiyonudur. Bu aktivite kalıp bazları ile yanlış eşleşme olduğu zaman 3’-primerden bir 

mononükleotidin uzaklaştırılması ile uzama reaksiyonun spesifitesini arttırır.  Bunun anlamı, DNA 

polimeraz I uzama reaksiyonunun özgüllüğünü 108 ile 109 arasında arttırır. Hem uzatma hem de 3’-

ekzünükleaz aktivitesi DNA polimerazın aynı büyük proteolitik degradasyon fragmentinde yer alır ve buna 

Klenow fragmenti denir. 

5’-3’-ekzonükleaz aktivitesi oldukça farklıdır. Bu aktivite DNA polimeraz I’in daha küçük proteolitik 

degradasyon fragmentinde kalır. 3-4 baz içeren oilgonükleotidleri uzaklaştırır ve aktivitesi yanlış 

eşlemelerin meydana gelmesine bağlıdır. Bir yer değiştirme reaksiyonu  DNA polimeraz I’in uzatma ve 5’-

ekzonükleaz aktivitesinin birleştirilmiş bir etkiye dayanır. Burada uzatma reaksiyonu tek zincirli bir kırıkta 

başlar; 5’-ekzonükleaz aktivitesi uzamaya başlayan 3’-ucun başındaki kalıba bağlanan tek zincirli DNA’yı 

degrade eder, bu şekilde uzatma reaksiyonu için tek zincirli kalıbı sağlar. DNA polimeraz I uzatma 

reaksiyonu aynı zamanda 5’-ekzonükleaz aktivitesinin yokluğunda kırılmış DNA üzerinde rol oynar. 

Burada DNA polimeraz I sadece, kırıktan uzayarak bağlanmış tek zincirli DNA’nın zincir geçişini yapar. 
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Şekil 1.11 Replikasyon çatallarının yapısı. (a) Devam eden tek zincir çatalı sürekli zinciri (leading strand ) 
ve kesikli olan ise lagging zinciri sentezler. (b) Bir double çatal neredeyse tüm genomik DNA 
replikasyonunda geneldir. (c) DNA replikasyonunun topolojik görünüşü. İnce oklar çatalın etrafında 
gerekli DNA rotasyonunu gösterir.  
 

Ne yazık ki, iki çatal tarafından oluşturulan rotasyonlar birbirlerini  dengelemezler. Eğer bu rotasyon 

DNA’nın masiv uzunluklarında gerçekten olursa, hücre muhtemelen ölürdü. Bunun yerine, uygun 

topoizomerazlar replikasyon çatalına yakın bölgelerin rotasyonunu sınırlamak için kullanılır. 

Topoizomerazlar kesik uçların yayılmasına izin vermeden çok hızlı şekilde çift zincirli DNA’yı kesebilir 

ve tekrar birleştirebilir. Böylece rotasyonlar ayırmak için heliks açılması ile dönme momentine izin verir . 

(Topoizomerazların asıl mekanizması kompleks ve dolaylıdır, fakat burada verdiğimiz gibi sonuç aynıdır.) 

DNA bazlarının dizisinde korunan bilgi genler adı verilen kalıtsal karakteristiklerden oluşur. 

Moleküler biyoloji gelişiminin erken  evrelerinde prensip olarak bir genin 20 amino asidin karışımından 

oluşan bir dizi olan bir lineer bir  polimer olan bir  proteini kodladığı gözlenmiştir, bu Şekil 1.12a’da 

görülmektedir.  

