
KROMOZOMAL SAPMALAR (KROMOZOM 

SAYISI DEĞiŞMELERi) 
 Daha önceki bölümlerde bitki ve hayvanlarda her türün o türe özgü özel 

belli bir kromozom sayısına sahip olduğu bu sayının gamet yada sporlarda 

monoploid diğer hücrelerde ise diploid olduğu belirtilmiştir. Canlının böyle 

kromozom setlerine (takımına=genomuna) sahip olması bazen özellikle çeşitli 

çekirdek bölünmesindeki hatalarla aksayabilir. Söz gelişi radyasyon v.b. 

etmenlerin yol açtığı kazalar ınterfaz kromozomlarını etkileyerek organizmanın 

tümünde olağan dışı genom (kromozom setlerinin tümü) şekillenmesine yol açar. 

Kromozomal sapmalar denilince gerek kromozom setlerinin tümünde yada set 

içinde bir kromozom yada kromozomun sadece bir kısmındaki olağan dışı 

değişiklikler anlaşılır. Bu sebeple sitolojistler iki çeşit anomaliden söz ederler. 

Böyle anomalilere genom mutasyonları adı da verilir. 

 1- Kromozomların tümüne ilişkin sayısal değişimler (Heteroploidi) 

 2- Kromozomlardaki yapısal modifikasyonlar. 

 Bunlardan heteroploid ise ilave bir tam kromozom seti sayısı (euploidi) 

yada setin herhangi bir üyesi bir kromozomun kaybı yada ilavesi (Aneuplodi) 

şeklinde ikiye ayrılır. Bu çeşit kromozomal aberasyonlar (sapmalar)ın tümü 

fenotipik açılım oranlarını değiştirdiği gibi bağlı gen gruplarında değişikliğe yol 

açar. Ayrıca kromozomal sapmaların evolusyon açısından da önemi vardır. 



Kromozom Sayılarındaki Değişmeler 

(Heteroploidy) 

 Monoploid Euploid terimi tüm kromozom setini oluşturan 

kromozomların tümüne sahip olma ile karekterize edilir. Bitkilerde sorgun, 

Triticum, Hordeum gibi bitkilerde ve bazı böceklerde monoploidi gözlenir. 

örneğin bal arılarında dişiler diploid erkekler monoploiddir. Monoploidler bir 

genom (n). Diploidler ise iki genom (2n) taşır. Erkek arı istisna edilecek olursa 

ergin hayvanlarda monoploid nadirdir. Oysa bitkilerde monoploidy yaygındır. 

Seksüel olarak çoğalan alg ve mantarların çoğu bryophyteslerin (yosunlar v.s.) 

tümünde monoploid safa hayat devresinin dominant kısmını teşkil eder ve bitkide 

tür adı ile belirttiğimiz safayı oluşturur. Gametlerin (n) kromozom sayısının sahip 

olması Haploid diye adlandırılır. 

  a) Euploidy (Kromozom sayısında katlı artış yada 

azalışlar) 



 Tracheophyta (iletim demeti taşıyan bitkiler) gibi vascular (damarlı) 

bitkilerde bu safa kısa ömürlü ve mikroskobik olup tabiatta bazen ergin 

monoploid vascular bitkilere rastlamak mümkündür. Bu tip bitkiler genel olarak 

zayıf küçük olup oldukça sterildirler. Jımson yabani otunda denilen Datura 

stramoniasuda böyle bir olgu ilk keza 1924’de gözlemlenmiştir. Bu bitkilerin 

döllenmemiş yumurtadan meydana geldikleri sanılmaktadır. Monoploidler 

deneysel olarak (X) ışınlarına maruz kalmış polenlerle yapılan tozlaştırmaların 

yumurtayı aktifleştirmesi suretiyle deneysel olarak elde edilebilir. Monoploidlerin 

kısırlığı mayoz bölünmede kromozomların eşleşmesinin imkansızlığı yüzünden 

aşırı düzensizlikten dolayıdır. Tüm (n) sayıdaki kromozomların hepsinin aynı 

kutba gitmesi suretiyle normal gamet oluşumu ihtimali ise çok düşüktür. Bu 

yüzden yaşama gücü olan gametler nadiren meydana gelir. Monoploid bireyler 

hemizigot yapı olduklarından resesiv genler fenotipik etkilerini sergilerler. 

Modern bitki islahında yapay olarak polen genlerin gelişimi ile elde edilen 

monoploid bireylerde tarıma uygun özellikler belirlemektedir. Daha sonra özel 

yöntemler ile bitki diploid yapılarak istenilen özelliklere sahip homozigot bitki elde 

edilir. Monoploid yapı olarak ait oldukları türün diploid bireylerinden daha ufak 

yapıdadır. 



Şekil 12.1. a. Basit yapılı 

organizmalarda yaşam çevriminde 

Haploid ve Diploid evreler. 

Şekil 12.1.b.Karayosunlar ve 

eğreltilerden yaşam evriminde 

Haploid ve Diploid evreler. 



Şekil 12.1.c. Gelişmiş Bitki ve Hayvanlarda Yaşam çevrimini Haploid ve Diploid 

evreler. 



Poliploid 
 3 yada daha fazla genomu içeren euploıdlere polıploıd denir. Böyle bir durum 

bitkiler aleminde nisbeten yaygın olmakla birlikte hayvanlarda nadirdir. 4n 

kromozomlu bir bitki (2n) kromozomlu gamet üretebilir ve bir çok türde bunlar 

kendine döllenerek daha çok (4n)li döller üretebilir. Oysa hayvanlarda her iki 

cinsiyettede böyle bir yapının oluşması ve birleşmesi şansı çok düşüktür. Ayrıca 

polıploıdlerden oluşacak cinsiyet belirleme mekanizmasındaki dengesizlikler 

neticesinden sterilite beklenir. öünkü gerek Hatalı Mayoz ve gerekse üretilen 

bireylerin bir çok morfolojik nedenlerle çiftleşmede dezavantaj göstermesi yüzünden 

sterilite beklenir. 

 Hayvanlar aleminin aksine bir çok bitki cinsini oluşturan türler kromozom 

sayıları bakımından euploıd seri oluştururlar. Söz gelişi Rosa cinsi Genus'un somatik 

kromozom sayısı 14,21,28,35,42 ve 56 olan türleri vardır. Bu kromozom sayılarının 

hepsinin (7)nin katları olduğuna dikkat ediniz. Bu yüzden böyle bir seri temel 

kromozom sayısı 7 olan bir euploıd serisidir. Bu serideki örnekleri trıploıd, tetraploıd, 

pen-taploıd, olarak kabul etmek mümkündür. Yapılan bir çalışmaya göre çayır 

otlarının üçde ikisinin polıploıd olduğu belirtilmektedir. Bir çok vakada dıploıdler ve 

bunlarla ilişkili polıploıdler arasında taksonomistler bakımından bir anlam ifade eden 

yeterli morfolojik farklar görülmez. Ancak polıploıdler genel olarak görünüş 

bakımından dıploıdlerden ayırdedilebilir. Ancak poliploidler diploidlerden hücre 

boyutu, yapraklar, büyüme ve gelişme kuvveti bakımından çeşitli farklılıklar gösterir. 



 Bir araştırıcı Saxifraga pensylvanıca türü içinde çeşitli dıploıd trıploıd ve 

tetraploıd yapılar arasında bir çok bakımdan önemli farklılıklar bulunduğunu 

göstermiştir. Daha büyük kromozom sayısına sahip olan polıploıdlerin hücre 

büyüklüğü de bü-yüktür. Ayrıca yaprak altı epidermal ortalama hücre büyüklüğü 

tesadüfi olarak seçilen dıploıd ve tetraploidlerde sırasıyla 1608-2739 mikrometre 

kare olmuştur. Ay-rıca tetraploıdlerdeki daha büyük hücre olgusu bitkinin ve 

bitkinin çeşitli kısımları-nın daha büyük olmasına yol açmaktadır. Aynı şekilde 

yaprakların (Boy: En) oranı tetraploıdlerde daha düşüktür. Bu yüzden tarlada 

(2n) ve (4n) bitkilerin görünüşleri farklı olmaktadır. Tetraploıd yaprakları (2n) 

bitkiye nazaran önemli ölçüde daha geniş kısadır. Dıploıd yaprakların ise dar 

uzun olduğu gösterilmiştir. Böyle bir karşılaştır-ma aşağıda sunulmuştur. Bu 

tablodaki değerler yapraklardaki Boy/en değerlerinin kar-şılaştırmasıdır. örnek 

ortalamaları arasındaki (4.67)-(3.44) = 1.23’lük fark örnek ortalamaları farkının 

standart hatasından 6.34 defa büyüktür.     

