
PROTEİN SENTEZİ 
 DNA sahip olduğu replikasyon (benzerini meydana getirme) ve 

Transmisyon (meydana getirdiği benzeri yavru hücreye aktarma) nitelikleri 

dolayısıyla genetik bilginin generasyondan generasyona hücrelerden hücrelere 

naklini sağlar. Bu bölümde aktarılan genetik bilginin fenotip şeklinde nasıl ifade 

edildiği incelenektir. ince-lemekte olduğumuz hemen hemen her türlü fenotipik 

gözlem yada etki hücredeki biyokimyasal reaksiyonların sonucudur. Hücrede 

cereyan eden bütün biyokimyasal reaksiyonlar enzimlere ihtiyaç duyar. Enzimler 

ise kısmen yada tümüyle protein’den meydana gelir. öok az bir kısım Fenotipik 

etkiler direkt olarak mevcut enzim olma-yan proteinlerin çeşit ve miktarından 

ileri gelmektedir. Bu tip fenotipik etkilere ör-nek olarak hemoglobin, myoglabin, 

gamoglobilin, insulin, sitokron gibi yapılar ve-rilebilir. Proteinler amino asitlerin 

lineer biçimde dizilmesi ile oluşan uzun polimer zincirlerdir. Bu şekli ile proteinler 

polipeptitler olarak düşünülebilir. Proteinlerin tü-mü sitoplazmada sentezlenir. 

Polipeptit zincirleri (proteinler) ve DNA zinrcirlerinin doğrusal yapıları başlıca 

çekirdek kromozomlarında yerleşmiş bulunan DNA’nın stoplazma içinde 

ribozomlarda cereyan eden protein sentezine nasıl aracılık ettiği sorusunu ortaya 

koymuştur. 4’cü bölümde verilen açıklamalar genler enzimler arasındaki ilişkileri 

açıkça göstermektedir. Bu bölümde gen enzim ilişkileri (bir gen bir enzim teorisi) 

daha detaylı incelenecektir. 



Genler ve Enzimler 
 Fenilalanın metabolizması gen ve enzim ilişkisine çalışmaların ilham 

kaynağıdır. 1902’lerde Bateson’un alcoptonurıa isimli nadir insan genetik 

kusurun resesiv bir kalıtsal özellik olduğunu bildirmesi bu konuda ilk bulguyu 

oluşturmuştur. Alkoptonuria kusuru Alcapton isimli (2,5- dıhıdoroksi fenil asetik 

asit) unsurun parçalan-mamasından ileri gelen eklemlerde iltihap (arthrıtıs)’a 

yatkınlık ve kıkırdak (kar-tılogınoz) bölgelerde kararma ile ifade edilmektedir. 

Neticede Alcapton unsuru birikmekte ve idrarla atılmaktadır. Alcapton idrarla 

atıldığından hava ile temasında siyah ren almaktadır. 1970’lerde alcaptonurık 

bireylerin kanında alcapton oksidasyonundan sorumlu enzimin eksikliği 

gösterilmiştir. Bugünkü bilgiler bu kusurun Vücudun e-sansiyel bir amino asit 

(aa) olan Fenilalanını metabolize etmedeki yetersizliğinden ileri gelen bir seri 

kusurdan biri olduğunu göstermiştir. Fenilalanın metabolizması şekil’de 

gösterilmiştir. insan bu unsuru sindirilen proteinlerden sağlamaktadır. Vü-cuda 

giren fenilalanın şekil 15.1’de gösterilen 3. yoldan birine takip edecektir. bu-na 

göre fenilalanın ya hücresel proteinlerle birleşir, veya fenilpiruvik aside çevrilir, 

yada diğer bir (aa) olan tırosin’e çevrilir. (pp) genotipli bireyler “parahıdroksılaz” 

adlı enzim üretimi bakımından yetersizdirler. Sonunda kanda fenilalanın birikir 

ve idrarda 1 gr./gün seviyesine ulaşır. 



Şekil 15.1. insanda fenilanın amino asidinin metabolik işlemler sıralama çeşitli 

genotipler değişik noktalarda engeller oluşmasına yol açarak "fenilketonuri", 

"tırosınısız" kretınızm" yada "albınızm" gibi kalıtsal kusurlara yol açar. 



 Böyle bireylerin fenilketonuri olduğu yada “PKU” olduğu söylenir. Bu kusur bir 

çok ciddi zihni ve fiziksel yetersizliklere de yol açar. PKU’lu bireylerin üçde ikisinin zeka 

seviyesine ilişkin ölçüm bakımından 20 (IQ) dan aşağı olduğu (zihni engelli) görülmüştür. 

Ancak bu belirtiler erken yaşda tesbit edilir ve hastalar düşük fenilalanın içeren dietle 

beslenirse en azından ilk 5 yılda beyin gelişimi normal olmaktadır. Diğer bir resesiv olduğu 

anlaşılan (t) geni ise parahıdroksi fenil piruvik asidin dihidroksi fenil pıruvik aside 

dönüşümünü engellemektedir. Bunun sonucunda “Tırosın” birikmekte ve idrarla 

atılmaktadır. Bu olgu ise “Tırosınozis” olarak adlandırılır. Bu kusura eşlik eden diğer ciddi 

semptomlar bilinmemektedir. şekil. 15.1’de  belirtilen diğer metabolik engeller ise resesiv 

genlerce oluşturulur ve Albınızm yada cretınızm adıyla bilinir.                         

 Cretinizm tablosu bazı tıroıd kusurları yanı sıra ciddi fiziki ve zihni geriliklerede 

yol açar. Her vakada belli bir gen belli bir enzimin üretilmesi veya üretilmesinden 

sorumludur. Bu enzim ise belli bir reaksiyonu katelize etmektedir. ilgili metabolik 

reaksiyonun oluşması yada oluşmaması ile ilgili fenotipik özelliği belirtmektedir. Bütün bu 

fenil alanının metabolik kusurlarının basit resesiv yolla kalınlandığı ve belli bir fonksiyonel 

enzimin üretiminin engellenmesi ile şekillendiği görülmek-tedir. Heterozigotlar rahatsızlığı 

göstermezler. Normal genin bir dozu yeterli enzim üretimi ile sonuçlanmaktadır. PKU gibi 

kalıtsal ciddi metabolik kusurların daha ziyade heterozigotlar arası evliliklerden elde 

edildiği düşünülmektedir. Bu yüzden fenotipik olarak normal şahıslar arasından kesin bir 

tanı ile heterozigotları ayırd etmek önem kazanmaktadır. Bu yönde oldukça önemli 

gelişmeler sağlanmış ve PKU için heterozigot bireylerin fenilalanın testli ile tanımlanmaları 

mümkün kılınmıştır. Pp bireylerde bu amino asidin standart dozundan enjekte edildiğinde 

fenil alanın seviyesinin yükselmekte ve bu yükseklik daha uzun süre muhafaza 

edilmektedir. 



Şekil 15.2. 

Fenilalanın ve 

tiozin'in metabolize 

olma yolları. Bu 

adımların 

herbirisini 

katalizleyen 

enzimlerin 

üretilmesini 

etkileyen mutantlar 

"doğuşsal 

metabolizma 

hatala"rına 

fertiketonoria, 

albınızm ve 

alkaptonuria gibi 

yol açar. 



Şekil 15.3. Biyolojik bilginin DNA'dan RNA kanalıyla özgün polipeptitlere 

aktarılışı olayının özetlenişi, Sonradan peptit alt birimleri çok zincirli proteinler 

halinde toplanırlar (Santral Dog.)). 



 Tay-Sachs Hastalığı: Bu hastalıkdan muzdarip bireyler ani bir gürültü 

işittiklerinde kolları katılaşarak (kasılarak) heyecanlı bir karşılık verirler. Bu 

reaksiyonun bir kaç aylık yaşın üzerindeki sürmesi bu hastalık için resesiv bir genden 

ileri gelen Tay-Sachs hastalığı için tipikdir. Homozigot resesiv bireyler Heksoz 

amınıdoze-A enzimi üretme yeteneğinden mahrumdurlar ve neticede ganglıosıd (sinir 

düğümüne ilişkin)  GM2 Lipit’inin beyinde birikmesi olgusu ortaya çıkar. Daha sonra 

çabucak zihni ve motor bozulma görülür. Neticede 4 yaşında ölüm ortaya çıkar. 

Heterozigotlar bu simtomları göstermez ancak böyle bireylerin heksoz amınıdaz-A 

eksikliği gösterdiği belirtilmektedir. öeşitli araştırıcılar gebeliğini 16-28 haftasında 

amınıotik sıvıda mevcut olan döküntü fetal hücrelerin bu enzim için testi suretiyle 

teşhis metodu geliştirmişlerdir. Söz gelişi New York Yahudi populasyonun da bu 

hastalıkdan sorumlu gen frekansı 0,019 olarak yahudi olmayan populasyonlarda ise 

0,00015 in altında bulunmuştur. 

 Neurospora: insanlardaki çeşitli metabolik kusurlar bir gen bir enzim 

hipotezi için yeterli kanıt sağlamamaktadır. Bu konuda asıl kanıtlar Beadle ve 

Tatum’un 1941’lerde ve bunu takip eden araştırıcıların daha sonraki günlerde 

özellikle Kırmızı ekmek küfü “Neurospora crassa” da yaptıkları çalışmalarla elde 

edilmiştir. Neuro sporalar labaratuvarda oldukça kısa hayat devreleri ile kolayca 

yetiştirilirler. Bu organizmada zigot dıploiddir ve fizyolojik olarak tanımlanan bir çok 

varyantı bulunmaktadır. Araştırıcılar X ışınlaması ile çeşitli metabolik kusurları 

oluşturmuşlar ve bunların çeşitli unsurlar bakımından eksiklik gösteren ortamlarda 

büyüme kabiliyetlerini karşılaştırmak suretiyle bunları tanımlamakta ve böylece çeşitli 

metabolik kusurların varlığını ortaya koymaktadırlar. 



 Mesela vitamin B (tiamin) sentezlemekten yoksun bir mutant elde 

edilmiştir. Yapılan testler bu soyun tıamin molekülünün yapısını oluşturan 

pırımıdın molekülünü sentezleyebildiklerini fakat tıamin molekülünün Thıazol 

kısmını üreteme-diklerini göstermiştir. Bu kritik kimyasal fark bir enzim üretme 

kabiliyetini ortaya koymaktadır. Bu bulgular neticesinde bir gen bir fenotipik etki 

ilişkisi geliştiril-miştir. Bu olgu bir gen bir enzim kuramı diye de adlandırılır. 

Şekil 15.4. Gen anlatımında genetik bilgilerin akış yönü (santral dogma bilgi akış 

yolları. 





