
Genlerin Moleküler Yapısı 
 Genetik kodla ilgili çalışmalar acaba kaç nükleotidlik uzunluk bir geni oluşturur 

sorusunu ortaya koymuştur. Oysa genetik biliminin başlangıcında genler bir iplik üzerinde 

boncuk biçimi şişkinlikler olarak düşünülmüş ve komşu genlerin aralarında genetik 

olmayan materyalle ayrıldığı düşünülmüştür. Bu olguyu cevaplamak için mutasyonu 

incelemek yararlı olacaktır. Mutasyon genotipdeki ani değişiklikler olup genetik 

materyaldeki kalitatif ve kantitaif değişiklikler olarak tarif edilmektedir. Bu kavram 

altında rekombinasyon olgusu dahil edilmemektedir. Rekombinasyon farklı bireyler 

arasındaki mevcut genetik materyalin döllerde muhtelif kombinasyonlarda bir araya 

gelmesini içerir. Burada genetik materyalin kendisinde bir değişiklik yoktur. Genetikçiler 

iki çeşit mutasyondan söz etmektedirler. Bunlardan biri kromozomal mutasyon diğeride 

nokta mutasyondur. Kromozomal mutasyonlar yada kromozomal sapmalar (aberasyonlar) 

genetik materyalin pozisyonunda yada miktarındaki değişmeler olarak bilinir. Bunlar 12. 

bölümde açıklanmıştır.  

 Nokta mutasyonlar ise DNA molekülü içinideki değişmeler olup mutasyon terimi 

genetikçiler tarafından bu şekilde daha sınırlı anlamı ile kullanılmaktadır. Mutasyonlar 

genetik materyal içeren canlı hücrelerde yani somatik veya üreme hücrelerde ola-bilir. 

Mutasyon hayat devresinin herhangi bir döneminide de oluşabilir. Somatik mutasyonlar 

yalnızca mutasyonun yer aldığı hücrelerden türeyen hücrelerde kalıcı olabilir. Eğer bir 

mutant özellik açık olarak anlaşılabiliyorsa hücrelerin bir kısmı bu yeni karaktesirdiği 

gösterecektir. Somatik mutasyonlar değişimin tabiatına bağlı olarak belirli bir etki ile 

neticelenebilir. Ya da neticelenmez. Orjinal genle mutant gen arasındaki dominantlık 

ilişkisi ve mutasyonun yer aldığı gelişme dönemi bu sonucu belirleyecektir. 



 Mutasyon üreme hücrelerinde yada üreme hücrelerini üretecek dokularda 

yer almadıkça sürdürülemez yani sonraki döllere aktarılamaz. Bunun yanısıra bir 

sonraki generasyonda bu karekterin sezilip sezilememesi çevre koşulları ve dominant-

resesiv ilişki çeşidine bağlıdır. Protein sentezi ve Genetik koda ilişkin deneyler gen’in 

anlamını bu açıdan tarif etmeyi gerektirir. Bu bakımdan geni belli bir lokusa sahip bir 

çok nükleotidlerden oluşan fonksiyonel ünitedir şeklinde tarif etmek gerekir. Ancak 

bir nükleotid değişmesininde farklı bir amino aside yol açması mümkündür. Buna 

göre belli bir çeşit ve miktardaki baz değişmelerininde (ayrıca delesyon veya 

yenilenmeye) amino asitler diziliş sırasında değişmelere yol açması beklenir. 16. 

bölümde görüldüğü gibi bir bazlık ekleme veya eksilmede çerçeve kaymasına ve geriye 

kalan RNA mesajın okunuşunu değiştirir. Buda genellikle çok farklı bir protein 

eldesine yol açar. Bunlardan biri ınaktif veya hatta letal olabilir. Ancak bazı 

kodonlardaki belli pozisyondaki bir bazın diğeri ile ikame edilmesi sadece vuku 

bulduğu kodonun okunuşunu değiştirebilir. 