 Mikrometrekare= Mikron kare= 1/10-6 metre  

Diploidler Tetraploidler

X = 4.67 3, 44

S = 1109 0.837

Sx = 0.158 0.119

Sd 0.194



 Genel olarak tetraploıdler büyümede daha fazla yaşama gücüne sahip 

olup daha az tercih edilen çevre koşullarında da yetişme yeteneğindedir. Ayrıca 

daha büyük çiçek ve meyvaya sahiptir. Yapılan bir çalışmada tetraploıd saxıfraga 

bitkisinin daha kurak yerlerde yaşadığı gösterilmiştir. Aynı şekilde Tradesconetıa 

ohıoensiz bitkisinde de tetraploıdlerin dıploıtlere göre daha kurak arazilerde 

yetiştiği göstermiştir. 

 Bir çok kültür bitkisinde tetraploıd varyetelerin ticari bakımdan arzu 

edilen nitelikleri bulunur. Kültüre alınmış elma, muz, arpa, buğday, kahve, 

pamuk, patates, tütün, şeker kamışı gibi birçok tarım bitkisi poliploiddir.  

 Bir çok tohumculuk kuruluşu böyle bitkileri parazlamaktadır. Değişik 

düzeyde polıploıd’iye (mesela tetraploıd) sahip varyeteler tam fertil olurken tek 

kromozom sayılı (trıploıdler) bireyler kısırdır. Trıploıdlerin bu özelliği bitkisel 

üretimde kullanılabilmektedir. Trıploıd karpuzlar hemen hemen çekirdeksiz 

nitelikte olup ticari olarak pazarlanmaktadır. Trıploıdler normal olarak normal 

dıploıd (gametleri n kromozomu içerir) bitki ile tetraploıd (gametler 2n kromozom 

içerir) bitkinin melezidir. 



Şekil 12.2. Saxıfareage pensylwanca bitkisi yaprak edipermal hücreleri A= 

Diploidlerde ortalalam hücre alanı 1147 ile 1897 mikrometrekare arasında B= 

tetraploidlerde ise 2378 ile 3408 mikrometrekare arasında değişir. 



Şekil 12.2.a. Autotetroploidilerin elde edilme yolları. 



Poliploidlerin Üretilmesi 
Kökeni ne olursa olsun poliploidler şu şekillerde elde edilir: 

1) Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya indirgenmesini engelleme böylece 

indirgenmemiş gametler elde etmek. Bu gametlerin birleşiminden poliploidi elde edilir.  

2) Zigotun ilk mitoz bölünmesi esnasında iğ iplikleri oluşumuna müdahale ederek 

kromozom sayısı ikileşmesi sağlanabilir. 

3) Bir yumurta hücresinin birden fazla spermle döllenmesi. 

Poliploıdler doğal yada yapay yollarla üretilebilirler. Dıploıdinin prımıtıf formu teşkil ettiği 

bitkilerde polıploıdler dıploıd cedden türemiştir. Doğal populasyonlarda bu işlem 

kromozom replikasyonu oluştuktan sonra sıtokıneze müdahale sonucu oluşur. Ayrıca böyle 

bir işlem somatik dokularda oluşursa tetraploid dallar oluşmasına yol açar. Gene böyle bir 

işlem mayoz bölünme esnasında oluşursa indirgenmemiş gametler oluşmasına yol açar. 

Doğal populasyonlarda soğukluk böyle bir sonuç oluşturabilir. Colchıcum autumnale 

bitkisinden üretilen “Colhıcum” isimli alkoloıd’nın pasta halinde tatbiki polıploıdyi 

oluşturur. Burada kromozom replikasyonuna müdahale edilmemekte, iğ iplikleri 

şekillenmesi engellenerek çift kromozom sayısının aynı nükleer membran içinde birleşmesi 

sağlanır. 

 A, B, D ve Dıploıd 2 n = 56, C de ise sınapsızda mikrosporositler n= 28, E ; 3n =84 

olan trıploıd, F; 4 n = 112 olan tetploıd niteliktedir. C’de kök ucu hücrelerinde mitoz 

metafaz kromozomlarının polar görünüşü gösterilmiştir. 

 Daha sonraki çekirdek bölünmeleri normal olup böylece polıploıd hücre hattı tesis 

edilmiş olur. Polıploıdı “acenaphthene” ve “veratrın” gibi diğer kimyasal maddelerle, yada 

ısı ve ışığa maruz bırakmaklada sağlanabilir. 



Şekil: 12.2.b. Saxfroage pensylvanıcada kromozomların çizimi. 



Autopoliploid ve Allopoliploid 
 Poliploid bireylerin bulundurdukları kromozom setlerinin kökenine göre 

ikiye ayrılır. Eğer colchıcın muamelesi ile hücreleri 4 genom içeren tetroploıd bitki 

elde edilmişse bu 4 genomun hepsi aynı türe aitse buna Autotepreploid denir. 

Autotetraploıd’lerde her hangi sayıda genom bulunabilir. Aynı durum iki dıploıt 

gametin bir-leşmesi ile oluşan bireyler içinde söz konusudur. Burada da hepsi aynı 

türe ait olan 4 genom söz konusudur. Autotriploidler ise üç takım kromozom taşır. 

Nadiren trivalent çoklukla univalent ve bivalent olduğundan fonksiyonel gamet 

nadiren oluşur. Bu nedenle genellikle kısırdır. Autotriploid elma, armut, karpuz 

eşeyli çoğalır. 

 Autotetreploıdlerdeki sinapsis 4 homolog kromozom gruplarını içerir. Bu 

grubun üyeleri normalde verilen segmentler için yalnızca çiftler halinde 

eşlenebildiğinden bu durumda 1. profazda karekteristik iğ iplikçiklerinin 

kutuplara ilerlemesi olgusu oldukça düzensiz olabilir. Sonuçta normal bivalent 

yada olağan dışı univalent, trivalent hatta kuadrivalentler meydana gelir. 

Kromozam sayısı artışının çift katlar halinde olduğu poliploidlerde bu artışın tek 

katlar halinde olduğu poliploidlere nazaran normal fonksiyonel gamet oluşma 

şansı daha fazladır. Ancak genel olarak ototetraploidler bir ölçüde steril 

olduklarından eşeysiz olarak çoğaltılır. Patates, kahve, fıstık gibi tarımı yapılan 

bitkiler diploidlere göre daha iri olup ototetraploiddir. 



 Bilindiği gibi normal bivalentlerde kutuplara çekilen düzenli olacağını 

fonksiyonel gamet oluşur. Ancak olağan dışı sinaptik ünitelerde ise fonksiyonel 

gamet oluşamaz. Bunun yerine dengesiz (2n+2);(2n+5);(2n-1); vb.) gametler 

oluşur. Böyle gametlerin döllenme şansı düşük olduklarından kısırlığa neden olur. 

Bu sebeple çok az fonksiyonel gamet oluşur. Bu şekildeki sterilite tüm auto 

teproploidlerde görülmez. Eğer sınapsız normal olarak oluşur ve bıvalent 

kromozomlar şekillenirse fertilite de bozulmamış olur. Öte yandan polıploıdler iki 

farklı tür arasındaki melezlerden de elde edilebilir. Bu yapılar Allopolıploıd 

olarak adlandırılır. En yaygın karşılaşılan Allopolıploıd tipi Alloteeraploıddir. 

Burada her iki ced türden iki genom bulunur. Allotetraploidlerde farklı 

kromozom setlerinden birer üye bulunduğundan normal Bivalentler oluşur. Bu 

nedenle Allotetraploidler fertildir. 



Şekil.12.3. Ototetraploidlerde mayozda sinapsis. 



Şekil:12.3.a. Autotetreploıdlerde sınapsız iki kromozom bir araya gelerek 

çiftleşmiştir. Ancak her sınaptik ünitede dört kromozomda yer almaktadır. 

Gerçek görünüş yukarıdakinden biraz daha karmaşıktır. öünkü kromotitler 

arasında birlikte bükülmeler gösterim kolaylığı bakımından burada 

gösterilmemiştir. 



  Şekil.12.3.b. Triploidlerde sınaptik üniteler. 



        Şekil.12.3.c. Raphana Brassica'nın elde ediliş biçimi. 