Protein Yapısı 
 Daha önce belirtildiği gibi tüm enzimler proteindir yada en azından 

kısmen protein içerir. Bir enzimin katalitik özelliği bu enzimdeki proteinin tipi ve 

kofaktör ile birlikte yada kofaktörsüz sadece protein yapısı ile sağlanır. Proteinler 

büyük ağır ve genel olarak komplex moleküller olup biyolojik önemleri 

bulunmaktadır. Proteinlerin yapı taşlarını oluşturan amino asitler bir araya 

bağlanarak polipeptit zincirini oluşturur. Biyolojik olarak önemli 20 amino asit 

(A.A) bilinmektedir. Diğer AA’lerde özel olarak önem taşımaktadır. Amino 

asitlerin her biri aşağıdaki gibi genel yapı formülü ile gösterilir. Burada (R) yan 

zinciri (radikal) temsil eder. 

 Yan zincirdeki farklılıklar amino asidin çeşidini belirler. Mesela Glısınde 

(R) bir (H) atomudur. 



Alanin’de ise (R) biraz daha komplex bir yan zincirdir. 

Alanin’deki CH3 yan zincirine benzen halkası eklendiğinde ise fenilalanin elde 

edilir. 



 Aminoasitler peptit bağı denilen bağlarla bağlanır. Bu bağlar bağlanma 

sonucunda bir (H20) molekülü kaybedilir. iki alanin molekülünün birleşerek di 

peptit oluşturması aşağıda gösterilmiştir. 



Protein Sentezi 

 Burada (CONH) bir peptit bağını temsil eder. Bir polipeptit ise peptit 

bağlarla bağlanmış bir seri amino asitdir. Bu birleşimin bir ucunda ise Amino grubu 

(NH2) ve diğer ucunda karboksil grubu (COOH) bulunur. Proteinlerin 

karakteristikleri amino asit’in çeşit ve sayısına bağlı olup adeta sonsuz sayıda protein 

tipi bulunabilir. Polıpeptit’i oluşturan unsurlar içinde yan zincirler proteine bir çok 

özellik verirler Bunlardan bazıları büyük ve Komplex diğerleri küçük ve basittir. 

Bazıları pozitif yük (Lisin, Argının) bazıları negatif yük (glutamik asit, Aspartik asit) 

bazıları ise hiç yük taşımaz. Polipeptit boyunca elektrik yüklenmedeki farklılıklar ve 

protein molekülünün karmaşık katlamalı yapısı enzim önmadde ve antıjen antıbodi 

ilişkileri özgünlüğünün büyük bir kısmını sağlar. 

 - Nükleik asitler 
 4 nükleotidin mümkün düzenleme gruplarının çeşitliliği dolayısıyla DNA 

hemen hemen sonsuz sayıdaki farklı protein çeşidinin sentezini yönetmek için gerekli 

bilgiyi taşımaktadır. Kloroplast ve mıtokondrilerdeki küçük bir miktar DNA hariç 

DNA Eukaryot nükleusunda yer alır. Protein sentezi ise hemen hemen tümüyle 

sıtoplazmada oluşur. Ayrıca DNA fonksiyonunu icra ederken kullanılıp tüketilen yada 

parçalanan bir nitelikte olmadığından ve DNA’nın yapısı meydana getirmekten 

sorumlu olduğu nihai üründen farklı olduğun için protein sentezini bir aracı aracılığı 

ile yönettiği anlaşılmıştır.  

 Bu açıdan DNA’nın yapısının bir bilgi taşıyan forma çevrildiği söylenebilir. 

Söz konusu çevrime uğramış DNA Ribonükleik asit olarak adlandırılır. 



 - Ribonükleik asit 

Şekil 15.4. Ribonükleik asit şekerinde yer alan riboz'un molekülün yapısı Deoksi 

ribozum 2 nolu karbonu ile buradaki 2 nolu karbonun farkına dikkat ediniz. 

 RNA yapısı: Ribonükleik asit tek kolludur. Bazı RNA’ların üç boyutlu 

yapılar oldukça komplexdir. Kolu oluşturan belkemiği ardarda dönüşümlü olarak 

yer alan şeker fosfatdan oluşur. Ancak burda yer alan şeker rıboz şekeridir. RNA 

çekirdekde DNA’nın bir kolu model (jablon) olarak kullanılarak oluşturulur. Bu 

yüzden RNA’nın rıbonükleotid dizilimi ilgili DNA koluna bütünlerdir. Burada bir 

istisna urasildir. RNA'da timin yerine urasil bulunur. Bu durum da RNA yer alan 

bazlar A.U.G.C’dir. Böylece çekirdekdeki DNA’nın kopyası olarak oluşturulan 

RNA genetik bilgiyi çekirdekten sıtoplazmaya taşınır. Yapı ve fonksiyon 

bakımından farklı üç RNA söz bulunmaktadır. Bunlar rıbozomal, Haberci 

(Massenger) ve taşıyıcı (Transfer) RNA dır. 



Ribozomlar ve Ribozomal RNA (r-RNA) 
 Protein sentezinin yeri rıbozomdur. Rıbozom 20 nm (200 A˙) çapındaki 

küçük bir sıtoplazmik parçacıkdır. E. Colinin rıbozomları % 64 RNA’dan ve % 

34 proteinden ibarettir. Hayvan hücrelerinde ise bu kısımlar eşit oranlardadır. 

Eukaryot rıbozomları daha ziyade Endoplazmik retikuluma ilişmiştir. E. Colide 

ise hücre içine serpilmiştir. Rıbozomlar uygun çözücülerde sentfuje edildiğinde 

farklı oranlarda sediment-leşen iki asimetrik alt unsurun bir arada kümelenmesi 

ile oluşur. Sentifuj alanında bir ünite için sedimantasyon hızı sedimantasyon 

katsayısı (ı) ile belirlenir. 

 Proteinlerin çoğu için s değeri 1 x 10-13 ve 2 x 10-11 arasındadır. 1 x 10-

13’lük S değeri Svedberg ünitesi (S) olarak belirtilir. Burada ribozom gibi 

herhangi bir küçük parçacığın (s) değeri (dolayısıyla S) belli bir sıcaklık ve çözücü 

için o parçacığın şekil, kitle ve hıdrasyon derecesi aracılığı ile belirlenebilir. Büyük 

(s) değerleri partıkülin daha büyük olduğunu gösterir. Bakteri rıbozomları 70 S ve 

Eukaryot rıbozomları 80 S lik sedimentasyon katsayısına sahiptir. 

 Bakterilerde bunların her biri 50 S ve 30 S’lik iki eşit olmayan alt ünitede 

oluşur. Eukaryotlarda ise bu iki alt unsur 60 S ve 40 S’lik değerlerdedir. 

Rıbozomlar protein sentezi esnasında polizom (poliribozom) deniler gruplar 

halinde aktif durumdadır. Ribozomların bir araya getirilmesi m-RNA aracılığı ile 

sağlanır. Ribozomların yapısı henüz tam olarak bilinmemektedir. 



Şekil 15.5. Urasil isimli prımıdan grubu üyesi bazın moleküler yapısı RNA'da 

timin yerine urasil bulunur. 

 Hücrenin RNA içeriği başlıca %80-90 oranın da rıbozomlar içinde 

bulunur. Rıbozomlar RNA (RNA) tek kollu olup nisbeten yüksek molekül 

ağırlığındadır. Molekül ağırlığı 5, 5 x 10-5’den E. Colide 1,1 x 10-6 ya kadar 

değişir. RNA molekülü ribozom şekillenmesi esnasında rıbonükleoprotein halinde 

bulunur ve hücre-nin DNA’nın küçük bir kısmından sentezlenir. Araştırıcılar 

Drozofilada r RNA’nın cinsiyet kromozomlarının nükleolar organize edici 

kısımlarında sentezlendiğini bildirmektedirler. Genel olarak Eukaryotlardaki 

nükleolusun r RNA sentezleme yerleri olduğu düşünülmektedir.   

 RNA proteinlerin amino asit diziliş sırası için özgün değildir. Ycas isimli 

araştırıcı aşağıdaki kanıtlara dayanarak (r RNA)’nın polipeptit amino asit diziliş 

sırası ile ilişkili olmadığını belirtmektedir 



Şekil 15.6. Neurospora'da X-ışınlaması ile mutant soyların ortaya çıkarılması. Yeni 

oluşan mutant soy komple ortamda büyüyebilir ama minimal ortamda büyüyemez; 

Bununla beraber, minimal ortam + bir tek besin maddesi (X) üzerinde gelişebilir. 

 1) r RNA nın rıbonükleotid diziliş sırası ile sentezlenen protein tipi 

arasında bir ilişki yoktur. Farklı hücreler ve organizmalarda karakteristik olarak 

farklı proteinler üretilir. Ancak farklı hücreler ve farklı organizmalarda rRNA 

larında önemli farklılıklar bulunmaz. 

 2) Faj infeksiyonları yeni çeşit protein üretimi ile neticelenir. Ancak 

rıbozomlar ve bakteri hücrelerinde (rRNA) değişmeden kalır. 

 3) rRNA molekülü DNA molekülünün çok küçük bir kısmının (< % 1) 

bütünleridir. Bu nedenle (rRNA) nın farklı proteinlerin yapımı için gerekli bilgiyi 

taşımak için ebat bakımından yetersiz olduğu düşünülmektedir. 



Haberci RNA (mRNA) 
 Bu amino asit diziliş sırası için özgünlük haberci RNA (mRNA) tarafından 

sağlanır. Mesela Faj mRNA’sı enfeksiyondan önce yapılan ribozomlardan 

yararlanarak faj proteinlerini meydana getirir. Bu RNA enzimlerini etkide bulunarak 

polipeptit zincir oluşturmak üzere peptit bağları yapabilecekleri yer olan rıbozom 

yüzeyi üzerinde hücre içi havuzundan amino asit moleküllerinin birbirine eklenmesi 

işlemini sağlar. Bu işlem daha sonra detaylı olarak açıklanacaktır. DNA’nın bir koluna 

bütünler olarak enzimatik biçimde (mRNA) sentezleme işlemi TRANSCRIPTION 

(kopyalama) olarak adlandırılır. Bu kopyalamada tımın yerine urasil bulunur.  