DNA’nın üç –bazlık bir dizisi bir amino asidin inkorporasyonunu yönetir; bu şekilde genetik kod bir 

triplet koddur. Gen gerçek transkripsiyonun hem başlama hem de sonlanma noktalarını ve proteine 

dönüşümün en iyi şekilde başlaması ve sonlandırılmasını betimler. Bunun yanında ne zaman, nerede ve 

nasıl mRNA yapılmalıdır gibi gen ekspresyonunun doğasını düzenleyen ek DNA dizileridirler. 
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Prokaryotlarda (bakteri yada çekirdeksiz bir hücre) tipik bir gen iki yüz bin baz çiftliktir. Sonuç mRNA 

bazı upstream ve downstream untranslated bölgelere sahiptir; yüzlerce amino aside sahip (bir ya da daha 

fazla) proteini kodlar.  

 
Şekil 1. 12 Bir gen (a) Tipik bir prokaryotik genin transkripsiyonu ve translasyonu. N ve C bir proteinin 
peptid iskeletinin amino ve karboksil uçlarını gösterir. (b) Tipik bir ökaryotik genin transkripsiyonu ve 
translasyonu. İntronlar (i), yalnızca ekzonların (e) işlenip uzaklaştırılması ile ortadan kaldırılırlar. 
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Şekil 1.13 Açılan bir DNA dizisi için altı muhtemel okuma çerçevesi (oklar). 

 

Ökaryotların genleri (bazı prokaryotların genleri de) çok daha büyük ve komplekstir. Tipik bir 

memeli geni 30,000 baz çifti uzunlukta olabilir. Bunun düzenleyici bölgeleri genden önce, sonra ya da 

genin ortasında olabilir. Bazı genler neredeyse 10 kat daha büyük olarak bilinirler. Prokaryot ve ökaryotlar 

arasındaki en önemli farklılık ökaryotik genlerde DNA dizilerinin çoğu ifade edilmez (Şek. 1.12b).  Çok 

uzun bir RNA transkripti (hnRNA olarak isimlendirilen heterojen nükleer RNA) oluşturulur; daha sonra 

RNA splicing prosesi ile bunun çoğu uzaklaştırılır. Tipik durumlarda RNA’nın birkaç ya da bir çok bölgesi 

uzaklaştırılır ve kalan kısımlar tekrar birleştirilir. DNA segmentleri, olgunlaşan mesajda kalan ve ekzon 

(çünkü eksprese edilir) diye adlandırılan RNA’yı kodlar. Çıkarılıp atılan kısımlar ise intron olarak 

adlandırılır. 

Splicing reaksiyonlarındaki rollerinin dışında, intronların fonksiyonları açık değildir. Tek bir proteini 

kodlayan sonuç ökaryotik mRNA, tipik olarak 3 kb boyuttadır, çok daha basit olan prokaryotik özdeşinden 

çok daha büyük değildir.  

Şimdi, DNA yapısını ve bir çok genin RNA transkripsiyon ürünlerini biliyoruz, bir gen bir protein 

görüşü  oldukça sınırlı kalmıştır. Bazı genler çoklu başlama modelleri gösterirler. Farklı proteinler, 

kodlanan bölgelere bu başlangıçlar etki ederse, aynı genden meydana getirilebilirler. Çoklu alternatif 

splicing paternleri olan genler yaygındır. En basit şekilde bu bir ekzonun eliminasyonu ya da birinin yerine 

diğerinin geçmesi ile sonuçlanabilir. Fakat, çok daha karışık varyasyonlar bu şekilde meydana getirilebilir. 

Sonuçta DNA dizileri çoklu okuma çerçevelerinde Şekil 1.13’de gösterildiği gibi okunabilirler. Eğer dizi 

izin verirse, hangi zincirin okunduğu ve çerçeveye bağlı olarak tek bir DNA dizisinden altı değişik 

(birbirinden bağımsız olmayan) protein kodlanabilir. Transkripsiyon tek yönlü olduğundan, replikasyon ile 
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aynı yönde, bir DNA zinciri yapıları çizilmiş olarak soldan sağa doğru transkribe edilir ve diğeri ise sağdan 

sola transkribe edilir.  

En son araştırmalar genlerin tamamen diğer genlerin içinde bulunduğuna dair kanıtlar bulmuştur. 