Tür Melezleri 
 Rus sitolojisti Karpeçanko Crucıfera familyasından Raphanus (kırmızı 

turp) ile Brassıca (Lahana) cinslerine ait iki bitkiyi melezleyerek yeni bir cins 

oluşturmuştur. Bu bitkiler crucıfere familyasına mensup olmak dolayısıyla akraba 

olup 2n = 18 kromozomludur. Elde edilen yeni cins (Raphano brassıca) ise 18+18 = 

36 kromozomludur. Yani bu yeni türün elde edilmesinde kullanılan iki türün 

somatik kromozom sayıları 18’dir. Ancak turp da lahana da bulunmayan genler 

aynı şekilde lahanada ise turpda bulunmayan genler yer almaktadır. 

Karpeçenkonun hibridi raphanus ve  brassıcadan gelen 18'er kromozoma sahiptir. 

Bu şekilde benzer genomlar eşleşme güçlüğü gösterdiğinden büyük ölçüde 

sterildir. Çok nadiren 18 kromozomlu indirgenmiş gamet şekillendiğinde (F2) elde 

edilebilir. Bu (F2) lerde hem Raphanus ve hemde Brassıka kromozomlarından iki 

set içerdiğinden homologlar arası normal eşleşme olacağından Fertilite 

görülmektedir. Elde edilen “raphono brassıca” bitkisinin kökü lahana; yaprakları 

kırmızı turba benzediğinden ekonomik değeri yoktur. Ancak belirtilen metot fertil 

türler arası (ınter specıfıc) döller ve fertıl cinsler arası (ınter generıc) döl etmek 

bakımından potansiyel yolları göstermektedir. 



İnsanlarda Poliploid 
 Tam olarak polıploıd bir insanın oluşması çok nadir olarak beklenir. öok 

nadir bazı vakalarda da ölü doğum yada bir kaç senelik yaşama söz konusudur. 

Her vakada da bireylerde aşırı genik dengesizliğin sonucu olarak bir çok 

malformasyonlar (şekil bozuklukları) söz konusudur. 1970’de (69 XXY) 

yapılarında 39 haftalık gebeliği takiben doğan ve bir çok malformasyon gösteren 

triploid erkek birey tesbit edilmiştir. Bu bireyin Kan, Deri, Kas gibi değişik vücut 

dokuları kromozom sayıları bakımından varyasyon göstermiştir. 

 Canlı doğan 69, XXX yapısında premature bir dişinin 24 saat yaşadığı 

vakalarda tesbit edilmiştir. Bu vakada da mozaik trıploıd çeşitli dokularda farklı 

kromozom sayısı ve çeşitli malformasyonlar tesbit edilmiştir. 

Poliploidi Aracılığı ile Yeni Türlerin Oluşumu 
 Türler arası melezleme ve polıploıdıden elde edilen sonuçlar doğal 

populasyonlarda ansızın yeni türlerin oluşabilmesi konusunda bir mekanizmayı 

ortaya koymaktadır.  

 Aşağıdaki şekilde allopoliodilerin meydana gelebilme yolları 

gösterilmiştir. Allopoliploidilerin kökeninde ikiden fazla tür bulunabilir. Alloploid 

tür melezleri doğada kendilerinden oluşabilir. Bu şekilde yeni türler meydana 

gelir. 



 Ekmeklik buğday (Triticum aestrium) bu konu da bir örnek 

oluşturmaktadır. Bu bitki bir alloheksaploiddir. Bu bitkiye benzer yapay buğday 

çeşidi deneysel olarak elde edilmiştir. Bu bulgu ekmeklik buğdayın doğada 

muhtemelen bu şekilde olduğunu kanıtlamaktadır. 

 Aynı şekilde yeni dünya pamuklarının (Gossypıum) orıjınide 

incelenmiştir. Eski dünya pamukları 26 nisbeten büyük kromozoma sahipken orta 

ve güney Amerika türleri 26 daha küçük kromozoma sahiptir. Kültürü yapılan 

pamuk bitkisi ise 26 sı büyük 26 sı küçük 52 kromozoma sahiptir. Bu durum eski 

ve yeni dünya pamukları arasında allotetraploıdı olgusuna işaret edebilmektedir. 

 Böyle bir bitki deneysel olarak elde edilmiştir. Bu maksatla iki putative 

(muhtemel) ebevyen melezlenmiş melez kromozom sayısı colchıcınle ikiye 

çıkarılmıştır.  

 Tarımı yapılan tütün bitkisi (Nicotina Tobakum türü, Nicotina silvestris 

(2n= 24) ve N. tomentosiformıs (2n= 24)'den elde edilen allo tetraploid olup köken 

aldığı türlerden oldukça farklıdır. Aynı şekilde  Tritricum (2n= 42) ile Secale (2h= 

14) türlerinin melezi olan tritricale bitkisi amfıdıploıd bir yapıda olup bugdayın 

yuksek verimliliği ile çavdarın kurağa dayanıklılığını bir arada toplayan bu tür 

yapay olarak elde edilmiştir. 



 Endopoliploidi: Eğer bir bireyin somatik hücrelerinde poliploidy olursa 

bu olguya Endopoliploidi denir. Özellikle farklılaşmış ve bölünme yeteneği 

kaybolmuş hücreler çekirdek zarı kaybolmadan kromozomların sayısının iki 

katına çıkarması olgusu gözlenir. Bu olguya Endomitoz denir. Endo mitozda 

çekirdek zarı kaybolmadan sitokinez olmaksızın sayısı iki katına çıkmış 

kromozomlar aynı çekirdek içinde kalır. Eğer bu sayısı artmış kromozomlar 

çekirdek içinde ayrı ayrı durursa buna polisomati denir. Eğer sayısı artmış 

kromozomlar çekirdek içinde ayrı ayrı durursa buna polisomati denir. Bu olgu 

diptera larvalarının tükrük bezleri hücrelerinde gözlenir. 



   Şekil 12.4. Allotetraploid elde edilmesi yolları. 



Şekil 12.4.a. Deneysel 

olarak elde edilen 

alloheksaploid 

buğdayın oluşumu. 



Şekil 12.4.b I. ve II 

mayoz bölünmede 

kromozom 

ayrılmaması (non-

disjunction 

(ayrılmama) sonucu 

Aneploid gamet 

oluşumu. 



 Daha öncede belirtildiği gibi Aneuploıdy terimi kromozomların katlı 

olmayan artış yada azalışını ifade eder. Bu durumda normalden fazla veya eksik 

sayıda kromozom taşıyan canlılar aneploıddır. Bu sonuç mayoz veya mitozdaki 

anormalliklerden ileri gelir.  

 Trısomi: Jımson yabani otuda denilen Datura Stramonıum’da bir çok 

özellik bakımından ve bu arada özellikle meyva karekterleri bakımından geniş bir 

varyasyon vardır. Bu bitkinin normal kromozom sayısı 2n= 24’dür. Ancak belli 

bazı morfolojik varyetelerin (25) kromozom içerdiği tesbit edilmiştir. Yani 12 çeşit 

kromozom çiftinden birinin üç üyeden oluşan grup niteliğinde olduğu 

anlaşılmıştır. Yani somatik hücreler (2n + 1) kromozom sayısındadır. Böyle 

trısomik bitkiler ekstra kromozomu olan dokularda her genden 3 tane içerir. 

Jımson (Datura) yabani otu 12 kromozom çiftine sahiptir. Buna göre 12 trızomik 

hal mümkündür. Bu 12 çeşit trızom ti-pide kapsul morjolojisine göre fenotipik 

olarak ayırdedilebilir. Trızomikler genellik-le kromozom ayrılmaması sonucu 

gametin söz konusu kromozom için iki tane içer-mesi ile oluşurlar. Aneploid gamet 

oluşumu şekilde gösterilmiştir. Döllemede anep-loid gametlerin rol alması ile 

aneploid birey oluşur. 

b) Aneuploidy 



 Trisomik bireyler çaprazlandığında mendel oranları elde edilmemektedir. 