Sentezin yönü ise 5’den 3’e doğrudur. Bu yüzden eğer bir Model olarak kullanılan 

(jablon) DNA kolu ATCG..... ile başlıyorsa mRNA ise UAGC..... ile başlar. Kopyalama 

işleminde DNA bağımlı RNA polimeraze enziminin (DNA)nın belli bir başlama 

noktasına ilişir ve kopyalama 5’--->3' yönünde (kollardan birinde) yapar. 3 çeşit 

(RNA) polimeraz enziminin varlığı gösterilmiştir. Bunların herbiri (DNA) 

molekülünün farklı yerlerine bağlanır. RNA polimeraz enziminin (DNA) molekülüne 

bağlandığı yerlere replikasyon bölgeleri denir. RNA polimeraz 1 enzimi ribozomal 

(RNA) moleküllerini oluşturur. RNA polimeraz enzimi ile m-RNA'yı oluşturur. RNA 

polimeraz 3 ise t-RNA molekülünü oluşturur. Hangi kolun nasıl seçildiği henüz tam 

bilinmemektedir. Ardarda birbirine bağlanan rıbonükleosit Trıfosfatazlar iki fosfatın 

kaybedilmesi ile enzimatik olarak birleşirler. (ATP, Adenosin Trıfosfat; GTP Guanosin 

Trıfosfat; UTP urıdın trıfosfat, CTP sıstıdın Trıfosfat) Kopyalama işlemi ilerledikçe 

meydana getirilen mRNA molekülü jablon olarak kullanılan DNA’ kolundan ayrılır. 



Şekil Transkripsiyon (m-RNA’ya çevrimi) ünitesinin şematik gösterimi 



 Kopyalama işleminde başlama,uzama ve tamamlanma gibi üç süreç ayırt 

edilir. Başlama promotor adı verilen özel diziliş sırasında yapılır. Bakterilerde 

başlama bölgesinin 6-7 baz çifti yukarı bütün promotor biçimlerinde ortaktır.Bu 

diziye (-10) dizisi yada ilk keşfedenin adıyla pribnow kutusu denir. İçeriği 

(TATAAT) dır. Bakterilerde (-35) bölgesi ortak içerikte (TTGACA) dır. Yani 

bakteri promotorler, başlangıç, -10 ve -35 gibi üç ortak diziye sahiptir.Eukaryot 

promotorlarında ise başlangıçı -25 ve -75 dizileri ortaktır. (-25) dizisi TATA 

kutusu yada Goldberg,-Hones kutusu olarak adlandırılır. (-75) dizisine (CAAT) 

adıda verilir. 

 Eukaryotlarda transkripsiyonu başlatmak için değişik ek proteinlere 

(transkripsiyon faktörleri) ihtiyaç vardır. Transkropsiyon promotordan sonra 

gelen lider adı verilen yaklaşık (100) nükleotit uzunlukta üründe karşılığı olmayan 

kısım ile başlar. Terminatör dizisine göre devam eder.Bazı terminatörlerde 

tamamlama faktörü denilen proteinlere ihtiyaç vardır.Bu moleküller 

transkripsiyonu yapılan (RNA) moleküllerinin ayrılmasını sağlar.(rho) faktörü 

böyle bir tamamlama faktörü (proteini) dir. Meydana getirilen promotordan 

terminatöre kadar olan orijinal (5’-->3’) uçları içeren (RNA) primer transkript 

olarak adlandırılır. Daha sonra oluşan (RNA) lar bir takım işlemler sonucu aktif 

formlarına ulaşırlar. Bu sürece RNA’ların işlenmesi adı verilir.Bu süreç 

organizma çeşidine (prokaryot ve eukaryot) ve RNA çeşidine (mRNA, rRNA, 

tRNA) değişiklikler gösterir. Benzer bir işlem parçalı genler söz konusu 

olduğunda intronlar için yapılır ve introna ilişkin (mRNA) kısmı kırpılır. 



 Kopyalama işlemi RNA polimerazın DNA molekülündeki dur sinyaline 

ulaşması ile sona erer. Mevcut (DNA) molekülünün uzunluğu exon ve intron'ları 

beraber içerir. (RNA) polimeraz enzimi etkisi ile oluşan ilk (RNA) molekülü pro-

RNA (öncü RNA) molekülü olarak adlandırılır. Daha sonra bu uzun molekülden 

intronlar kesilip ayıklanır, temizlenir. Bu işlemde enzim olarak bazı (RNA) 

moleküller görev yapar. Meydana gelen sadece eksonları içeren m-RNA kolunun 

üçüncü ucuna 200 adet adeninden oluşan koruyucu şapka (Poly-A) eklenir. Daha 

sonra oluşan mRNA çabucak stoplazmaya hareket eder ve orada birçok iki 

rıbozomal alt üniteye ilişir ve polizom denilen rıbozom gruplarını oluşturur. E. 

Coli’nin mRNA’sı 500.000’lük molekül ağırlığına sahiptir. Eğer bir rıbonükleotid 

molekül ağırlığını 337 olarak alırsak her 4 bazın eşit olarak yer alması halinde 

1500 nükleotitlik (500.000/337) bir ortalama sayı elde edilir. mRNA’nın 

rıbonükleotid sayısı ya da molekül ağırlığı onun sentezinden sorumlu olduğu özel 

polipeptitin uzunluğu ile yakinen ilişkilidir.    

 Transkripsiyonun başladığı nokataya başlangıç noktası denir. Bundan 

önceki ve sonraki kısımlar yukarı ve aşağı kısımlar olrak adlandırılır. Bu yön       

(5’---> 3’)sentez yönünü tanımlar. Bu maksatla proksimal de distal kısım 

terimleride kullanılır. Transkripsiyonun başlama nokatasındaki baz (+1) olarak 

bundan önceki baz ise (-1) olarak adlandırılır. 



 Prokaryotlarda transkripsiyon birimleri genellikle birden fazla geni 

kapsar. Bu çeşit sürece polisistronik transkipsyon denir. Nadiren bazı 

prokaryotlar mono sistronik ( bir genli ) transkripsiyon yaparlar. Eukoryatler ise 

genellikle mono sistronikdir. Ayrıca çoğu eukoryatlarda lider ce trailer (kuyruklu) 

kısım yanı sıra aralarda protein sentezi ürününe dönüşmeyen intronlar vardır. 

Transkripsiyon (mRNA) dizilişine çevrim işlemi (DNA) üzerinde transkripsiyon 

bitişini tanımlayan sonlandırıcıya ulaşınca sona erer. Bu proteinlere r o (rh o) 

proteinleri denir. Rho proteinlerine ihtiyaç duyan yada ihtiyaç duymayan tipte 

sonlandırılır. 

Şekil 15.8. tRNA için daha öncelerei 

önerilen modeli bir kollu tRNA'nın sarmal 

biçimde düzenlendiği ve C-A ucu ve diğer 

üç bazlı uç düşünülmüştür. Eşleş-memiş uç 

aktive edilmiş a.a'ları için ilişme noktası 

diğer 3 bazlı uç ise mRNA'daki uç 

bütünler bazı tanımına noktası olarak 

görev görür. 



Şekil 15.7. 

TRANSCRIPTION 

DNA'nın RNA oluşturmak 

için transripsiyonunu 

gösteren şema. Bu olay 

DNA'ya bağlı RNA 

polimerazla katalizlenir. 

DNA'nın iki kolu 

ayrılırken görülmekte ve 

soldaki -5' fosfattan 3' 

OH'a doğru uzayan kopye 

edilmektedir. 



Şekil 15.8.a. Mesenger RNA gösterimi. 



Şekil 15.8.b DNA'dan Protein sentezine dek işlem basamakları. 



 Genetik materyalin DNA yerine RNA olduğu Tütün Mozaiki Virüsü (TMV) gibi 

virüslerde DNA kalıbından yararlanılarak mRNA kopyalaması işlemi yoktur. Bu durumda 

ınfekte edici RNA konukçu hücre ya direk olarak mRNA gibi davranır. Ya da “RNA 

Replıcase” enziminin katalizorlüğü altında ve nükleotid dizilimime bütünler olan mRNA 

üreterek mRNA gibi davranır. Bu ikinci tip molekülü ınfekte edici orjinal molekül ile aynı 

yapıdaki RNA için kalıp görevi görür. E. Colinin mRNA sı oldukça kısa ömürlü olup bir 

kaç dakika fonksiyon görür. Bu molekülünün stabilitesinin yalnızca polizomlara ilişik 

olması halinde sürdürdüğü ve bu suretle bakteri hücrelerinin çok miktarda mRNA ile 

dolup taşmasının önlendiği anlaşılmaktadır. Söz gelişi Actinomisin-D antibiyotiği 

bakterilerde yeni mRNA sentezini bloke eder. Actınomisinle muamele edilmiş bakterileri 

kullanarak yapılan deneyler bakteri (mRNA) sının 10-20 defa kullanılabilir olduğu 

göstermiştir. Bu sebeple eğer farklı türde mR-NAlar selektif olarak üretilebilirse hücre 

farklı koşullar altında farklı zamanlarda çeşitli proteinleri üretme yeteneğindedir. 

 Öte yandan reticulocytes (genç eritrosit= genç, alyuvar)’da hemoglobin üretini 

sağlayan mRNA’nın hücre çekirdeğinin bozulmasından daha sonra dahi daha uzun süre 

kalıcılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bir çok durumda mRNA’nın daha uzun süre üretildiği, 

kullanıldığı ve parçalandığı anlaşılmıştır. Protein sentezi gerçekleştikden sonra sentez 

işleminde kalıp olarak kullanılan m-RNA'nın hücrede ne kadar stabilitesini sürdüreceği 

yeni ilgili protein ne kadar süre ile üretmeye devam edeceği olgusu m-R-NA'nın yarı ömrü 

olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda çeşitli faktörler etkilidir. Bu ömür primer (öncü) 

RNA'daki intron ve exonların uzunğunu çeşitli hormon yada unsurların hücredeki 

varlığına yada yokluğuna bağlıdır. Bazı unsurlar m-RNA ömrünü uzatırken bazılarıda 

kısaltır. Genel olarak intronlarda (A) ve (U)'nun fazlalı-ğının m-RNA'nın ömrünü artırdığı 

ifade edilmektedir. 



Transfer (Taşıyıcı) RNA (t-RNA) 
 Transfer RNA’nın yapısı r-RNA ve m-RNA’dan daha iyi bilinmektedir. t-

RNA molekülünün çeşitli olağan dışı karekteristikleri bulunur. Bu yüzden 80 

rıbonükletid uzunluğunda olduğu sanılmaktadır. 

 Bir çok özgün (tRNA) tipi bulunmaktadır. Bazı farklı (tRNA) moleküllerinin 

nükleotid dizilişi tesbit edilmiştir. Robert Hooley ve ark 1968 Nobel ödülünü 

kazandıran bulgulara göre biramayasında alanın (tRNA) molekülü 77 nükleotid içerir. 

Bira mayası tırosin (tRNA) molekülü ise 78 nükleotid içerir. Bilinen (tRNA) 

molekülleri nisbeten yaygın biçimde nadir rastlanan bazları içerir ve bir çoğu metil 

içerebilir (şekil 15.9) olağan baz tipleri ise hidrojen bazları ile eşleşerek özel üç boyutlu 

şekli kazanmışlardır. Bu konudaki ilk çalışmalar bütünler bazların işsel eşleşmeleri ile 

elde edilen çift sarmal modeli benimsenmiştir. Buna göre ilk model kıvrılmış saç 

tokasını andırır bir molekül yapısını önermiştir (şekil 15.8). 