Örneğin, nörofibromatosis hastalığının bazı formlarından sorumlu gen aşırı büyük bir tanedir, ki bu Şekil 

1.14’de gösterilmiştir. Çok uzun intronlara sahiptir ve bunlar tip bir nörofibromatosis geninin 

transkripsiyonu için kullanılan karşı zinciri transkribe ederler. Bu küçük gen ifade edilir, fakat bunun 

fonksiyonu bilinmemektedir.  

 
Şekil 1.14 Ökaryotlardaki bazı genler diğer genlerin içinde yer alır. DNA zincirlerinin biri tarafından 
kodlanan iki intronlu küçük bir gen diğer zincir tarafından kodlanan çok daha büyük bir genin tek bir 
intronu içine yer alır. 
 

GENOM BOYUTLARI 

İnsan genom projesinin amacı insan genom dizisinin haritalanması ve genomun içerdiği genlerin 

tamamının bulunmasıdır. Paralel olarak, bir kısım model organizmanın genomları da çalışılmıştır. Bunun 

temeli baştan aşağı genomu kesmektir. İnsan çok fakir bir genetik organizmadır. Bizim yaşam süremiz, 

gözlenebilecek çok az nesil meydana getirebilecek kadar uzundur. İnsanların yavrulamalarını kontrol 

etmek ahlaki (ve pratik) değildir. Sonuç olarak, bir kişi, mutlaka ailelerin geçmişlerini kapsar şekilde 

kalıtım şekillerini araştırmak zorundadır. Tipik insan aileleri oldukça küçüktür. Biz çok heterojen üretilme 

dışı bir türüz ve genetik çalışmalarda kullanılan hayvanların homojen laboratuar suşları olan oldukaç 

üretilen genetik karakteristiklerin tam karşıtıyız.  

Tüm bu sebepler nedeniyle deneysel genetik model organizmaları oldukça sınırlamaktadır. Daha 

önceden bilinmeyen bir genin fonksiyonu için standart altın testi bunun işlevsiz hale getirilmesi ve sonucun 

gözlenmesidir, diğer bir deyişle, bir delesyonun fenotipini belirlemektir. İnsanlar gibi genomlarında iki 

kopyaya sahip organizmalar için bu her iki genin kopyasının da işlevinin bozulmasını (knocking out) 

gerektirir. Bu tip çift etkinsizleştirme kontrollü üretmeden faydalanmaksızın aşırı derecede zordur. Bu 

nedenle model organizmalar genom projesinin gerekli bir kısmıdır. 
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Önemli bir düşünce model organizmaların seçimi yönünde olmuştur. Genellikle, bunlar genom 

boyutu ve genetik fayda arasında bir karşılaştırma sunarlar. E. coli en iyi çalışılmış bateridir; tüm DNA 

dizisi 1997’nin başlarında mevcut hale gelmiştir. Saccharomyces cerevisiae ise en iyi çalışılmış yeastdir ve 

en iyi çalışılmış tek hücreli ökaryotik organizmadır. Buna ait genetik olağan üstü gelişmiştir ve 1996 

yılında tamamlanmış 12.068 kb DNA dizisi rapor edilmiş ve bu, DNA sequencing için dünya çapında 

koordine edilmiş bir çabanın sonucudur. Bir nematod kurt olan Caenorhabditis elegans çok gelişmiş 

genetiklere sahiptir; bunun gelişimsel biyolojisi mükemmel şekilde arıtılmıştır. Olgun organizmadaki her 

hücre, olgun yetişkinlere dönüşen hücre nesilleri olarak tanımlanırlar.  