Söz gelişi Poınsetıa olarak adlandırılan trızom tipli bireyde 9 cu kromozom iki 

yerine üç tanedir. (Trıplo-9 olarakda adlandırılır). Bu kromozom mor çiçek rengi 

(P) veya bunun alleli beyaz çiçek rengini (p) taşır. Buna göre mor çiçekli poınsetia 

için muhtemel bir genotip PPp olabilir. Böyle iki bitkinin melezlemesi ile 17 mor :1 

Beyaz ora-nında (F1) Fenotipik açılım elde edilir. Bu melezlemede 12 

kromozomdan daha azını veya daha fazlasını taşıyan polenler (spormler) 

fonksiyonel değildir. Megasporlar (ve bunlardan gelişen yumurtalar) bu şekilde 

etkilenmez. Yani bunlar normal gamet üre-tir. Trısomiklerdeki mayoz normalde 3 

homologdan ikisinin bir kutba üçünçününde diğer kutba gitmesi neticesinde bazı 

gametlerin muhtelif kombinasyonda iki homolog kromozomu taşıdığı diğer bazı 

gametlerin ise bir homolog kromozom taşıdığı gametler oluşumu ile neticelenir. 

Buna göre PPp x PPp melezlemesi aşağıdaki gibi:     

  PPp (D)   X PPp (E) 

 [Mor Poınsetia]    X [Mor poınsetia]  

 (D) herbiri 1/6 : P + P + Pp + Pp + PP + p 

   (E) herbiri 1/3 : P + P + p gametleri oluşturur. 



 Neticede 17 mor: 1 Beyaz oranı oluşturur. Kuşkusuz diğer farklı ebeveyn 

tiplerinin melezlenmesinden farklı oranda sonuçlar alınır. 

 Monosomi 

 Diploid bireyde bir kromozomun eksik olmasıdır. Böyle bir sonuç 

mayozda kromozomların ayrılmaması ile oluşmuş bir kromozom ya  eksik (n-1) 

gametle normal gametin (n) birleşimi suretiyle elde edilir. Tütün, Buğday'da çeşitli 

monosomi vakaları bildirilmiştir. Monosomik poliploidler yaşayabilir. 

 Nullisomi 

 Bir organizmada bir kromozomun homoloğu ile birlikte bulunması 

halidir. Yumuşak ekmeklik buğdayda 17 farklı nullisomik tip olduğu 

bildirilmiştir. Böyle bireyler aynı çeşit iki aneploid gamet birleşimi oluşur ve (2n-

2) sembolü ile gösterilir. 

 4/18 PP : Homozigot mor dıploıd

 4/18 Pp : Heterozigot mor dıploıd

 5/18 PPp : Heterozigot mor trızomi = poınsetia

 2/18 Ppp : Heterozigot mor trısomi = poınsetıa

 2/18 PPP : Homozigot mor trızomi = Poınsetıa

 1/18 pp : Homozigot beyaz dıploıd



Şekil 12.4.c. Allopoliploidinin meydana geliş yolları. 



 Tetra somi 

Diploid bir bireyin aynı çeşit kromozomlardan herhangi biri için 2 yerine (4) üye 

vermesi halidir (2n+2) sembolü ile gösterilir. 

 Trisomi ve Mongolizm 

 İnsanlarda trajik bir kusura yol açan önemli bir trısomı vakası Mongoloıd 

ıdıocy veya Down sındromu diye bilinir. Bu kusurdan etkilenen şahıslar zihinsel 

olarak özürlü olup üst göz kapaklarında özel bir şekil bozukluğu ile neticelenir. 

Orıental göz denilen yapı gösterirler. Bu bireyler kısa boylu olup avuç çizgilerinde 

anormallikler ve özellikle kalp, eller ve ayaklarda anormallikler görülür. Cinsi 

olgunluğa ulaşip döl vermeleri nadiren söz konusudur. Bu talihsiz şahıslar küçük 

bir otozom kromozom olan (21) kromozom bakımından trızomikdir. öeşitli 

çalışmalar annelerin 40 yaşın altında olduğu vakalarda her 1000 doğumda 

trısomal-21 vakası olma ihtimali 0.45 ile 3.6 arasında (ortalama 1.6/1000 doğum) 

bulunmuştur. 



Şekil 12.5. Datura 

stramonium'da diploid 

ve 12 farklı trisomik hal'e 

ait meyvalar (12 çeşit 

kromozom rakamla 

gösterilmiştir). 



Sitolojik bakış açısından iki tip mongolizm söz konusu olabilir. 

 1. Triplo-21 mongolizmi; etkilenen bireylerde 47 somatik kromozom 

bulunur. 

 2. Trans lokasyon mongolizmi; burada ise exstra yirmibirinci kromozom 

genellikle 15 nolu kromozoma eklenmiştir. Bu durumda somatik kromozom sayısı 

46 görülecektir. (Translokasyon ileride ayrıca açıklanacaktır) Her iki tipdede 21 

kromozomdan exstra bir fazlalık vardır. Tiplerden birinde ayrı halde iken 

diğerinde diğer kromozoma ilişmiş haldedir. 

 Trıplo-21 ve Translokasyon-21’lerin fenotipleri benzerdir. Trıplo-21’lerin 

mayoz esnasında yumurtadan ayrılmama (non dısjuntıon) ile meydana geldiği 

böylece bazı yumurtalar 24 kromozom (iki tane 21'ci kromozomu içeren) 

diğerleri: 22 kromozom içerdiği (21’den yok) anlaşılmaktadır. Normal spermlerle 

döllenmeden sonra iki çeşit zigot mümkündür. Trıplo-21 ve Haplo-21 zigot. 

(Sadece 1 tane 21 nolu kromozom içeren her hangi bir özürlü çocuğa 

rastlamamıştır. Bu yüzden Hoplo-21 fetuslarının düşükle neticelendiği 

anlaşılmaktadır. Mongoloıd çocukların ana yaşı artışı ile artma ihtimali Tablo 

12.1’de gösterilmiştir. Baba yaşının çocuklarda mongoloıd bulunma ihtimalini 

etkilemediği anlaşılmaktadır. 

 Diğer bazı araştırıcılar ise annenin bir viral hastalık olan ınfeksiyon 

hepatit hastalığı bakımından mazisinin trısomi-21 oluşma ihtimalini etkilediğini 

(iki yılda 10412 canlı doğumda 22 tane trısomi 21 vakası) belirtmektedir. 



Tablo: 12.1 Ana yaşına göre Mongoloıd çocuğa sahip olma şansı. 

Ana yaşı Her 1000 doğumdan mongoloıd çocuk riski

<30 0.6

30-34 1, 3

35-39 3, 6

40-44 11.0

45-49 19.0

 Bu konuda yapılan bir diğer gözlemde de gebelikden önce vıral hepatit 

geçiren annelerin trızomik-21 doğum yapma olasılığının aynı yaş grubunda vıral 

hepatit geçirmeyenlere nazaran 3 kat daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. Aynı şekilde 

analarda Tıroitidis, Hypotroıdızm hıpertroıdızm, toksik olmayan guatr sıklığı arttıkça 

mongolızmınde arttığı bildirilmektedir. Ancak babalara ilişkin böyle bir etki 

bulunamamıştır. Yapılan çalışmada mongoloıdlı çocukları bulunan 177 anneden 30’u 

trıoıd rahatsızlığı gösterirken 177 kontrol anne grubundan 11’ınde mongolizma 

göstermiştir. Babalarda böyle bir etki bulunmamıştır. Translokasyon mongoloıd 

gösteren biyerlerin ebeveynlerinde yapılan araştırmalar bunlardan birinin 45 

kromozom içerdiğini göstermiştir. Yani (15) nolu kromozom'dan bir tane (21) nolu 

kromozom'dan bir tane ve birleşik halde (15-21) kromozomu içerirler. böyle bireyler 

fenotipik olarak normaldir. öünkü bunlar genetik materyali yeterli miktarda 

içermektedir. Translokasyona uğrayan kromozomun sentromeri 15 nolu kromozoma 

ait ise bu bireylerden 4 çeşit gamet elde edilebilir. 



 Down sendromunun hayvanlarda da oluştuğu düşünülmektedir. Dişi bir 

şempanzede böyle bir trızomı tarif edilmiştir. Bu hayvanın klinik ve davranış 

özellikleri insan mongolizmine benzemektedir. şempanzenin dıploıd kromozom 

sayısı (48)’dir. Ancak söz konusu hayvanın kan testleri 49 kromozoma sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu exstra küçük akrosentrik kromozomu 22 ci çifte ilişmiş 

haldedir. 