 Daha sonraları (x) ışınları kullanılarak (t-RNA) molekülünün 3 yada 4 lob 

içerdiği gösterilmiştir. Bu yapıda nükleotid sayısı ve diziliş sırasından kaynaklanan 

nedenler-le yonca yaprağı kesitlidir. Modison ve ark 1966’da önerdikleri iki boyutlu 

model ve genelleştirme düzeyi şekil 15.9, 15.10’da verilmiştir. Söz konusu yonca 

yaprağı confugrasyonun üç belirgin karekteristiği bulunur. t-RNA'ların yapısında I ile 

gös-terilen "Inosin' adlı farklı bir bazın varlığı bildirilmektedir. 1) 3’ uç -CCA 

dizilişinde uç taşır. 2) Alttaki lob uç eşleşmemiş baş (Antıkodon içerir). Bu kısmın 

protein sen-tezinde (mRNA) ile bütünler eşleşmeye imkan verdiği düşünülmektedir. 



Şekil 15.9. Bira mayası 

Tryosın (TRNA)'sı ve alaın 

biramayası (tRNA)'sı için 

yonca yaprağı modeli. iç 

eşleşmenin tam olmadığı 

ve her molekülde uçda (-

A-C-C-A) kısmını 

bulunduğuna dikkat 

ediniz. öok sayıda 

pseudourıdıne gibi olağan 

dışı bazlar 

bulunabilmektedir. 

Bunlara tekabül ettiği 

düşünülen antıkodonlar 

ise kesik çizgi ile belirtilir. 



3) Sağ lobda TjCG diziliş sırası bulunur. Ayrıca bugüne kadar incelenen bir çok 

(tRNA) en alt lob ile sol lob arasındaki köşede dımetil guanosın (D- MEG) 

taşındığı gözlenmiştir. Transfer RNA bir DNA kolundaki birçok farklı yerden 

kopyalanır (Transkrıbe edilir). Ancak Traskrıpsıyondan sonra iki çeşit enzimatik 

değişiklik (Modifikasyon) oluşur. 

 1) -CCA ucunun katılması 

 2) Olağan dışı metillenmiş nükleosid’lerin birleştirilmesi, t-RNA aktif 

veya inak-tif formlarda olabilir. inaktif şekildeki tRNA 3’ -CCA ucu yoktur. 

 TjCG diziliş sırası ve (DiMeG)nin rollerin henüz tam olarak bilinmesede 

diğer nukleosidlerlede hidrojen bağı teşkil edememe niteliğinde olan bazı nadir 

nükleosidler lob’lar teşkilinden sorumludur. Nadir rastlanan nükleosidlerin 

fonksyionları henüz tam olarak bilinmemektedir. Her bir t-RNA yapısında 3 

Bazdan oluşan değişik amino asitleri (3) uca bağlayan antikodan adı verilen birimi 

içerir. Mevcut kanıtlar tam (tRNA) moleküllerinin bir ucunda C-C-A ucuna sahip 

olduklarını (Adenin altta) göstermektedir. Riboz-fosfat kolun diğer ucu ise 

genellikle quanın’le sona erer.Buda diğer ucun 5. bazı ile hidrojen bağı ile 

bağlanmış olabilir. Ancak bira mayası ise Tyrosin (tRNA) sının bu ucunda sıtozın 

bulunduğu gösterilmiştir. 



Şekil 15.10. Çeşitli araştırıcılar 

tarafından birçok bira mayası tRNA 

molekülünün analiz sonuçarına göre 

tRNA molekülünün genelleştirilmiş iki 

boyutlu modeli. Soldaki lob 8-12 

eşleşmemiş baz içerir. Alttaki lobu ise 

7 eşleşmemiş baz içerir. Bunların 

ortadaki ucunun antıkodon olduğu 

düşünülmektedir. üst sağ lob, 7, alt sağ 

lob bir kaç eşleşmemiş baz içerir. Sağ 

lobun içerdiği eşleşmemiş baz sayısı 

(tRNA) türleri arasında farklı olur 

yada hiç olmayabilir. 3’ucun -CCA ve 

üst sağ lobun aşağısındaki TYCG ve 

(burada YYYU) ve alt lobdaki 

antikodun-U alt ve sol loblar 

arasındaki DiMeG ve 5’ koldaki ilk 

eşleşmemiş baz olan (U) dikkati 

çekmektedir. Burada gösterildiği gibi 

Antıkodan sağdan sola (3’den 5’e) 

okunur. Her lobdaki eşleşmemiş 

bazlar sayısı şimdiye kadar bilinen 

tRNA türleri için sabit olarak 

gözükmektedir. (A= Adenozin C= 

Sistıdın G= Guanosırı T= Rıbotımıdın 

U= Urıdıne, j= pseudourıdın DımeG= 

dımetıl guanosin Y= antıkodonun 

herhangi bir bazı 



Şekil: 15.11 Transfer 

RNA’nın yonca yaprağı 

yapısının üç boyutlu 

şeması. ilmeklerden 

birisi mRNA kodu ile 

özel baz çiftleri 

oluşturan üçlü 

antikoduna sahiptir. 

Amino asit 3’OH 

ucundaki terminal 

riboza tutunur ki bu 

uçta CCA nukleotit 

dizisi bulunur (P). Her 

tRNA ayrıca 5’ ucunda 

guanilik asit (G) taşır. 

incelenen bütün 

tRNA’larda katlanma 

şekli antikodon ile 

amino asit arasında 

sabit bir mesafe 

kalmasını 

sağlamaktadır. 



Protein Sentezinde Genetik Materyal 
 Şimdiye kadar açıklanan yapıların protein sentezindeki rollerini açıklamaya 

geçme-den önce hücresiz sistemlerde protein sentezine ilişkin çalışmaların sonuçlarından 

elde edilen bulgulara göre gerekli materyali belirlemek yararlı olacaktır. 

 1) Amino asitler 

 2) Ribozomlar (rRNA) içerir) 

 3) mRNA 

 4) tRNA 

 5)  a)Amino asidi aktive eden sistemler 

      b)Peptid polimeraz sistemleri 

 6) Adenosin Trıfosfat (ATP) 

 7) Guanosin trifosfat, GTP 

Polipeptit Sentezi 
 Translasyon (amino asitlere çevrim) de ilk kritik safa amino asitlerin hücre için 

havuzundan ribozoma taşınması ve orada polipeptit zinciri oluşturmak üzere 

birleştirilmeleridir. Daha sonra sıtoplazmanın bir yerinde bu polipeptitler proteinler olarak 

birleştirilirler. Translasyon terimi polıpeptit zincirindeki amino asit diziliş sırasının 

(mRNA) aracılığı ile belirlenmesi anlamına gelir. Amino asitlerin bazıları insan 

hücrelerinde sentezlenir. Ancak diğer bazı amine asitler ise (yani esansiyel A.A) hücrede 

sentezlenemez dışardan vücuda alınmalıdır. Amino asitlerin ribozom yüzeyine taşınmaları 

(tRNA) tarafından sağlanır ve bir çok safalarda cereyan eder. 



Şekil: 15.12. Polipeptit zincirinin sentezlenmesi için ileri sürülen mekanizma. Her 

ribozom mRNA üzerine binip genetik mesajı okuyarak translasyon (çevirme) 

yapar. Amino asitler, mRNA kodonu ile tRNA antikodununun özgül baz-eşleşmesi 

ile saptandığı şekilde ilâve edilir. 



Şekil: 15.13. Spesifik amino asitlerin aktive olarak spesifik TRNA’lara (aatRNA) 

aktarılış-ları sırasındaki reaksiyon sıra-larının şeması. Sonra bu amino asitler 

ribozom üzerinde u-zayan polipeptif zincirindeki özel yerlere aktarılırlar. 



Amino Asitlerin Aktivasyonu (Yüklenmesi) 
 20 çeşit aa’nın herbiri (tRNA) ya ilişmeden önce aktive edilmelidir. Aktive 

edilme işleminde Amino asit sıntetaze enzimi katalizör rol oynar. Bu enzimin 

katalizörlüğü altında Adenosin trıfosfat (ATP) özel bir amino asitle reaksiyona 

girerek amino asit Adenozin monofosfat (amino asit adeninlat ve pırofosfat) 

oluşturur. 

 amino asil t-RNA sentetaze 

AA + ATP   AA ~ AMP + pırofosfat 

 Amino asitadenilat (AA~AMP) yapısı aktive edilmiş amino asit olarak 

adlandırılır. 20 farklı a.a. söz konusu olduğunda her hücrenin en azından 20 farklı 

amino asit sentetaz içermesi gerekir. Her enzim molekül çeşidinin belli bir amino 

asidi tanımak ve ona uymak yeteneğinde olması gerekir. Sentetaz’ın amino aside 

bağlanmasındaki özgünlük amino asidin yan grubunun yapısına bağlıdır. Bu 

yüzden mesela glisin ve alanın arasında yan grupları ebat farklılığı olmaması 

gerekir. Gerçektende yapılan bir tahmine göre yanlış eklenme frekansının binde 

bir olabileceği gösterilmiştir. Ancak aktive edilmiş amino asitler enzime kuvvetle 

ilişir ve bu durumda diğerine eklenip polipeptit zinciri şekillenmesini 

başlatmayacaktır. Bu işlemler aktive edilmiş amino asidin ribozomlara naklini 

gerektirir. 



Aktive Edilmiş Amino Asitlerin tRNA’ya Transferi 
 Amino asitlerin aktive edilmesini sağlayan aynı amino asit sentetaz enzimi 

daha sonra belli tRNA molekülünün Adenin rıbonükleotid ucundaki alıcı yere 

ilişir. Bu enzimin hem özel amino aside ve hemde özel tRNA ya olmak üzere her 

iki molekülede bağlanacak özellikte olması gerekir. Bu yüzden farklı çeşit sentetaz 

yanısıra her hücrenin en azında 20 farklı tRNA sahip olması gerekir. Elde edilen 

kanıtlar çeşitli vakalarda en azından iki farklı tRNA’ya molekülünün de aynı 

amino asit için belirli derecelerde özgün olduğunu göstermiştir. Bu konu daha 

sonra “Genetik şifre” kısmında açıklanacaktır. Amino asit sentetaz ve özel tRNA 

arasındaki özgünlüğünün niteliği henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak tüm 

aktif (tRNA) molekülllerinin hepsinin aynı  3' -CCA uc grubunu taşıdığı 

anlaşılmaktadır. Akive edilmiş a.a’nın uç adelinik asidin Rıbozundaki bir 

hıdroksil grubu ile ester bağı teşkil ettiği düşünülmektedir. Her durumdada en az 

yirmi özel tRNA (belki de daha çok) vardır ve herbiri henüz tam olarak 

anlaşılamayan veya bir şekilde özel aktive edilmiş amino asidi tanır. 20 ya da daha 

çok amino asit sentetazın kendi amino asitlerini uygun tRNA ya ekleme 

yeteneğinde olması gerekir. 