Genom projesi tarafından ölümsüzleştirilen en son omurgasız sirke sineği Drosophila 

melanogaster’dir. Bu organizma genetik alanlarının gelişmesinde anahtar bir rol oynar, ve aynı zamanda 

gelişim çalışmaları için olağan üstü uygun bir sistemdir. Sirke sineği bu tip kompleksi bir organizma için 

olağan olmayan küçük bir genoma sahiptir; bu nedenle genomik dizi bilgisinin yararı bu durumda özellikle 

aşikardır. Omurgalılar için, eğer tek bir model organizma seçilecekse, fare açık bir seçenektir. 

Mus musculus’un genom boyutu insanlarınki ile benzerdir. Fakat üreme zamanı çok daha kısadır, ve 

farenin genetikleri ile çalışmak çok kolaydır. Bir kısım üretilemeyen suşlar nispeten homozigot olarak 

bulunur fakat genomları farklıdır; bazı durumlarda bunlar çaprazlanırlar. Bu tir interspesifik çaprazlamalar 

çok güçlü genetik haritalama araçları olarak ortaya çıkarlar. Fare küçüktür, bu nedenle üretmek ve 

korumak da oldukça ucuzdur. Genetikleri ve gelişimsel biyolojileri oldukça ilerlemiştir. Genom projesinin 

projelenmiş maliyetlerini içeren çabalardan dolayı  diğer “resmi” model organizmalar mevcut değildir. 

Fakat, genom çalışmaları için bir çok başka organizma ile oldukça ilgilenilmektedir; bunlardan bazıları 

zaten aktif inceleme altındadır. Bunlar içinde mısır, pirinç, Arabhidopsis thaliana, ratlar, domuzlar, 

kargalar ve bir seri daha basit organizma mevcuttur. 

Hangi ek organizmaların genom analizinin konusu olacağının düşünülmesi, G-value paradox adı 

verilen dikkatli bir ilgiliyi gerektirmek zorundadır. Organizmaların oldukça benzer sınıfları içinde bile, 

genom boyutları düşünülmesi gerekecek şekilde değişiklik gösterebilir. Dahası, Tablo 1.1’de gösterildiği 

gibi, genom boyutu ve evrimsel olarak kısmen gelişmiş organizmaların görünümü arasında monotomik bir 

ilişki yoktur. Bu nedenle, örneğin, bazı amfibiler insanlardan birkaç yüz kez büyük genomlara sahiptir. 

Hemikordatlar ya da puffer fish benzeri ara sıra rastlanan organizmalar oldukça yeni evrimlerinin aksine 

oldukça küçük genomlara sahiptirler. Benzer bir durum bitkilerde de mevcuttur. 
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Genom çalışmalarının gelecek planlarında, eklen organizmaların genişletilmesi üzerine ilgi 

göstererek daha kapalı organizmaların çalışılıp çalışılmayacağına karar verilmelidir. Bir kaç organizma son 

zamanlarda oldukça ilginç olarak görülmektedir. Bölünen Schizosaccaharomyces pombe tomurcuklanan S. 

Cerevisiae  ile aynı boyutlarda bir genoma sahiptir. Fakat, bu iki organizma evrimsel olarak her birinin 

insandan uzak olduğu kadar birbirlerinden çok uzaktırlar. S. pombe’nin genetikleri nerdeyse S. cerevisiae 

kadar kolaydır. Her iki organizmada da çok iyi korunan özelliklerin bildiğimiz gibi tüm yaşamda buluması 

olasıdır. Her iki yeast de genlerini çok yoğun olarak paketlemişlerdir. Bunların tüm genom dizilerinin 

karşılaştırılması kaçınılmaz olabilir. Genom analizi için gerekli potansiyel gelecek Kutu 1.6’daki 

anlatıldığı şekilde neredeyse sınırsızdır.  

 

KUTU 1.6 

GENOM PROJESİ ARTILARI 
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GENLERİN SAYISI 

İnsan genomundaki genlerin yarısının merkezi sinir sistemine spesifik olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu tip genler için, farelerin insan için nasıl uygun bir model olacağı merak edilebilir. Eğer her iki türde de 

bezner genler olsa dahi, farelerde bulunacak önemli insan fenotiplerinin nasıl tam benzeri olacağını 

görmek çok kolay değildir. Bir fare baş ağrısı çeker mi? Depresyona girer mi? Fanteziler kurarlar mı? 