Gamet Üretilen Zigot

15,21 Normal Normal

15 n-1 Muhtemel Letal

(15 + 21),21 n+1 Translokasyon Mongoloıd

(15 + 21) Translokasyon Translokasyon Taşıyıcı



İnsanlarda Diğer Trizomi Vakaları 
 Trızomızıden daha az olmakla beraber diğer insan otozom 

kromozomlarında da trozomı vakaları bildirilmektedir. Edvard sendromu denilen 

hastalık zihni gerilik yavaş büyüme ve bir çok iskelet ve iç organ kusurları ile 

ortaya çıkar. Bu hastalığın Trızom-18’den ileri geldiği sanılmaktadır. Bu 

kusurdan etkilenen şahıslar nadiren bir yaşına kadar yaşarlar. Ancak bir tane 15 

yaşlı böyle zihni kusurlu bir ferde rastlanmışdır. Bu vakanın oluşma sıklığının 100 

doğumda 0.3 olduğu bir dirilmektedir. Burada da ana yaşı önemli bir faktördür. 

Böyle çocukları olan annelerin yarıdan fazlasının 35’in üzerinde olduğu tesbit 

edilmiştir. Bu kusur dişi çocuklarda daha çok görülmektedir. 

 Diğer bir vaka olan Trızom D 13-15 ise Merkezi sinir sistemi ve hem dış 

hem iç organlardaki bir çok kusur ve şekil bozuklukları yanısıra zihni gerilikle 

karekterize edilir. Bu kusur 1000 doğumda 0.2 gibi çok nadirdir. 

 Bu bireylerin çok azı 3 ayın üzerine kadar yaşar. D grubu kromozomları 

arasındaki benzerlik sebebiyle bu üç kromozomdan hangisinin fazlalık olduğu 

anlaşılama-maktadır. Ayrıca birden çok D trısomısı tipi olduğuna inanılmaktadır. 



Tablo: 12.2 Sayısal kromozomal varyasyonların (Heteroploıdy) özeti. 

Tip Sembol Bir setin 1,2,3,4 ile gösterilen 4 kromozomdan 

ibaret olduğu kromozom sayısı

  

Euploıd

Monoploıd n 1-2-3-4

Dıploıd 2n 1-2-3-4/1-2-3-4

Trıploıd 3n 1-2-3-4/1-2-3-4/1-2-3-4

Autotetreploıd 4n 1-2-3-4/1-2-3-4/1-2-3-4/1-2-3-4

Allotetroploıd 4n 1-2-3-4/1-2-3-4/11-21-31-41/11-21-31-41

 Aneuploıd

Trısomık 2n+1 1-2-3-4/1-2-3-4/1

Trıploıd Tetrazom 3n+1 1-2-3-4/1-2-3-4/1-2-3-4/1

Tetrazom 2n+2 1-2-3-4/1-2-3-4/1-1

öift trızom 2n+1+1 1-2-3-4/1-2-3-4/1-2

Monozom 2n-1 1-2-3-4/2-3-4

Nullızom 2n-2 2-3-4/2-3-4



Kromozomların yapısal değişiklikleri (Kromozom 

Mutasyonları) 

 Kromozomların olağan üstü komplex ve mükemmellikteki yapıları 

radyasyon ve kimyasal unsurlarla bozulabilmektedir. Sonuçda bir sonraki kuşakla 

genetik kusurlar oluşur. bu sebeble x ışınları ile teşhis amacıyla röntgene maruz 

kalmada dikkatli olunmalıdır. Nükleer silahlar bu konuda potansiyel bir tehlike 

oluştururlar. 

 Pasifik’deki Bikini adalarında bir nükleer silahın testi esnasında, kazara 

radyoaktiviteye maruz kalan  43 adalıdan 10 yıl sonra bile 23’ünde kromozom 

aberasyonları görülmüştür. öteden beri insanlar tarafından kullanılmış veya 

kullanıla gelen bir çok kimyasal unsurun kromozom hasarlarına yol açma rizki 

vardır. Eskiden yaygın olarak kullanılan suni tatlandırıcı olan sodyum sıklametin 

kültüre alınmış insan Limfositlerinde kromozomal kırılmalara yol açabildiği 

gösterilmiştir. Söz konusu kromozomlar doğal olarak da oluşabilir. Oluşan 

kromozomal kırılmalar bir çok sıtolojik ve genetik sonuçlara yol açar. Bu sonuçlar 

her çeşit bölünen hücrede gözlenebilir. So-nuçta organizmada beklenmiyen 

fenotiplerin ortaya çıkması ve lınkaj ilişkisinin de-ğişmesi ile anlaşılabilirler. 

     Yapısal değişikliklerin anlaşılması 



LSD ve Kromozomal Hasarlar 
 Kısaca L. S. D ile gösterilen Lysergıc Acıd Dıethylamıt isimli madde bazı 

zihni rasatsızlıklarda tedavi maksadıyla kullanılmaktadır. Ayrıca kanuna aykırı 

biçimde keyif maddesi olarakda kullanılmaktadır. Bu madde üzerinde gerek 

ınvivuu ve gerekse insan hayvan ve bitkilerle ınvıtro çalışmalar birbiri ile çelişen 

sonuçlar ortaya koymuştur. Ancak kesinlikle söyleyebilirizki bazı türlerin bazı 

bireylerinde LSD ile muamele kromozomal kırılma sıklığıını artırmaktadır. 

Kültüre alınmış insan lokositlerine LSD katılmasının özellikle çoğu en büyük 

kromozom olan 1 nolu kromozomu kapsayan kromozomal anormallikler ve 

kırılmaları ile sonuçlandığını gösterilmiştir. 

 Bu ilaçla 4 yıl tedavi görmüş paranoıd şizofrenik şahısların lokosit 

kültürlerinde de böyle sonuçlar gözlenmiştir. İllegal olarak LSD’yi keyf verici 

biçimde kullanan kimselerde de kromozom kırılmaları teşhis edilmiştir. Sonuç 

olarak L.S.D’nin bu kırılmaların asıl sebebi olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan 

Arpa kökü ucu hücrelerinde böyle bir uygulama oldukça yüksek sıklıkla 

kromozomal kırılmalarla sonuçlanmış-tır. Bu kırılmaların yaklaşık yarısı 

sentromer yakınındadır. Aynı şekilde ağır dozda L-S-D ınjekte edilmiş farelerin 

mayoz kromozomlarıda kontrol hayvanlarına nazaran önemli ölçüde daha fazla 

kırılmalar göstermektedir. 



Yapısal Kromozomal Değişiklik Tipleri 

 Öte yandan LSD’nin özellikle şi-zofronideki tedavi edici kullanımından 

yana olan psikiyatrisler bu ilacı kulanan illegal LSD bağlılarından alınan 

sonuçların ilaç kullanımından önceki durumu yansıt-madığı için doğru olmadığını 

savunmaktadırlar. Bu araştırıcılar tedavileri altında bulunan şizofrenik çocuklar 

ile diğer çocuklar arasında kromozom kırılmaları bakımın-dan bir fark 

bulmamışlardır. Ancak bunların çalışmasında da LSD kullanımı durdurulduktan 

sonra 20-48 ay sonra Lokosit kültürü hazırlanması yoluna gidilmiştir. Bu şekilde 

L. S. D’nin yol açtığı sonuçlar konusunda birbirleriyle çelişen sonuçları ar-tırmak 

mümkündür. Ancak kısaca kromozomal yapı değişikliklerine yol açma rizki 

yüzünden bu çeşit maddelerin kullanımında dikkatli olunması gerektiği sonucuna 

varabiliriz. 

 Kromozomların yapısal değişikliği sonucu kromozomlardan bazı 

parçaların kırıl-ması, kopması, fazlalaşması veya yer değiştirmesi söz konusu olur. 

 Bir kromozomal kırılma her hangi bir tamirle neticelenebilirde, 

neticelenemeyebilirde. Kromozom tipi kırılmalarda bir kromozomun her iki 

kromotidi aynı noktadan kırık iki kırık  oluşur. Meydana gelen parçaların 

sentromer içeren sentrik içermeyen asentrik olarak anılır. Asentrik kısımlar 

kaybolma temayülündedir.  



 Kırılmanın ardında ya kırık uçlar yeniden birleşmeden ayrı kalır. Bu 

durumda asentrik parça kaybolur. Kırılmanın ardından kırık uçlar yeniden 

bağlanarak tamir gerçekleşe-bilir. Kırılan parçaların bir veya iki ucuna ayrı veya 

farklı kromozoma ait parçalar da eklenebilir. Kromozomlar tek iplik halinde 

oldukların interfaz ve profaz safhasında daha kolay koparlar. Kopma olayı 

sonucunda tamir olmaz ise meydana gelen sentrik ve asentrik kısımlar 

uzunlaşmasına bölünerek her biri iki kromatid oluşur. Meydana gelen her 

parçadaki iki kromotadin kopuk uçları birleşebilir. Bu olaya kardeş kromotidlerin 

birleşmesi (Sister union= S. U.) denir. Eğer S. U.'ya uğrayan parça sentromerli ise 

sonunda disentrik (iki sentromerli) kromatin oluşur. Eğer S. U.'ya uğrayan parça 

sentromersiz ise (U) harfi şekli yapısında asentrik kromatid oluşur. Disentrik 

kromozom takip eden safhalarda (anafazda) sentromerlerin farklı kutuplara 

ilerlemesi nedeni ile iki kutup arasında köprü gibi gerilir ve daha sonra ya gerilme 

sonucu kopar yada bölme çeperi oluşumu ile kesilirler. Asentrik kromozom 

segmentleri ise takip eden safalarda şeklini kaybederek kromatin damlacıkları 

halini alır ve eriyerek kaybolur.      