Polipeptitlerin Oluşturulması 
 Amino asid aktivasyonunu ve tRNA ya bağlanmalarını takiben “tRNA-enzimi-

amino asit” kompleksi rıbozomlara gelir ve orada polipeptit zinciri halinde birleşirler. 

Deneysel kanıtlar birkaç yüz veya bir kaç bin rıbonükleotit uzunluktaki mRNA’nın her 

rıbozomdaki daha küçük alt ünitelerine ters olarak bağlarak bir çok rıbozomu polızom 

haline getirecek şekilde irtibatlandığını göstermektedir. öte yandan daha büyük ribozomal 

alt üniteler 2 veya 3 moleküllük (tRNA) için kaba tutunma yerleri olarak hizmet ederler. 

Bir (mRNA) kolu boyundaki ardışık rıbozomlar arasındaki mesafe 5-15 nm (50 veya 150 

anstrom ünite) uzunluktadır. 

 Rıbozom ve mRNA daha sonra nisbi olarak diğer gruba hareket ederek her 

defasında ilgili amino asidi ekler. Bu işlemler Ribozomda bulunan Polipeptidil Transferaz 

enzimi ile sağlanır. Böylece her seferinde rıbozom üç (mRNA) nükleotidinine ilave amino 

asid moleküllerinin ekler. Bu işlem tRNA-enzim -amino asit kompleksinin mRNA- rıbozom 

yüzeyi binin bir sonraki bölümüne geçmesi demektir. Yani (tRNA) molekülünün üç 

eşleşmemiş baz grubu (antıkodon) ve mRNA nın üç bütünler nükleotidi (kodon) ile eşleşir. 

Bu yüzde mesela UUU antıkodununa sahip bir tRNA sadece kendi amino asidini 

mRNA’nın (AAA) kodonun içeren bölgesine iliştirir. Ancak bu ifade biraz değiştirilerek 

kullanılır. Mesela psedourıdın, bütünler olarak adeninle birleşebilir. üç nükleotidlik kodon 

ve antıkodon kavramları bir sonraki bahisde daha detaylı incelenecektir. Buna göre bir 

tRNA molekülü ve onun özel amino asidi mRNA molekülü üzerinde sıralanır. tRNA’nın 

antıkodonu mRNA’daki bütünler kodon ile eşleşir. Daha sonra mRNA rıbozom boyunca 

ilerledikçe ikinci (tRNA) bir sonraki kodonla eşleşmek üzere hareket eder. 



 İlk a.a. enzimatik olarak kendi (tRNA) sından ayrılıp gene enzimatik olarak 

bir sonraki gelen a.a ile peptit bağı aracılığı ile birleşir. Bu anda büyüyen polipeptit 

zinciri gelen (tRNA)ya eklenir ve bir sonraki gelenler (tRNA) ile birleşir. Bu yüzden iki 

(tRNA) mRNA’da uzaklaşıp serbest kalınca gene aynı şekilde fonksiyon gösterir. Bu 

işlem belli amino asit diziliş sırasına ve uzunluğuna sahip özel polipeptit zinciri 

tamamlayıncaya kadar sürer. Polipeptit zincir tamamlanınca enzimatik olarak 

polizomden uzaklaştırılır. Ancak bu mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Daha 

sonra serbest kalan rıbozomlar yeni bir (mRNA)nın başla komutuna ilişir. Her 

rıbozomun mRNA ilişmesi için en az iki yeri bulunmaktadır. Bunlardan biri yeni gelen 

aktive edilmiş amino asit taşıyan tRNA için diğeride taşıdığı a.a. polipeptide ekleyen 

tRNA içindir. Bu işlemlerin tümü şekil: 15.15 de gösterilmiştir. 

 Polipeptit zinciri yeni (aa)lerini ilavesi ile basamak basamak büyür. Bu işlem 

her ardışık amino ucunun enzimatik olarak bir sonrakinin karboksil ucu ile 

bağlanması suretiyle mRNA’nın (5’) ucundan başlar. Peptit zinciri büyümesi belli bir 

grup (üç) nükleotidlik sıraya ulaşınca sona erer. Zincir başlatılması ve zincirin sona 

erdirilmesi kodonları bir sonraki bölümde daha detaylı açıklanacaktır. tRNA lardaki 

olağan dışı bazların varlığı bunların olağan (mRNA) bazları bütünlerliği konusunda 

bazı sorular ortaya çıkarmaktadır. şekil 15.5’de gösterildiği bira mayası alanın 

tRNA’sının antıkodunu muhtemelen CGI’dır. Bira mayası tırosın tRNA sının 

antıkodonoda muhtemelen AjG’dir. Denemeler ınosın (I)ın sıtosınle ve 

pseudouridın’ın (j) ise Adeninle eşleştiğini göstermiştir. Söz konusu iki bira mayası 

tRNA antikodon tipine tekabül eden (mRNA) kodonları ise sırasıyla GCC ve UAC dır. 



Polipeptit Sentezinin Özetlenmesi 
 Şimdiye kadar açıklanan işlemler şekil 15:15’de gösterilmiştir. Bu işlemler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 1) Amino asit aktivasyonu 

 2) Aktive edilmiş amino asidin kendi özgün tRNA sı ile birleşmesi (tRNA-’nın 

yüklenmesi)  

 3) Yüklenmiş (tRNA) nın mRNA ribozom kompleksine difuze olması 

 4) Yüklü tRNA-’nın tRNA antıkodununa bütünler yapıdaki dizilişe sahip 

mRNA yerine geçici bağlanması. 

5) En son varan tRNA’nın taşıdığı amino asidin büyüyen polipeptit zincirine peptit 

bağı ile eklenmesi. 

 6) Amino asidler eklendikçe büyüklüğü artan ve büyüyen zincirin o anda 

varan tRNA’ya transferi ve bir önceki tRNA nın mRNA- ribozom yüzeyinden 

ayrılması. 

 7) Ribozom üzerinde mRNA’nın bir kodonluk mesafe ilerlemesi. Böylece bir 

sonraki a.a’in aynı işlemler sonucu eklenmesi sağlanır. 

 8) Tamamlanmış polipeptidin m-RNA- ribozom yüzeyinden uzaklaşması. 

 Faj Ø F2 protein kılıfının ınvıtro sentezi alanın-serin-asparagın-fenilalenin 

diziliş sırası ile başlamaktadır. Ancak daha sonra N-formilmetiyonun ile işlem sürer. 

Bu molekül Formil grubu içeren metiyonin olup amino grubuna eklenmiştir. 



    O 

    ||  

                      H – C 

 Bu yapı bir başka amino asidin karboksil grubu ile peptit bağı 

şekillenmesini bloke eder. Mevcut kanıtlar polipeptit sentezinin N-formil 

metiyonin ile başladığnı daha sonra bu kısımın enzimatik olarak uzaklaştırıldığını 

göstermektedir. Proteinler bir yönde sentezlenmektedirler (amino’dan karboksil 

ucuna). üstelik bir zincirin terminal Kodonu söz konusu olmaksızın aynı mRNA 

ile kodlanmış olan ikinci polipeptit ile bağlanamaz. öünkü ikinci polipeptit 

başlangıç amino asidi bloke edilmiş amino grubu içermektedir. işlemlerin tümü 

oldukça kısa sürede oluşur. Hemoglobin üretiminde 150 amino asitlik polipeptit 

zinciri için 80 sn gerekir. Buna göre bir amino asidin eklenmesi için 0,5 saniyeden 

biraz fazla süre gerekmektedir. 



Şekil: 15.14 Ribozomdaki 

protein sentez mekanizması 

şeması. DNA sarmalının 

üçlü şifresi ile m-RNA’nın 

komplementer şifresi ve 

tRNA’nın koplementer üçlü 

şifresi (antikodon) aras-

ındaki ilişkiler 

gösterilmektedir. Spesifik 

amino asitle yüklü olan 

tRNA molekülleri sağdan 

geliyor gibi düşünülmüş-tür. 

Ribozom üze-rinde bulunan 

m-RNA kendi üzeri-nde 

bulunan uygun yeri alan 

amino asiti, büyüyen  

peptit zincirine aktarmakta 

ve sonra (solda) ki reaksi-

yonlar için yeni amino 

asitlerle yüklenebilmek 

üzere ribozomu 

terketmektedir. Büyüyen 

popipeptit zincri orijinal 

rıbozomuna bağlı kalır. 





Şekil: 15.15. Canlı bir 

hücrede bugüne kadar 

elde edilen bulgulara 

göre ortaya konulan 

protein sentezinin 

şematik gösterimi. AA= 

amino asit AA aktive 

edilmiş amino asit. 



Deney Tüpünde (Invıtro) Protein Sentezi 
Protein sentezinin genel hatlarına ilişkin doğrulayıcı bilgiler Ehrensteın ve 

Lıpmann’ın 1961’de hücresiz ortamlarda hemoglobin’i sentezlemesi ile 

sağlanmıştır. Bu sistemler aşağıdaki unsurları içerir. 

 1) Tavşan retikulositlerinden den elde edilmiş tavşan hemoglobini için 

polisom formunda mRNA içeren rıbozomlar (retikulositler erginleşmemiş 

alyuvarlar olup sentezlediği tek protein hemoglobindir). 

 2) Enerji veren trıfosfatlar 

 3) E. Coli aktive edici enzimlerini kullanarak sağlanan amino asitlerle 

yüklenmiş E. Coli (tRNA)ları. Bu çalışmanın en ilginç yani bir türün mRNA larını 

ve oldukça farklı diğer bir türün tRNA larını kullanarak bir protein sentezlenmiş 

olmasıdır. Bu durum protein sentezinin evrenselliğini göstermesi yanısıra canlı 

organizmaların (DNA)ları arasındaki ilişkiyi de gösterir. Ayrıca Adenin Tımın 

Guanin ve Sıtozın gibi 4 harfden oluşan nükleotid diziliş sırası ile elde edilen bilgi 

sözlüğünü gösterir. Türler arasında protein farklılıkları amino asitlerden oluşan 

kelime farklılıkları ile oluşturulan farklılıklardır. Bu amino asit kelimeleri ile 

farklı protein cümleleri ve fenotipik paragraflar oluşturulur. Translasyondaki 

belli bir polipeptitdeki a.a diziliş sırasının mRNA nükleotid diziliş sırası ile nasıl 

belirlendiği sentezin nasıl başlayıp nasıl durduğu kısaca genetik şifreyi nasıl 

belirlendiği bundan sonraki bölümde incelenecektir. 