 Böylece bir amino asidi değişmiş bir protein üretilir. Yada özellikle trıplet 

üçüncü kodonundaki değişmiş kodlanan amino asitte değişikliğe yol açmayabilir. Bu 

bakım-dan genleri mutasyonel üniteler olarak düşünmek uygun olacaktır. Bu şekliyle 

gen bir deoksirıbo nükleotid çifti uzunlukta olabilir. Bu durumda fonksiyonel gen bir 

kaç tane’den bir çoğa kadar değişen mutasyonel alt ünilerden ibarettir.  

 Oldukça muhtemel bir biçimde moleküller düzeyde genetik rekombinasyonel 

ünitelerde tanımlamak mümkündür. Bu da genin anlamı konusunda üçüncü bir 

boyutu oluşturur. Bir gen üçüncü anlamı ile bir ölçüde değişik karekteristik gösterir. 

Nokta mutasyonlarının meydana geliş şekilleri aşağıda incelenmektedir. 

 



 DNA molekülünde oluşan çeşitli zararlar onun çift sarmal yapısına göre bozulmasına 

yol açar. Bu tip değişiklikler bazlarda oluşan değişiklikler ve yapısal bükülme ve bozulmalar gibi 

iki gruba ayrılabilir. Birinci grup değişiklikler replikasyon ve transkripsiyonu genellikle 

engellemez. Ancak böyle değişimler hücre onarım mekanizmaları ile tamir edilemediğinde 

özellikle replikasyon sürecinde beklenen baz eşleşmesi yapamadıklarında mutasyona yol açarak 

gelecek generasyon üzerine zararlı etkiye yol açabilir. Yapısal bükülme ve bozulmalar ise 

genellikle replikasyon ve transkripsiyonu fiziksel olarak engeller. 

 DNA’ daki bozulmalar aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

1- Purin bazların kopması ile purinsiz bölgelerin oluşması (De purinizasyon) 

2- Amin bölgelerin kopması (De aminizasyon) 

3- Purimidin bazlarının kopması (De Purimidizasyon) 

4- Baz ile şeker arasındaki glikozik bağların kopması ile purinsiz yada purimidinsiz yerler (AP 

yerler oluşumu) 

5- Bazlara akıl grubu sokarak bu bazların eşleşme özelliğini değiştirmek suretiyle hatalı 

eşleşmeye yol açan alkileştirici etkenler. (Hatalı eşleşme bazları kopma eğiliminde olduğundan 

koparak AP yerler oluşur.)  

6- Bazlara Etil, Metil, Hidroksil yan grupları ekleyen nedenler. 

7- Ultraviyole gibi timin bazları arasında kovalent bağ oluşarak dimer oluşumuna yok açan 

nedenler sonuçde çift sarmal yapı bozulduğundan replikasyon engellenir. 

 Organizmanın kendi onarım sistemleri bu zararları önlemeye çalışır. Başlıca (6 çeşit) 

onarım sistemi bulunur. Bunlar doğrudan onarım, kesip çıkarma onarımı, yanlış eşleşmeleri 

düzeltme onarımı, replikasyon sonrası onarım. SOS onarımı, hataya eğilimli onarım şeklinde 

gruplanmaktadır. Mesela foto aktivasyon ile fotoliyaz enzimi (U.V) nedeniyle dimer haline gelmiş 

yapıyı tekrar monomer yaparak onarır. Bu örnek doğrudan önerim örneğidir. 



Mutasyonların Moleküler Esasları 

Tautomerızasyon: DNA ve RNA purin ve prumidinleri çeşitli alternatif formlarda 

olabilir. Bu şekildeki çeşitli alternatif formlar’a “Tautomer” denir. Tautomer 

moleküldeki elektron ve protonların yeniden düzenlenmesinden oluşur. Adenin, 

sıtozin guanin ve timinin olağan dışı tautomerleri şekil 17. 2 (A) da gösterilmiştir. 

Bu olağan dışı formların normal formlardan farkı bir (H) atomunun eklendiği 

pozisyondadır. Sonuçda bazı tek bağlar çift bağa dönüşür. 