 Eğer segmentler kırılan kısımdan tekrar birleşirse bu kırılma 

farkedilmeden geçer. Böyle bir tamir olgusu yok ise tablo: 12.3’deki bir veya daha 

fazla aberasyon tipi ortaya çıkabilir. Burada bir kromozomdaki defisıensi’nın 

diğerinde duplıkasyon veya translokasyonla birlikte vuku bulacağına dikkat 

ediniz. Resıprokal (çapraz) translokasyonlarda iki homolog olmayan kromozom 

genellikle eşit olmayan uzunlukta parça değiştirirler. 



Şekil 12.6. Trıplo-21 

tipi trizomik 

Mongolod şahsın 

karyotipi (47) 

kromozomlu. 



Şekil 12.6.a.  Translokasyon Mongoloid tipli bir şahsın Karyotipi. Bir birey 46 

kromozoma sahiptir. Ancak bir normal 15 ve birde 15. kromozomun diğer bir eşi 

ile bir 21 nolu kromozomun birleşerek oluşturduğu büyük kromozom 

bulunmaktadır. Böylece bu bireyde 3 dozluk 21 no'lu kromozom bulunur. 



Şekil 12.6.b. a. Kromatid tipi kırılma, b. Kromozom tipi kırılma, c. Kardeş 

kromatidlerin birleşmesi (Sister union= S.U.) 



Defisiensi 
 Kromozomal kırılmaların en basit sonucu bir kromozomun bir kısmının 

kaybedilmesidir. Sentromersiz kromozom kısmı anafazdaki hareket yeteneğinden 

yoksun olup bir sonraki oluşan çekirdekte yer alamaz. Bu şekildeki kromozom 

kısımlarının kaybedilmesine defısıensı veya delesyon denir. Genel olarak 

kromozom ucundan kopup kaybolma defısıensı, ara bölgeden kopup kaybolma 

delesyon olarak da adlandırılmaktaysa da hepsine birden delesyonda denir. 

 Eğer iki homolog kromozomdan biri delesyonlu ise Heterozigot delesyon, 

ikiside benzer bölgeler için delesyonlu ise homozigot delesyon denir. Homozigot 

delesyon genellikle olumlu neticelenir. Heterezigot delesyonda kopan kısmın 

büyüklüğüne göre ölümle neticelenerbilir yada fenotip değişme olur. 

Delesyon sentromerleri kısmında olursa halka kromozom yapıları oluşur.  

Delesyonlar sentromerli ise hücre varlığını sürdürür değilse kaybolur. Delesyonlu 

kromozomları mayoz eşlemesi şekilde gösterilmiştir. Bu eşleşmedeki çıkıntı yapı 

delesyona  özgüdür. 



Tablo: 12.3. Kromozomal kırılmalar aracılığı ile oluşturulan anormal yapısal 

kromozom değişikliği tipleri. 

Tip Açıklama Gen Değişmesi

  Normal (ABCDEFGH) Yok

  Defısıensı Kromozom segmenti kaybolur, ABFGH, CDEFGH;

 kopan kısımlar tekrar birleşmez.

  Inversıon Kırılan kısım orıjinal kromozoma ABFEDCGH;

ters şekilde birleşir.

  Duplıkasyon Kırılan segment (parça) Homo- ABCDEFGEFGH

loguna bağlanır. Böylece bu

 homolog bir gen blokunu iki kare 

taşır.

  Translokasyon Kopan segment (parça) homolog LMNOPQRPCDEFGH; 

olmayan (non-homolog) kromo

zoma bağlanır ve yeni bir lınkaj 

grubu oluşur.



Defisiense ve Sitolojik Gen Haritaları 
 Özellikle dipter larvalarının dev  kromozomların delesyon sonucu bazı 

bantla-rın kaybolması nedeniyle sitolojik olarak incelenebilir. Drozofilolorda 

kaybolan bant sayısı ile fenotipik değişmeler arasında belirgin bir vardır. 

Defisiensi kromozom haritalarının yapımını mümkün kılar. Sözgelişi bir seri gen 

bakımından ABCDEF.... .../ ABCDEF ... ... otozomal genotipindeki (bir çok özellik 

için homozigot dominant genotip) bir drozofıla (X) ışınlarına maruz bırakılırsa az 

sayıda bireyde bu genleri taşıyan kromozomda kırılmalar ve delesyon oluşacaktır. 

Eğer böyle bir defıs-ıensı C ve D genleri için prımer spermatositlerde oluşursa 

meydana gelecek 4 spermden ikisi bu özel otozomda ıntercalary (araya sokulmuş) 

defısıensı gösterecektir. 

Prımer Sparmatosit              = AB - - EF ..... 

(Radyosyona maruz bırakılmış)  = ABCDEF ........ .. 

Sekonder Spermetosit              = ABEF...., ABCDEF 

Spermatidler ve Spermler  = ABEF ......, ABEF ....., ABCDEF...., ABCDEF 



 Böyle erkeklerin resesiv (abcdef ....../abcdef.. ..) dişilerlerle birleşmesi 

sonucunda bazıları (abcedef... ../ABEF) genotipik yapısında döller elde edilir. Bu 

yapı dolayısıyla böyle sinekler c ve d genleri için resesiv fenotipi gösterir. 

ABCDEF ... .... spermini erkek ebeveynden alan bireyler ise tüm 6 gen için 

dominant fenotipi gösterecektir. Etkileri (C) ve (D) genleri tarafından gizlenen (c) 

ve (d) genlerinin açıklanmaları ise (ABEF) spermini erkeklerden alan bireylerde 

mümkün olacaktır. Bu durum Pseudo dominans olarak adlandırılır. Bu terim 

uygun olmamakla beraber literatürlere girdiğinden burada da kullanılmıştır. 

Diploid bir yapıda dominant allelin delesyonla kaybolması soınucu resesiv allerin 

fenotipte kendini göstermesine pseudo dominans denir. 

 Daha sonra pseudo dominans (yalancı dominantlık) gösteren sinekler 

normal abcdef ../abcdef... bireyler ile çaprazlanır. Döllerin yarısı aynı genler için 

pseudo dominans gösterecektir. Bu çaprazların larvalarında tükrük bezi 

kromozomlarının incelenmesi abcdef ../ ABEF bireylerinin belirlenmesini sağlar. 

Bu kromozomlar band - bant tam olarak birbirine eş yapıdadır. C ve D genini 

içeren segment aynı zamanda bu bantlardan bazılarına sahiptirler. şekilde Normal 

değişikliğe uğramış kromozom ve karekteristik defısıensı Lop’u gösteren 

kromozom belirtilmiştir. Diğer bir [ABC - F ../ AB-CDEF] gibi kıvrılma ile 

oluşmuş çakışan defısıensı gösteren sinek soyu geliştirilip daha önceki örnekde 

olduğu gibi çiftleştirilebilir. (abcdef .. /ABCF .. bireylerinin dev kromozomları 

tekrar karekteristik defısıensı Lop’u gösterecektir. 



 Bu lopun abcdef ... /ABEF bireyince oluşturulan Lop ile karşılaştırmak 

suretiyle (D) geninin taşıyan kromozomal bölgenin kesin yeri tahmin edilebilir. Bu 

Lokusda şekil 12.8’de göste-rildiği gibi belli bir bantla birlikte yer alacaktır. Bu 

şekilde Drozofilanın detaylı kro-mozom haritaları yapılabilir. Genetikçiler hangi 

genlerin yer aldığı bilinen gözlene-bilir bantları inceleyerek bunların mesafelerini 

tayin edebilmektedir. Sıtolojik ve Ge-netik haritaların karşılaştırılması daha önce 

genetik haritalama ile ortaya konulan linear (doğrusal) sıralamanın doğruluğunu 

kanıtlamaktadır. Ancak sıtolojik haritalar ge-netik haritalama ile önerilene 

nazaran genlerin kromozom üzerine daha unıform da-ğıldığını göstermektedir. Bu 

sonuçlara göre  Drozofilanın II ci kromozomunun sent-romeri 55 ci lokusdadır. 