Genetik Elemanlarının Niteliklerine Göre Virüslerin Sınıflandırılması 

 Üreme, Büyüme ve metabolizma, yaşama özgü başlıca üç özelliktir. 

Cansızdan canlıya geçiş sınırında, kendini eşleyebilme özelliğine sahip olan nükleik asit 

molekülleri sayesinde, yalnız üreme yeteneği olan bazı biyolojik varlıklar gözlemlenir. 

Söz konusu olan bu varlıklar, bir yandan virüsler, diğer yandan transpozon ve 

plazmitlerdir. 

 Virüsler, çoğalmak ve başka hücrelere geçerek yaşamlarını sürdürmek için 

her-hangi bir hücreye (bakteri, hayvan veya bitki hücresi) girmek ve o hücrenin 

biyokimyasal yollarından yararlanmak zorundadır. iki çeşit virüs vardır; genetik 

yapıları DNA molekülü olanlar ve genetik yapıları RNA molekülü olanlar. Gerçek 

birer hücre asalağı olan virüsler, konak hücrelere girerek çok çeşitli hastalıklara 

(insanlardaki grip, çocuk felci ve AIDS gibi) yol açar. Ayrıca, retovirüsler gibi diğer 

bazıları, insan ve hayvanlarda kanserlerin oluşumuna neden olur.  

Transpozonlar, asalaklara benzer genetik öğelerdir. Bunlar hayvan, bitki ve bakteri 

kromozomlarıyla kaynaşmış DNA parçacıklarından meydana gelir; bunlar hücreden 

hücreye geçemez, ama bulunduğu konakta mutasyonlara (değişinim) yol açabilir, 

böylece canlı türlerinin eviminde önemli bir rol oynar. 

Bakterilerdeyse, plazmit denen ve kendi kendini eşleyebilen biyolojik öğeler vardır. 

Bunlar, bakterilerin tek kromozomuna ek olarak bulunan ve bunlara yararlı ek 

genetik bilgiler kazandıran "minikromozomlar" dır. 

şimdi bunları sırasıyla inceleyelim 



1- DNA'lı Virüsler  
 DNA'lı virüsler, çoğalabilmek için bakteri hücrelerinde veya üstün yapılı canlıları 

meydana getiren hücrelerde asalak yaşar.  

 Virüsler, bir nükleik asit molekülünden ibaret (tüm genetik varlığı budur) 

biyolojik organizmalardır. Nükleik asit molekülü, proteinden bir kapsidin içinde yer alır ve 

bu kapsit bazen bir kılıfla kaplanır. 

 DNA'lı virüsler arasında boyları çok küçük olan adeno-virüsler (0.08 mikrometre, 

mm) veya papovirüsler (0.06 mm) gibi virüsler vardır. Oysa bir bakteri hücresi bir mm ve 

bir memeli hücresi 5-10 mm boyunda olabilir. Adenovirüsler insanlarda yutak, bademcik 

iltihapları ve solunum yolu hastalıklarına yol açar; papovavirüslerden bazıları siğile neden 

olur. Bu iki virüs "çıplak" virüslerdendir, yani bunların kapsitinin etrafında kılıf 

bulunmaz; adenovirüslerin DNA'sı 40.000 nükleoitten, papovavirüslerin DNA'sıysa yalnız 

5.000 ile 8.000 nükleotitten oluşur (bir bakteri DNA'sı 3 milyon, bir memeli hücresinin 

DNA'sı 3 milyar nükleotitden meydana gelir). DNA virüsleriin en küçüğ 

, hepatit B virüsüdür; boyu 0.04 mm'dir ve DNA'sı 3 200 nükleotitten oluşur. Adenovirüs ve 

papovavirüslerin tersine bunun kapsidi, lipit içeren bir kılıfla kaplıdır. Başka bazı DNA'lı 

virüslerin kılıfı da lipittendir, ama bunlar biraz daha büyüktür. Mesela uçuk yapan herpes 

virüsü 0.18 mm'dir ve DNA'sı 200.000 nükleotitten meydana gelir; poskvirüs (çiçek 

hastalığı virüsü gibi) 0.2 mm'dir ve DNA'sı 300.000 nükleotitten oluşur. 

 Bakterilerde asalak yaşayan virüslere bakteriyofaj (veya faj) denir. 

Bakteriyofajların kapsidi kuyruğa benzeyen bir uzantıya sona erer. Virüs, DNA'sını bu 

kanaldan bakteri hücresine aktarır. 



 Bakteriyofajlardan farklı olarak hayvan ve bitki virüsleri, kapsit ve 

kılıflarının üzerinde yer alan moleküllerin yardımıyla konak hücrenin zarına 

tutunur ve endositozla (normal şartlarda, hücrenin, metabolizması için gerekli 

olan besinleri içeri almasına yarayan mekanizma) hücrenin içine girer. 

 Bütün DNA'lı virüslerde yaşam döngüsü birbirinin aynıdır. Bu virüsler 

önce, konak hücrenin özel enzimlerinden yararlanarak kendi DNA'larının 

yardımıyla hücrenin haberci RNA'larrını kullanarak kendisine gerekli olan 

maddelerin ve kapsit proteinlerinin sentezi gerçekleştirir. 

 Çok sayıda üretilen kapsitler, konak hücrenin patlamasına yol açar. 

Kendini eşlemiş olan virüs DNA'ları bu evrede kapsitlerin içine girer, yani 

kendine bir kapsit yapar ve konak hücre ölünce dışarı çıkar. Yeni oluşan bu 

virüslerin başka hücrelere girmesiyle, söz konusu döngü yeniden başlar (virüs 

enfeksiyonlarında, hastalığın asıl nedeni işte bu konak hücre yıkımıdır). Kılıflı 

virüslerde döngünün son evresi biraz daha farklı olarak gelişir; bu virüsler, konak 

hücreyi patlatarak değil, hücre zarının bir kısmını da alarak tomurcuklanma 

yoluyla dışarı çıkar. Bu durumda, konak hücrenin tepkisi hastalığa neden olur. Bu 

nedenle Epstein-Barr denilen herpes virüsü veya papillom gibi dölyatağı boynu 

yararların yol açan bazı virüsler ile hepatit B virüsü, vücutta kanserlerin 

oluşumunda rol oynayan virüslerdendir. 



Virüsler: Hücre Asalakları 
 DNA'lı virüslerinin boyu, genellikle çok değişken olmakla birlikte, 

mikrometrenin onda birin geçmez (1). Bakterilerde veya ökaryotlarda asalak 

yaşayan virüsler; konak hücrelerinin biyokimyasal yöntemlerinden yararlanarak 

kendi DNA'larını eşler, kapsit proteinlerini sentezletir ve böylece çoğaldıktan 

sonra hücre dışına çıkar (3). DNA'lı virüslerden olan bakteriyofajlar (4) bakteri 

hücresine bir bütün halinde girmez, kapsitlerinin ucunda, bulunan bir kanal 

yardımıyla yalnız DNA molekülünü bakteri hücresine sokar. Buna karşılık daha 

küçük ve daha basit yapıda olan adenovirüsler (5) bir bütün halinde konak 

hücreye girer. Retrovirüslerin genetik maddesi DNA değil, RNA cinsindendir. 

Ters transkriptaz adı verilen özel bir enzim yardımıyla, RNA molekülünden 

hareketle DNA transkripsiyonu gerçekleşir. DNA sentezi için konak hücredeki 

öğelerden yararlanan retrovirüsler, konak hücrenin kromozomuyla kaynaşarak 

çoğalmaları için gerekli olan virüs proteinlerini ve RNA molekülünü sentezletir 

(2). 



2- RNA'lı Virüsler 
 Retrovirüsler gibi bazı RNA'lı virüsler, Lösemi, Kanser veya AiDS gibi 

hastalıklara neden olabilen çok tehlikeli virüslerdir. 

Genetik varlığı RNA molekülünden ibaret virüslerin boyları 0.02  mm (çocuk felci 

virüsü gibi pikornavirüsler) ile 0.2  mm (grip virüsü gibi ortomiksovirüsler) arasında 

değişir. Bunların genetik varhğı genellikle küçüktür, asla 20.000 nükleotiti aşmaz. 

Bunlardan pikornavirüsler gibi bazıları "çıplak" virüslerdir (yani kapsidi çevreleyen 

bir kılıfları yoktur); büyük çoğunluysa lipit içeren bir kılıfla korunmuştur. 

 Başlıca üç çeşit RNA'lı virüs vardır; genetik yapısı tek zinciri RNA molekülü 

içeren ve bu molekülü doğrudan haberci RNA gibi kullanabilen pozitif virüsler; tek 

zincirli RNA molekülü içeren, ama bunu haberci RNA gibi kullanmayan negatif 

virüsler; son olarak, haberci RNA işlevi görmeyen, ama DNA molekülü olarak 

kapyalanabilen tek zincirli pozitif RNA molekülü içeren virüsler ki, bunlar konak 

hücrenin kromozomlarıyla kaynaşarak hücrede haberci RNA sentezini yönetebilir. 

Retrovirüsler bu şekilde etki göstermektedir.  

 Tek zincirli pozitif RNA virüslerine örnek olarak, çocuk felcinin ve daha 

başka birçok hastalığın sebebi olan sorumlu pikorna virüsler gösterilebilir. Bu virüsler 

konuk hücreye girer girmez haberci RNA gibi çalışmaya koyulur, kendi kapsidinin 

proteinleri ile birlikte birde enzim yapar; replikaz denilen bu enzimle kendi genetik 

ya-pısının kopyasını çıkarmaya girişir. Yaklaşık 6-8 saat sonra konak hücre patlar ve 

sayıları 100.000'e yakın yeni virüs (kapsid+RNA) açığa çıkar. Bunlar yeni hücrelere 

girerek aynı dengeyi sürdürür. 



 İkinci grupta grip virüsü gibi Ortomixo virüsler veya kuduz virüsü gibi 

Rabdovirüsler yer alır. Bu virüslerde transkriptaz adı verilen bir enzim bulunur. 