Renkli rüyalar görürler mi? Nasıl anlatabiliriz? İstenen bu tip sonuçlardır, teknolojik gelişmeler buna izin 

verirler, ve nörofizyolojik ve fizyolojik çalışmalara daha uygun deney hayvanlarının genomları üzerinde 

odaklanmaya neden olurlar. Şempanze gibi primatlar, DNA probları olarak insan materyali ile başlanarak 

bunların çalışılması kolaylaştırılabilecek kadar insanla benzerdirler. Hal insanlar ve şempanzeler 

arasındaki farklılıklar türümüzün özgün özelliklerinin belirlenmesinin önemli bir parçasıdır. İnsandan daha 

uzak rat, kedi, köpek benzeri diğer omurgalılar çok çekici genom hedefler olabilir çünkü fizyolojileri 

çalışmak için çok uygundur ve bazı durumlarda iyi gelişmiş kişisel özellikler gösterirler. Giardia lambia 

gibi parazitik protozoa ya da blowfish, fugu tipi diğer organizmalar karşılaştırmalı küçük genom 

boyutlarından dolayı ilgilenilen ökaryotlardır.  

Genom projesinin asıl amacı bir organizmadaki tüm genleri keşfetmek ve bunların gelecekteki 

bilimsel çalışmalar için uygun bir şekilde bulunabilir yapmaktır. Şu anki araçlar ve bilgi ile herhangi bir 

organizmanın gen sayısının saptanması o kadar kolay değildir. Dizilimi çıkarılan ilk tamamlanmış bakteri 

genomu H. İnfluenzae Rd’dir. 1,830,137 baz çiftine ve 1743 tahmin edilen protein kodlayan bölgelere ek 

olarak üç rRNA’nın altı sınıfına ve t RNA  benzeri diğer hücresel RNA’lar için sayısız gene sahiptir. H. 

influenzae E.coli kadar iyi çalışılmamıştır ve halen bu kodlayıcı bölgelerin gerçekte nasıl eksprese 

edildiğini henüz bilmiyoruz. E.coli bakterisi için neredeyse tüm genlerin ekspresse edildiğini ve en azından 

tespit edilebilecek bir kapsamda translasyona uğradıklarına inanıyoruz. E.coli’nin iki-boyutlu 

elektroforetik fraksiyonasyonunda yaklaşık 2500 tür görülebilir. Ortalama bir E.coli geni 1-2 kb 

boyutlarındadır; bu nedenle 4.6 Mb’lık genomda genler tamamen paketlenmiştir. Yeastlerde aynı şekilde 

paketlenmişlerdir.  

Omurgalılarda gen yoğunluğunu tahmin etmek çok daha zordur. Ortalama bir gen yaklaşık 30 kb 

olabilir. Verilen herhangi bir hücre tipinde, 2d elektroforez bir kaç bin protein ürününü göstermektedir. 

Fakat, bu ürünler farklı hücre tiplerinde çok farklıdırlar. Bunu yapabilecek eksiksiz bir araştırma yoktur. 

insan genlerinin toplam sayısının çeşitli tahminleri 5x104 ile2x105 arasındadır. Doğru cevap genlerin 

içerisinde yer alan genleri ve çoklu splicing paternlerinden kaynaklanan problemden dolayı insan DNA 

dizisinin tamamlanmasına kadar muhtemelen bilinemeyecektir. Fakat, tüm insan genomunun dizisinin 

çıkarılması ve klonlanması ile bir yada daha fazla genin koruduğundan şüphelenilen her DNA bölümünün 

daha ileri şekilde incelenmesi kolay olacaktır.    