Paınter’ın Genetik haritası mor göz geni (pr)nın 54.5’üncü lokusda yani 

sentromerin 0.5 ünite solunda olduğunu gösterir. Bu da sentromer ile sol kol ucu 

arasındaki (55) harita ünitesinin yaklaşık yüzde biridir. Tükrük bezi hari-

talarında (pr) geni yaklaşık sentrominin 12 genetik harita birimi solunda, yada 

toplam mesafenin % 22’lik kısmındadır.şekil. 12.9 Sıtolojik harita ile genetik 

haritaların II kromozomdaki çeşitli genlerin lokasyon bakımından 

karşılaştırılmasını göstermektedir. 



Şekil 12.7.a. Delesyon oluşumu a) Uçda, b) aradan kopma. 

Şekil 12.7.b Sırasıyla heterozigot delesyonda b) Heterozigot inversiyonda c) 

Heterozigot duplikasyonda d) Heterozigot translokasyonda kromozom eşleşmesi 

(sinapsis). 



a) ilk delesyon: Daha alttaki kromozomdan (C) ve (D) kaybolmuºtur.  

b) ikinci delesyon: (D) ve (E) alttaki kromozomdan kaybolmuºtur. 

Şekil: 12.8. Verilen bir genin tükrük bezi kromozomunun hangi bandında 

bulunduğunun belirlenmesi  işlemi bir seri kıvrımlarla elde edilen defısıensler ile 

gerçekleştirilir. 



İnsanlarda Defisiensi 
 İnsanlarda en çok bilinen defısıensı örneği Crı-du-chat yada cat-cry. 

sentromu olarak adlandırılan vakadır. Bu vaka ciddi ölçüde zihni gerilik yuvarlak 

ay yüzlü surat ve gırtlak kusuru nedeniyle karekteristik kediyi andırır inlemeli 

ağlayış ile belirlenmektedir. üzerinde çalışılan 20’yi aşkın vakada 5 numaralı 

olduğu sanılan otozom kromozomun kısa kolunun büyük kısmının eksik olduğu 

görülmüştür. 

 Daha sonra incelenen bir çok vakada değişik kromozomlardaki 

delesyonların çeşitli düz burun, sivri baş, yarık damar kalp kusurları zihni gerilik 

gibi kusurlarla necilendiği gösterilmiştir. Amnıocentesis denilen işlemle elde edilen 

Amnıon sıvısının kül-türe alınması suretiyle fetal karyotip düzenlenmesi mümkün 

olmaktadır. Amnıon hücrelerinde özellikle dölütün bir hangi bir sıtolojik 

anormalliği söz konusu olma-dığında dahi tetraploidiler görülebilmektedir. Ancak 

özellikle trızomi ve benzeri ya-pısal anormallikler özellikle gebeliğin 16 haftasında 

amnıon hücrelerinde tayin edilebilir. Bu sonuç özellikle ebeveynlere ve doktorlara 

kusurlu fetusların önlenebilmesi şansını vermektedir. 



Şekil: 12.9 Drozofila Melanagosterde II kromozom için Genetik harita (G) ile 

sıtolojik harita (C)’nin karşılaştırılması. özellikle genetik haritalamada sentromere 

yakın yerlerdeki genlerin yerleşiminin sıtolojik haritaların aksine daha yakın 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum sentromerin müdahale etkisini yansıtır. 

(Cen Sentromer) 



İnversiyon 
 İnversiyon kopan kısmın ters dönerek koptuğu yere eklenmesidir. 

Drozofilada çeşitli ınversiyonlara rastlanmıştır. Böyle ınversıyonlar muhtemelen 

kromozomların sınapsız esnasında gevşek loplar teşkil ettiği dönemlerdeki 

kırılmalardan ileri gelir. Yalnızca iki homologdan birinin belli bir ınversıyona 

sahip olduğu heterozigot ınversıyon mayoz bölünmenin 1. profaz safasında 

karekteristik bir ınversıyon lopu oluşturur (şekil 12.10) Dolayısıyla ınversıyonların 

varlığı bu yolla anlaşılabilir. 

 Bir ınvarsıyon kromozomun iki noktadan kırılması ve kopan segmentin 

ters dönüp gene ayrıldığı kromozoma eklenmesi ile oluşur. Böylece belli bir genler 

grubu (blok) ters sıralamada yer almış olacaktır. Inversıyonlarda sentromerde yer 

almış iseperisentrik ınversıyon, yer almamışsa parasentrik ınversıyon söz 

konusudur. inversiyonlar homozigot ise genellikle öldürücüdür. Heterozigot ise 

fenotipte belirgin etkileri olur. Her üyesinde benzer ınversıyona sahip homolog 

kromozomlarda normal eşleşme olur ve neticede mayozda normal dağılım 

görülebilir. öte yandan yalnızca kromozom çiftinden birinde ınversıyon oluşmuşsa 

yani heterozigot inversiyon var ise sınapsısde karekteristik ınversıyon lobu oluşur. 

(şekil 12.10) Eğer parasentrik ınversiyonda, kıazma oluşmuş ise, 1. Anafazda 

asentrik fragmentin kaybı sonucu dısentrık bir köprü oluşabilir. (şekil 12.11). 

Birinci Anafaz ilerledikçe bu köprü diğer defısıensı ve duplıkasyon gibi diğer 

anormallikler sonucu kırılır.  



 Inversıyonlar krosıng over baskılıyıcıları olarakda düşünülmekteysede 

gerçekte elimine edilmiş krosınoverin sonucudurlar. Yani krosıngoverin kendisi 

gerçekte bastırılma-maktadır. Perisentrik inversiyon bağzen kromozom 

morfolojisinin değiştirerek söz gelimi metasentrik yapıyı submetisantrike 

dönüştürebilir. Yani mayoz bölünmede perisentrik inversiyon lop içinde krossing - 

over olursa delesyonlu ve duplikasyonlu kromatit oluşur. Parasentrik lop içinde 

krossing-over sonucu ise disentrik ve asenrik kromotidler meydana gelir. Sitolojik 

incelemelerde disentrik kromotidin iki sentromer nedeni ile her iki kutba da 

giderek hücre ortasında köprü gibi gerilip kalması heterozigot inversiyon 

kanıtıdır. Bu durumda heterozigot inversiyon bazen krossing-overin baskılamaz 

ancak krossing-over sonucu meydana gelebilecek kusurlu ürünleri elemine erer. 

     Şekil 12.10.a. İnversiyon'un meydana gelmesi. 



Şekil 12.10.b Perisentrik inversiyon neticesinde metasentrik kromozomun 

submetasentrik yapıya değişimi 



Translokasyonlar 
 Translokasyon bir kromozomun bir kısmının diğer non homolg (homolg 

olmayan) kromozom üzerine geçmesidir. iki belli başlı Translokasyon tipi vardır. 

 1-) Basit Translokasyon: Kırılmayı müteakip bir kromozom segmentinin 

diğer ın-tercalary (araya sokulmuş) lokusyonu işgal edeceği non homolog 

kromozoma geç-mesidir. 

 2-) Resıprokal (Karşılıklı) Translokasyon: Non homolog kromozomlar 

arasında aynı büyüklükte olması gerekmeyen parçaların değişimi demektir. 

Resıprokal translokasyon örnekleri bitki ve hayvanlarda tesbit edilmiştir. 

 İki resiprokol translokasyon tipi tanımlanabilmektedir. Bunlar 

Homozigot ve heterozigot translokusyondur. şekil 12.12’de gösterildiği gibi 

homozigot tranlokasyonda normal mayoz translokasyon morfolojik olarak 

belirgin segmentler söz konusu olmadıkça sıtolojik olarak anlaşılamazlar. Genetik 

olarak bunlar değiştirilmiş lınkaj grupları halinde görülebilirler. Böylece yeni bir 

komşuya sahip olan gen yeni lokasyonunda bir miktar farklı etki gösterecektir. Bu 

kavram pozisyon etkisi olarak bilinir. Heterozigot translokasyon ise önemli 

derecede düzensiz mayozla dikkati çeker. Sinapsis esnasında homolog kısımların 

eşleşmesinin sağlanmasındaki güçlük nedeniyle özgün ve karekteristik 

şekillenmeler görülür. 