Virüs hücreye girdiğinde RNA negativ virüs zinciri, transkriptaz sayesinde pozitif 

RNA zincirine dönüşür. Bu pozitif RNA zinciri ya haberci RNA bir iş görür yada 

doğrudan genetik maddenin çoğalması için kalıp ödevi görmeye başlar. Virüs 

proteinlerinin ve yeni RNA zincirlerinin sentezlenmesiyle çok sayıda yeni virüs 

meydana gelir ve bunlar tomurcuklanma yoluyla konak hücreden dışarı çıkar. Bu 

sırada virüs hücre zarının bir bölümünü de beraberinde götürürse kılıflı virüs 

olur. üçüncü kategorideki retrovirüslerde ters transkriptaz adı verilen bir enzim 

bulunur. Virüs konak hücreye girdiğinde bu enzim yardımıyla RNA 

molekülünden DNA molekülünü transkripsiyonu gerçekleşir. Bu takdirde virüs 

DNA'sı konak hücrenin kromozom DNA'sı ile kaynaşabilir. O zaman bu moleküle 

provirüs DNA'sı denir. Provirüs DNA'sı  denir. Provirüs DNA'sı hem haberci 

RNA molekülü hemde kapsit proteinlerinin sentezini yönetir. Yeni sentezlenen 

RNA molekülleri kapsitlerle paketlenerek tomurcuklanma sonucu hücreden dışarı 

çıkar. AiDS virüsüde retrovirüsler grubundandır. Ayrıca hayvanlar üzerinde 

yapılan deney sonucu lösemi ve kansere yol açan rötrovirüslerde bulunmuştur. Bu 

virüslerde onkojen adı verilen özel bir gen bulunduğu ve bu genin konak hücre 

kromozomuna katıldığında hücrenin kanserleşmesine yol açan bir proteini 

sentezlediği saptanmış durumdadır. 



3- Genetik Asalaklar 
 Hayvanlarda, bitkilerde ve bakterilerde transpozon adı verilen ve 

kromozomların bünyesi içinde kendi kendine çoğalabilen genler vardır.  

Amerikalı biyolog Barbara McClintock 1940'lı yıllarda mısırda tanelerin yer yer 

renksizleşmesine yol açan mutasyonlar meydana geldiğini saptamıştır. Bu 

mutasyonların mekanizması ancak 1960'lı yıllarda anlaşıldı: Kromozomlar 

üzerinde yer değiştirebilen "sıçrayan genler" in söz konusu mutasyona yol açtığı 

belirlendi. Ve bu genlerin transpozon adı verildi. Transpozonlar mısır tanesinin 

rengini belirleyen bir genin içine girdiğinde o geni etkisiz hale getirmekte 

kromozomun bir başka bölgesine sıçradığında ise gen tekrar etkisine 

kavuşmaktadır.  

 Günümüzde bitkilerde çok çeşitli transpozonlar bulunduğu ve genetik 

maddenin bu transpozonlardan çok miktarda içerdiği bilinmektedir. 

Transpozonlar yaklaşık 4.000-5.000 nükleotidden oluşur ve birçok enzimin 

yanısıra transpozas adı verilen bir enzimi kodlar. Transpozas transpozan'ın bir 

kromozomda diğerine sıçramasını sağlar. Nükleotid dizisinin en sonundaki 

kısımda yer alan ve kendini tekrarlayan bazı dizilerinin işlevi transpozonun 

kromozom DNA'sına bağlanmasını sağlamaktır. 



 Bakterilerde iki çeşit transpozon bulunur. Bunlardan en basitleri takılma 

transpozonlarıdır. Bunların kısa nikleotid zincirinden yalnız bir transpozas 

enzimini kodlamaya yarayan genetik bilgi bulunur. Birde zincirinin iki ucunda 

tekrarlanan birir dizilim vardır. En karmaşık transpozonlarsa yaklaşık 5.000 

nükleotidden oluşur. Ve üzerinde birçok transpozas enziminin kodlamaya yarayan 

bazı dizilimlerinden başka bir de bakterinin antibiyotiğe dirençli olmasını 

sağlayan gen dizilimleri bulunur. Bakteri transpozonları çoğu zaman plazmitlerin 

üzerinde yer alır. Plazmitlerle birlikte çoğalarak bakterilerin antibiyotiklere karşı 

dirençli hale getirir. Ve plazmitlerle birlikte başka bakterilere aktarıldığında o 

bakterilere de aynı özelliği kazandırır. 

 Ökaryotlarda da transpozonlara rastlanır. Sirkesineği gibi birçok 

hayvanda çok çeşitli transpozon bulunduğu bilinmektedir. Bazılarınada kopya 

öğeleri denir.  Bunlar genellikle 5.000-8.000 nükleotitden oluşur. Ve bir sineğin 

genetik maddesinde aynı kopyadan 10 ile 100 tane yer alır. Bunlardaki 

transpozonların bazıları p öğeleri olarak adlandırılır; bunlar 500 ile 2000 

nükleotidden meydana gelir. Ve bir sinekte 30 ile 50 tane bulunur. Memelilerde 

endojen retrovirüslerin kromozomlarıyla kaynaşmış transpozonlar vardır. Bu 

retrovirüsler herhangi bir enfeksiyona yol açmasada transpozonlar burada 

genetik asalaklar olarak varlıklarını sürdürmeye devam eder.  



4- Plazmitler 
 Bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanmasını veya birbirleriyle birleşmesini 

sağlayan "minikromozomlar" plazmitlerdir.  

 Bakterilerde değirmi biçimde bir tek kromozom bulunur. Ama bazen bu kromo-

zoma ek olarak, 1 ile 50 kadar, çember biçiminde küçük DNA molekülüne de rastlanır; 

bunlar plazmitlerdir. Plazmitler, bakteri kromozomundan bağımsız olarak eşlenebilir ve 

bir veya birden çok gen içerir. Bu genlerden bazılarına "F Faktörleri " denir. F. faktörleri, 

iki bakterinin bir araya gelerek genetik varlıklarının bir bölümünü değiş tokuş etmesini 

sağlar. Bakteri kavuşması denen bu olgu, eşeyli üremeye benzetilebilir. Diğer genlerse, 

tekrarlanan baz dizilimleriyle sonlanan transpozonlar, transpozaz dizilimleri ve direnç 

genleridir Gerektiğinde mesela antibiyotik tedavisi gören bir hastanın hücrelerindeki 

bakteri plazmitleri, bakteri kromozomundan bağımsız olarak çoğalır ve F. faktörlerinin 

uyarısıyla bir araya gelen bakteriler-den biriden diğerine aktarılarak yayılır. Böylelikle 

plazmitler, bakteri kolonilerinin antibiyotikten zarar görmesini engeller. 

 Bu nedenle, mesela belsoğukluğuna yol açan gonokok gibi birçok patojen (hastalık 

yapıcı) bakteri türü antibiyotiğe karşı dirençli hale geldiğinden, bazı cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların tedavisi güçleşebilir. 

 Ama bazı plazmitler, bakteri için yararlı gen taşımaz. Bu plazmitler bakteride     

asalak bir yaşam sürer;bakteri onlardan bir yarar sağlamadığı gibi, onlar olmaksızın da 

çoğalabilir. Böyle olmakla birlikte plazmitler, genetik mühendislerinin vazgeçilmez 

araçlarındandır, onlara dışarıdan yabancı genler eklenerek klonlaştırma çalışmaları 

yapılabilir. 



DNA (özet) 
 Kalıtımın (Soyaçekim) canlı hücrelerin içindeki kromozomlarda yer alan 

ve başlı başına birer biyolojik varlık olarak kabul edilen genlere bağlı olduğu, XX. 

yüzyılın ortalarına doğru anlaşılmıştı. Geriye bunların kuşaktan kuşağa hiçbir 

değişikliğe uğramadan nasıl aktarıldığını öğrenmek kalıyordu. Amerikalı biyofizik 

uzmanı Max Delbrück, genlerin özel niteliklerine anlamaya çalıştı; genler kendi 

kopyalarını nasıl bir mekanizma sonucu çoğaltıyordu? Genlere bu özelliği 

sağlayan nasıl bir kimyasal yapıydı? Bu soruların cevabı iki aşamada bulundu. 

 Önce, 1944 yılında Amerikalı biyologlar O. T. Avery, C. M. Macleod ve 

M. McCarthy; kalıtsal maddenin kimyasal yapısını belirlediler. O güne kadar 

düşün-celerin aksine, kalıtsal madde hücredeki birçok önemli molekül gibi protein 

molekülü değil, bir asit, dezoksribonükleik asit (DNA) molekülüydü. 1953 yılında 

Amerikalı J. D. Watson ve ingiliz F. H. C. Crick, DNA'nın "çift sarmal" yapısını 

keşfettiler. Bir DNA molekülü, nükleotit diye adlandırılan birimlerden oluşan iki 

zincirden meydana gelir. Her nükleotitte bir şeker molekülü bir fosfat grubu ve 

azotlu organik bir baz yer alır. Nükleotitlerden oluşan zincirin üç boyutlu yapısı, 

genlerin eşlenme mekanizmasını anlamaya yardımcı oldu.  

 ikinci aşamada, DNA molekülünün eşlenme mekanizmasını (replikasyon) 

etkileyerek, kalıtsal karakterlerde çeşitlenmeyi sağlayan DNA mutasyonlarına 

(değişim) yol açabilecek faktörler ortaya çıkarıldı. 



DNA'nın Keşfi 
 Thomas Hunt Morgan ve arkadaşlarının çalışmaları sonucunda, XX. 

yy'ın ilk yarısında genlerin maddesel birimleri olduğu kesinlik kazandı. Aynı 

dönemde, biyolojideki ilerlemeler sayesinde, hücre yaşamının, enzim adı verilen 

büyük moleküllerin faaliyetine dayandığı ve bu moleküllerin kimyasal olarak 

protein yapısında olduğu anlaşıldı. Bu nedenle birçok biyolog, genlerin de protein 

yapısında olduğunu düşünmeye başladı. Ama 1944 yılında Amerikalı 

araştırmacılar O. T. Avery, C. M. Macleod ve M. McCarty, genlerin yalnız 

dezoksiribonükleik asitten (DNA) ibaret olduğunu gösterdiler. 

 Amerikalı araştırmacılar çalışmalarını, ingiliz F. Grifith'in 1928'de 

yaptığı deneylere dayandırdılar. Griffith farelere iki tip zatüree mikrobu 

(pnömokok) şırınga etmişti; pnömokoklardan birinin kılıfı pütürsüz ("smooth", S) 

diğerininki pütürlü ("rough"R) idi. S pnömokokları hastalığa yol açarak fareleri 

öldürüyor, ama R pnömokokları öldürmüyordu. Bununla birlikte, canlı R 

pnömokokları ile ölü S pnömokokları aynı anda şırınga edilince umulmadık bir 

sonuç ortaya çıkıyordu; fareler ölüyordu ve kanlarında yalnız S pnömokokları 

hastalığa yol açmayan R pnömokoklarına bir madde aktarıyor ve onları hastalık 

yapısı S tipi pnömokoklara dönüştürüyordu. Bu "dönüştürücü maddeyi" veren 

ölü S pnömokoklarını kimyasal olarak parçalara ayırıp inceleyen Avery ve 

arkadaşları, bu maddenin protein yapısında olmadığın, DNA olduğunu 

belirlediler. 