 - Subnukleotid Değişmeleri 

Transition (Hal değiştirme) 
  

 Böyle tautomerik değişmelerin önemi sahip oldukları eşleşme özelliğinin 

değişmesindedir. DNA da adenin normal tautomeri timin ile eşleşir. Nadir (imino) 

formdaki adenin ise şekil 17.2 (B) de gösterildiği gibi Normal sıtozinin tautemeri 

ile eşleşir. Nadir tautomer duragan olmayıp genellikle bir sonraki kendi benzerini 

oluşturma (replikasyon) sürecinde yaygın formuna dönüşür. Eğer halen birleşmiş 

bulunan adeninde tautomerizmi oluşursa AT çiftinin GC ye dönmesi sonucu elde 

edilir. Bu şekilde bir purinin diğeri ile veya diğer purimidin ile değiştirilmesine 

transtıon denir. Transtıonlar aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi bir çok şekiller 

de meydana gelebilir. 



 Bazlarda Yapısal Değişmeler= Deaminasyon: çeşitli kimyasal maddelerin 

mutasyona yol açdıkları bilinmektedir. Böyle kimyasal maddelerin isimleri 

bakteri, bira mayası ve fajlarda belirlenmiştir. Nıtrık asit (HNO3) böyle bir 

mutagenik unsurdur. Bu madde DNA bazlarındaki amino grubunu-(NH2) bir OH 

(hidroksil) ile değiştirerek etki yapar. Böylece 6 cı karbonunda NH2 ya sahip bir 

adenin nitrik asit aracılığı ile deamine olarak hypoxantine, dönüşür. Hiposantinde 

bir tautomerik değişme aracılığı ile daha yaygın karşılaşılan keto tautomer oluşur. 

Bu keto tautomer guanine benzer.  

 Keto tautomer ise sıtozinle birleşir. Böylece bir A:T çifti G:C ye dönüşür. 

Nitrik asit Guanini (G) ksantine (X) ve stozini (C) urasil (U) dezamine eder. 

Hiposantin yapı olarak guanine benzediğinden baz bağlantılarında bunun yerini 

alır bu durum [A=T]-[C=G] şeklinde mutasyonların tersinirliğini (reversıbl) 

açıklar.  

 Benzer şekilde Deaminasyon sıtozini urasıle çevirir buda adeninle eşleşir. 

Böylece C.:G yapısı T:A ya dönüşür. Gene Guaninde xantıne çevrilir. Xanthine ise 

iki (H) bağı ile sıtozinle eşleşir. 



Şekil 17.1 (A) DNA 

bazlarının yaygın 

karşılaşılan formları ile 

Tautomerlerinin 

karşılaştırılması 

Tautomerler birkaç formda 

olabilir. Soldaki yaygın form 

sağdaki ise nadir (tautomer) 

formdur. Birbirlerinden 

proton ve elektronların 

yeniden yerleşim farklılıkları 

ile ayırdedilir. Bu durum 

yapısal formüller (H) 

iyonları pozisyonlarındaki 

değişmeler ve kesik kesik 

çizilmiş daire için-deki çift 

bağlarla sembolize 

edilmiştir. Burada her 

vakada mutajen olarak 

önemli olduğu düşü-nülen 

tautomerler gös-terilmiş olup 

vukubulmaları oldukça 

nadirdir.. 



Baz Analogları (Bazlar Yerine Baz Analoglarının Geçmesi) 

 Bazı unsurlar olağan bazlar ile benzer moleküler yapıya sahiptir. Böyle 

benzer yapılar mevcut olduğunda replike olan (Benzerini meydana getiren) DNA 

koluna birleşebilir. Bir örnek bu işlemin oluşumu ve sonuçlarını daha çok 

açıklayacaktır. Mesela 5- Bromourasıl olağan (keto) formunda yandaki gibidir. 