 1. ci profazda tipik olarak haçı andıran bir oluşum görülür. Kıazmatalar 

uç uca gelince (terminalize olunca) daha sonra bu yapı bir yüzük gibi açılır. (şekil 

1.213). Bağlı gen gruplarının değişmesi yanısıra heterozigot translokasyonları 

kısmen kısır-dır. öünkü hayvanlarda gametlerin bitkilerde megasporların yarısı 

ile üçde ikisi ara-sındaki kısmı normal gelişme için gerekli genlerin tümünü 

alamamaktadır. Resıpro-kal translokasyonlardan elde edilen semi sterilite 

olgusuna mısırda rastlanmaktadır. Koçanlarda danelerin yarıya yakını 

bulunmamaktadır. Bulunan danelerde düzensiz olarak koçan üzerinde yer 

almaktadır. 

 Şekil 12.10.c Respirokal (Karşılıklı) translokasyon oluşumu. 



Şekil 12.10.d Translokasyon 

biçimleri. 

a. Basit translokasyon 

b. İnterkalar translokasyon  

c. Karşılıklı translokasyon 



Şekil.12.10.e. Heterozigot translokasyonda semisterilite (yarı kısırlık). 



İnsanlarda Translokasyon 
 İnsanlarda daha önce bahsedilen mongolizme eşlik eden 15/21 

tranlokasyonundan başka bir kaç örnek daha bulunmaktadır. Bunların çoğu 

trıplıcate durumda kromozomal segmentleri içerir. Diğer birçok tipin yanısıra, 

D/D, G/G, B/D ve C/E tipleri örnek olarak verilebilir. öeşitli otozom grup üyeleri 

arasındaki farklılaşmayı belirlemek kolay olmadığından insanlarda 

translokasyonlar çoklukla bir taksim işareti ile ayrılmış iki harfle gösterilirler. iki 

harf translokasyona maruz kalmış segmenti, ikinci ise transfer edilen grubu 

gösterir. Vakaların çoğunda çeşitli fenotipik anormallikler söz konusu olup 

doğumdan sonra bir kaç ay içinde kendiliğinden ölümle veya daha önce düşükle 

neticelenir. Daha uzun yaşayabilenlerde ise zihni gerilikler söz konusudur. 

 Bazı araştırıcılar D grubu kromozomlarından birinin büyük bir kısmının 

trıplıcate halinde bulunduğu (B) grubu kromozomlardan birinin küçük bir 

kısmının eksik bulunduğu muhtemel bir dengesiz translokasyon gözlendiğini 

bildirmektedirler. Bu vakada çeşitli anatomik anormallikler ve 7 ci ayda ölüm 

gözlenmiştir. B + D olduğuna inanılan olağan dışı uzun kromozomu da içeren 46 

kromozom mevcuttur. Her iki ebeveynde sıtolojik olarak normal bulunmuştur. ilk 

kez Boston Hastahanesinde tesbit edilen bir diğer vakada da C/E translokasyonu 

şeklinde tesbit edilmiştir. Bu vakalardaki etki mongolizmi andırmaktadır. öocukta 

46’cı kromozomda exstra uzun bir yapı görülmüştür. C grup üyelerinden katılan 

materyale bağlı bir yapı (E) olarak açıklanmıştır.  



Duplikasyon ve Pozisyon Etkisi  

 Böylece materyal trıplıcate haldedir. Bu teşhis 8 numaralı olduğuna 

inanılan (C) grubu üyesi kromozomun kısalmış halde bulunduğu aynı şekilde 18 

nolu olduğuna inanan (E) grubu üyesi kromozomun normalden uzun bulunduğu 

anne karyotipine göre yapılmıştır. Tahmin edileceği gibi anne normal miktarda 

toplam kromozomal materyale sahip olduğundan anne fenotipik olarak 

normaldir. 

 Bir kromozomun herhangi bir parçayı fazla sayıda bulundurmasına 

duplikasyon denir.  

 Bir kromozom kısmı dıploıd hücrede ikiden fazla yer aldığında 

duplıkasyondan söz edilir. Ekstra segment lokusun tekrarlanacak biçimde yer 

alacağı kromozoma veya diğer bir bağlı gen grubuna eklenebilir yada ayrı bir 

fragment olarak mevcut bulunabilir. Duplıkasyonlar yalnızca dıploıd hücrelerde 

çiftler halinde mevcut olan genlerin kantitatif etkileri üzerindeki çalışmalarda 

faydalı olmaktadır. Bu konuda üzerinde ilk çalışılan klasik örnek çubuk gözlü 

Drozofila varyantıdır. Orijinal yabani tip göz esas itibariyle oval şekillidir. Çubuk 

gözlü fenotip ise daha dar çubuk kesitli daha az faset (bileşik göz ünitesi) ile 

karekterize edilir. Bu özelliklerden sorumlu gen (X) kromozumu üzerinde yer alır 

ve bar segmenti olarak adlandırılır. 



 Özellikle Brıdges isimli araştırıcının 1936’da yaptığı çalışmalar bu 

özelliğin (X) kromozomunun 16 A bölümü olarak adlandırılan segmentinin 

dıplıkasyonundan ileri geldiğini göstermiştir. Bu olgu tükrük bezi 

kromozomlarında gözlenmiştir. 16 A’ya ilave edilen her bir kısım çubuk gözlü 

fenotipin yoğunluğu (ıntensıtesine)nu artırır. Bu örnekde eğer duplıke olan 

segment aynı kromozom üzerinde ise daraltıcı etki daha büyüktür. Söz gelişi  

verilen (X) kromozomu üzerindeki 16 A bölümündeki bir bölmeyi (A) ile 

gösterirsek oluşabilecek fenotip ve Genotipler Tablo 12.4’de verilmiştir. Tabloda 

gösterilenlerin dışında düzenlemelerde mümkündür. Ancak tablodaki sonuçlar 

belli duplıke olmuş 16 A bölümü sayısının çubuk gözlülük etkisi eğer 

duplıkasyonlar bir (X) kromozomu üzerinde olmuşsa duplıkasyonların dişinin iki 

(X) kromozomuna bölünmesine nazaran daraltıcı etkisi kesifleşir. Söz gelişi 

Heterozigot ultrabar (çubuk) ile homozigot çubuk gözlülüğü karşılaştırınız. Böyle 

değişiklikler bir kromozom segmentindeki gen veya genlerin pozisyon etkisini 

oluşturur. öubuk gözlülük örneğinde her ilave segment gözü dahada daraltır. 

Ayrıca bu etki aynı kromozom üzerinde daha çok vukubulursa oluşan etkide 

zenginleşmektedir. Daha değişik etki gösteren diğer duplıkasyon örnekleride 

bilinmektedir. üstelik duplıkasyonların hemen bitişikteki kendi pozisyon etkilerini 

hemen göstermeleri gerekmez. Duplikasyonların zararlı etkileri azdır. Fenotipte 

bazı değişikliklere yol açar. Bu sonuçda pozisyon etkisi rol oynar. 



   Şekil. 2.10.f. Duplikasyon 



Tablo 12.4. Drozofila dişilerinde çubuk gözlük için fenotip ve genotiplerin 

karşılaştırılması. 



Şekil 12.10. Bir homolog kromozom çiftinin sinapsisinin gösterimi. Alttaki üye 

inversiyona maruz kalmıştır. 



Şekil: 12.11. Inversiyon 

Lopundaki crosıngover 

fonksiyonel kromozomal 

bakımından normal gamet 

ihtimalini azaltır. A= Homolg 

kromozomlar arasındaki 

sınapsız Alttaki kromozom bir 

ınversıyona maruz kalmıştır. 

B= 2-21 kromatidi ile 3-31 

kromatidi arasındaki 

ınversiyon lop’unda 

krosıngover. C= Neticede elde 

edilen bir 21-31 asentrik 

kromozom yeni oluşan 

çekirdekte çabucak kaybedilir. 

Dısentrık komlex ise ya yeni 

oluşan çekirdekten bazı 

genleri kaybeder yani kırılır 

veya diğer bazı düzensiz 

şekillerde davranır. Neticede 

mayozdan elde edilen 

çekirdekte normal gen dengesi 

bozulur. 



Şekil 12.12. Homozigot ve Heterozigot Translukasyonun karşılaştırılması 

Şekil 12.13 Heterezigot translokasyon sebebiyle geç 1. profazda haç şeklinin 

oluşumu. Böyle şekiller genellikle halka formuna çevrilir. 