 Bu sonuç, uluslararası bilim çevrelerinde hemen kabul görmedi. Bu arada 

yeni bir akım moleküler biyoloji akımı ortaya çıktı; 1930'ların sonlarında ortaya 

çıkan bu akım, biyolojik olayları kimyasal ve fziksel kavramlarla düşünmeye ve 

açıklamaya çalışıyordu. Aralarında Amerikalı biyolog Max Delbrück de yer 

almaktaydı. Del-brück, genlerin kimyasal yapısıı çözmek için başka bir yol izledi. 

Eğer genler birer mokekülse, bunların eşlenme özelliği ve böylece yüzyıllar 

boyunca kararlı biçimde varlığını sürdürebilme yeteneği olmalıydı. Bu durum 

bazı kalıtsal özelliklerin ku-şuktan kuşağa aynen aktarılmasıyla da 

doğrulanıyordu: mesela Habsburg haneda-nından, I. Maximilian (XV. yy) ve V. 

Karl'dan beri Albert'e (XIX. yy) kadar bu kraliyet ailesinin bütün üyelerinin alt 

dudak yapısının farklı olduğu (sarkık dudak) görülüyordu. 

 Bu gözlem, Max Delbrück ve moleküler biyoloji okulunun kalıtsal 

maddenin doğasını çözmelerine yardımcı oldu. Araştırmacılar bu olguya, bakteri 

asalağı virüs-lerde, yani fajlarda (veya bakteriyofajlarda) araştırmaya koyuldular. 

öok basit yapıda olan fajlar bir DNA ipliği ile bunu çepeçevre saran protein 

yapasında bir kılıftan oluşur. 1952'de Amerikalı A. D. Hershey ve Martha Chase, 

fajların bakterilere girmeden önce kılıfını dışarda bıraktığını ve yalnız 

DNA'larının bakteri hücresine girdiğini ve orada bakterinin metabolizma yapısını 

kullanarak eşlenip çoğaldığını gös-terdiler. Böylelikle, Avery ve arkadaşlarının 

öne sürdüğü varsayım doğrulandı; kalıt-sal madde DNA'dır. 



Double Helix (Çift Sarmal) Yapı 
 Genlerin Başlıca özelliklerinden biri olan kendi kendini aynen eşleyebilme 

yeteneği, DNA'nın çift sarmal yapısıyla açıklanabilir. 

Amerikalı James D. Watson ve ingiliz Francis H. C. Crick 1953 yılında DN-A'nın 

yapısını tanımlayarak, pek çok araştırmaya konu olan bu sorunu açıklığa 

kavuşturmuş oldular. Bir DNA molekülü "düzleştirilmiş konumda" olduğunda, 

genişliği iki nanometre olan, uzunluğu birkaç santimetreye varan ip merdiven 

biçiminde çift sarmal bir yapı gösteriyordu. 

 Watson ve Crick, hücrenin diğer önemli molekülleri olan proteinlerin 

basit sarmal yapıda olduğunu gösteren Amerikalı biyokimyacı Linus Pauling'in 

çalışmalarından esinlenerek, DNA'nın  yapısını ortaya çıkardılar. Bir başka 

Amerikalı biyokimyacı olan  Erwin Chargaff ise DNA nın yapısını yer alan azotlu 

bazlarla (adenin, timin, sitozin, guanin) ilgili bir bileşim kuralı ortaya attı; bu 

kurala göre bir DNA molekülünde adenin sayısı kadar timin, guanin sayısı kadar 

sitozin vardır. öyleyse azotlu bazlar ikişer ikişer birbirleriyle eşleşiyor demekti. 

Son olarak, ingiliz biyofizikçiler M. H. F. Wilkins ile R. Franklin, X ışınlarının 

kırınımından yararlanarak DNA'nın fiziksel yapısının çift sarmal olduğunu 

gösterdiler. 



 Watson ve Crick, bütün bu bilgileri göz önünde bulundurarak, DNA'nın birbiri 

etrafında sarmal biçimde dolanmış iki zincirden meydana gelen bir molekül olduğunu 

belirttiler. Bu zincirlerden her biri nükleottir adı verilen bir dizi öğeden oluşur. Her bir 

nükleotit, dezoksirboz denen özel bir şeker molekülü ile bir fosfat grubu ve dört azotlu 

bazın birinden meydana gelir. öift sarmalı oluşturan zincirlerin her birinde, nükleotitlerin 

yapısındaki şeker ve fosfat molekülleri birbirini kesintisiz izler. Nükleotitteki her azotlu baz 

çift sarmalı oluşturan diğer zincirin iç tarafında yer alan ve kapladığı yer bakımından en 

uygun konumda olan bir başka azotlu bazla eşleşmiş durumdadır: adenin (A) ile timin (T) 

ve sitozin (S) ile guanin (G) ("Watson-Crick eşleşme kuralı" denilen bu fiziksel birleşme 

kuralı Erwin Chargaff'ın öne sürdüğü kimyasal bileşim kuralından kaynaklanır). Ayrıca 

Watson-Crick sarmalın ortasında karşılıklı yerleşmiş durumda olan azotlu bazlar 

arasındaki kimyasal bağların sarmala kararlılık özelliği sağladığını da göstermişlerdir.  

 Azotlu bazların eşleşmesinin belirleyen Watson-Crick kuralına uygun olarak iki 

nükleotit zincir arasında bir tamamlayıcılık vardır: Birindeki nükleotit dizilişi bilinirse bu 

bilgiye dayanarak diğerindeki tahmin edilebilir. Mesela, bir zincirde bulunan ve A, T, G ve 

S simgeleriyle gösterilen azotlu baz disisi SASGTT tipindeyse, diğer zincirde buna karşılık 

gelen dizi GTGSAA olacaktır. 

 Bazların her zaman belirli bir kurala uygun olarak eşleşmesi, çift sarmalın 

kendini titizlikle nasıl eşlediğini de açıklar. Sarmalı oluşturan iki zincirin birbirinden 

ayrılmış olduğunu varsayalım tek başına kalan zincirlerden her birinin karşısına, biyolojik 

bir mekanizmayla yeni nükleotitler yerleştirilir, böylece kalıp olarak kullanılan iki ana 

zincirin yeni birer kopyası elde edilmiş olur. Bu mekanizmaların bilinmesi genlerin eşlenme 

özelliğine de açıklık getirmiştir. 



DNA'nın Yapısını (Genetik Yapının) Değişmesi 
 Bazı faktörler, DNA'nın kendini titizlikle eşlemesini engeller. Bu koşullar altında bazen 

Genetik bir mutasyon meydana gelir.  

 Mutasyonlardan (değişinim) sorumlu olan fiziksel ve kimyasal etmenler kalıtsal 

maddede depolanmış olan genetik bilgide bazı değişikliklere yol açar. Bu durumda hücre ya ölür 

ya da işlevsel açıdan değişikliğe uğrar, ama çoğu zaman hücresel mekanizmalar genetik şifrenin 

yeniden düzelmesini sağlayacak güçtedir.  

 Fiziksel etmenler arasında en önemlisi Güneş'ten gelen morötesi ışınlardır. Bu ışınlar 

aynı zincirde yer alan azotlu bazlar arasında anormal kimyasal bğlar oluşmasına yol açar. X 

ışınları veya alfa ışınları gibi başka bazı ışınlarsa çift sarmalı oluşturan zincirlerde bazı kırıklara 

neden olur.  

 Kimyasal faktörler arasında en önemlileri mutagen veya kansorojen denen 

faktörlerdir. Bunların en iyi bilineni, sigara dumanında önemli miktarda bulunan 

benzopirendir. Bu maddeler (veya türevleri) nükleotitlerdeki azotlu bazlara bağlanarak genetik 

bilgiyi değiştirir (bu durum basılı bir metindeki "dizgi" yanlışlıklarına benzetilebilir).            

 Hücre, DNA'da meydana gelen yanlışlıkları düzeltmek üzere birtakım araçlara 

sahiptir. Bir defa organizmada, morötesi ışınlar gibi ışınların yarattığı, anormal kimyasal bağları 

bozabilen enzimler vardır. Sonra, ki bu en sık kullanılan mekanizmadır, endonükleaz adı verilen 

bir enzim azotlu bazları denetler baz dizisinde herhangi bir yanlışlık sonucunda yer alan bir bazı 

yanındakinden ayırmak üzere bu aradaki kısımda zinciri keser. Sonra, eksonükleaz diye 

adlandırılan bir başka enzim, yanlış bazı içeren zincir parçacığını yerinden çıkarır. üçüncü bir 

enzim, kalıp zinciri örnek alarak doğru zinciri yeniden sentezletir. Son olarak ligaz enzimi, yeni 

sentezlenen zincir parçacıını eskisine eklemek görevini üstlenir. 



 DNA'nın onarımı, çift sarmalın eşlenmesi sırasında da gerçekleşebilir. 

Zincirdeki yanlış baz yerinde çıkarılmamışsa, DNA polimeraz enzimi, yeni zincirin 

sentezlenmesi sırasında yanlış olan bazı geçer ve böylece zincirde bir boşluk kalır. 

Bu durumda, zincirlerden biri normal, diğeri anormaldir; birinde yanlış bir azotlu 

baz kalır diğerindeyse bu baza karşılık gelen yerde bir boşluk olur. Hücre, normal 

sarmaldan gerekli doğru parçayı kopya ederek bu boşluğu doldurur. Böylece 

sonunda, bir normal çift sarmal, bir de tam, ama bir anormalı taşıyan bir çift 

sarmal elde edilmiş olur. Söz konusu anormal zincir eşlenemeyeceğinden ileride 

oluşacak eşleşmeler sırasında eriyerek tamamen yok olacaktır.  

 DNA'nın onarımı için kullanılan mekanizmalardan bir diğeri de hücrenin 

yardım isteme (SOS) işlevini harekete geçiren mekanizmadır. Bozuk bir DNA 

molekülünün eşlenmesi sırasında DNA polimeraz enzimi harekete geçerek, 

yanlışlık olan bölgedeki sentez işlevini durdurur. Bu sırada SOS enzimleri, o 

bölgeye rastgele nükleotitlerin girmesini sağlayarak polimerazın etkinliğine devam 

etmesini sağlar. Böylece DNA'nın eşlenmesi sağlanmış olur, hücre, genetik bilgide 

değişiklik, yani bir mutasyon pahasına yaşamına devam eder. Eşey hücrelerinde 

meydana gelen mutasyonlar, kalıtsal hastalıklara yol açar; ama bazen evrimin 

temelini oluşturan yeni özelliklerin kazanılması da gene bu yoldan sağlanmıştır. 