Gelişme safhasındaki hücrelerde timin sentezinin engelleyip yerine ortamın (5-Bu) 

verilirse bu hücreler (DNA)'larına timin yerine (5-Bu) alırlar. Yani (5-Bu) 

hücrelerin kendileri mutant değildir. Ancak bunlardan oluşan hücrelerden mutant 

tiplerin oranı (5-Bu)'suz çoğalan hücrelerdeki mutant tiplerin oranına daha 

fazladır. (5-Bu) normal olarak keto veya iminoformunda herhangi bir değişme 

olmaz. Bazı hallerde (5-Bu)- enol 5-Bu'ya dönüşürse değişme olur.  

 



Şekil 17.2. (B) Dört bazın nadir 

tautomerlerinin eşleşme 

özellikleri. Bu şekilde oluşan 

hatalı eşleşmelerin sonucu 

metinde tartışılmıştır. 



Şekil 17.3 A) DNA'nın ilk kendi benzerini oluşturması (replikasyon) esnasında 

birleşen Adenin tautomerozasyonu aracılığı ile A:T çiftinin G:C çiftine dö-

nüşmesi. ikinci replikasyonda tautomerzmin tersine dönmesi G:C mutant kolu 

üreti-mine yol açar. B) DNA'nın ilk replikasyonunda adenin tautomerinin 

birleşmesi aracı-lığı ile (G:C) çiftinin (A:T) çiftine dönüşümü. Tautemorizminin 

ikinci replikasyonda ters dönmesini varsayarsak mutant A:T çifti üretilir. (Normal 

G:C) çifti yerine. Her iki ºekildede Adenin toutomer daire içinde mutant baz çifti 

ise kare içinde gösterilir. 





Bu unsur timin ile ikame olabilir. Yani bu unsurtimin ile oldukça benzerdir.  

(Şekil 17.2). Böylece bir AT çifti (Abu) ya dönüşür. Bazı invitro kanıtlar bir DNA 

kolundaki (Bu)’ya komşu Adenin Bu’ nun Guaninle eşleşmesine yol açtığını 

göstermiştir. Ancak bu birleşme Bu’ nun daha nadir formu olan Enol formu 

halinde olur. (Aşağıda). 

Şekil 17.4 Timin için 5- Bromuurosil olağan 

keto tautomerinin ikame edilmesi. Eğer daha 

sonra daha nadir enol forma tautomerizm 

oluşursa A:T çiftini G:C'ye dönüştürür. 

Ayrıca DNA diziliş sırasında 5-BU'nun 

kensininin varlığı RNA sentezinde 

eksikleklere yol açar. 



Ultraviyole Işığın Etkisi 
 Ultra viyole ışığıda orta düzeyde etkili mutagenik amildir. Ultra viyolenin 

sıtosin ve timin purimidinlere etkisi ile 1) Foto ürünler üretilir ve buda DNA da 

yerel kolun ayrılmasına yol açar. 2) Dımerler meydana gelir. Bunlarda kol 

ayrılmasına ve replikasyona mani olur.  Yada normal baz eşleşmesine müdahale 

eder. Böylece ultraviyole ışığı sıtosındeki 4 ve 5 ci karbon arasındaki çift bağı 

zayıflatır. (şekil 17.2) ve bu noktalara su katılmasını sağlar. Meydana gelen foto 

ürünler Guanin ile uygun hidrojen bağları oluşturma yeteneğinden yoksundur. Bu 

da kol ayrımına yol açar. 2800 A˙ dolayındaki ultraviyole radyasyonuda aynı 

şekilde 4 ve 5 ci karbon çifti bağını zayıflatır ve iki timinin dimer olarak 

bağlanmasını sağlar. ( şekil: 17.5). Böylece dimerler kollar arasındaki timinleri 

bağlayarak normal T-A eşleşmesini engeller. Ultraviyole ışınları ile özendirilen 

foto ürünler ve dımerler E. Coli ve fajlarda tekrar düzeltilebilirler. 

 Enol 5- Bu, timin tautemerine (şekil 17.2) benzer ve guaninle eşleşir. Bu 

şekilde AT çifti GC’ye dönüşür. (şekil. 17.4) Yapılan çalışmalar 5-Bu’nun 

bakterilerde mutasyon hızını artırdığını göstermiştir. Nitrik asit ve 5-Bu gibi baz 

analogları başlan-gıc mutageninin ne olduğuna bakmaksızın faj ve bakterilerde 

geçişli (transıtıon) mutantların orıjinal hallerine dönmesine neden olduğu kadar 

transıtıonlarada neden olur. 

 Bazı T4 fajlarının rII mutantları geçişli (transıtıon) olup bu şekilde geri 

dönebilir. 



Tüm Nükleotid Değişmeleri 

 Bu düzelme şu şekilde oluşabilir. 

1) Foto aktivasyon 

2) Karanlık reaktivasyon 

 Foto aktivasyonda ultraviyole ışınlaması esnasında DNA ya bağlanan 

enzim ultraviyoleye maruz kalmayı müteakip sağlanan görülebilir yoğun ışınla 

aktive edilir. Daha sonra enzim primidin dimerlerinin ayrılmasını katalize ederek 

normal yapısına kavuşur. Karanlık reaktivasyonda ise DNA molekülünden 

dımerlerin enzimatik uzaklaştırılması yerine en azından bazı bakteri soylarında 

kesilip uzaklaştırılan segment-ler için normal yenileme segmentleri sentezini içerir. 

  

 Akridin boyalarında etkili mutagenlerdir. 16. Bölüm de açıklandığı gibi 

bunlar baz eklenmesi veya eksilmesini sağlayarak etki gösterir. Eğer akrıdınin 

araya girmesi ve bunun sonucunda DNA molekülünün gerilmesi DNA molekülleri 

arasındaki Krosıngover esnasında olursa sonuçda eşit olmayan krosıngover oluşur. 

Neticede bir kolu bütünlerinden bir nükleotid daha fazla içerir ve diğerinden bir 

baz çifti daha fazla içeren bir yavru çifti sarmal üretir. Genel olarak akrıdınler 

bakterilerde sadece rekombinasyon zamanında etkilidir. 

 



DNA Kol Kırılması 
 X ışınları gibi radyasyonların mutasyon oluşturduğu gerçeği Muller’in 

1927 de yayınladığı kendine Nobel kazandıran makalesi ile bilinmektedir. (x) 

ışınları kolayca kromozomal kırılmalara yol açtığı gibi şeker fosfat koldaki bazı 

bağları kırarak DNA’yada etkide bulunabilir. Tek koldaki kırılmalar en azından 

bazı bakterilerde tamir edilebilmektedir. Ancak her iki koldaki kırılmalar ise 

tamir edilemez. Replikasyon ve normal baz eşleşmesi engellenerek bir yada daha 

fazla nükleotidlerde kayıplar yada değişikliğe yol açar. 

Deneysel Mutasyonlar 
 Müller Drosofila'da (X) kromozomu üzerinde oluşan letal mutasyonları 

araştırmak için (CIB) metodu adı verilen bir yöntem geliştirmiştir. ilk kez Müller 

(1927) (X) ışınları kullanarak drasofila'da mutasyon frekansın artırmıştır. 

Deneysel mutasyonlar konusunda iki metod bulunmaktadır.  

1- (CIB) metodu: Bu metodda drosofila melonagasterin (CIB) dişileri kullanılır. 

Böyle dişilerde (X) kromozomlardan biri üzerinde imversiyon dolayısıyla 

krossing-over'e mani olan faktör (C faktörü) taşır. Bu kromozom üzerinde ayrıca 

(1) faktörü bulunur. Bu faktör homozigot halde letaldir. Aynı kromozom üzerinde 

çubuk göz şeklini belirleyen (B) geni bulunur. Bu genin ressesiv aleli yuvarlak 

gözden sorunludur.  

 



 Drosofila melonagasterin erkekleri belli dozda (X) ışını ile ışınlandıktan 

sonra (CIB) dişileri ile birleştirilir. Elde edilen (F1)'ler kendi aralarında 

çaprazlanırsa elde edilen (F2)'lerde dişi erkek oranı incelenerek (X) 

kromozomunda letal mutasyon olup olmadığı anlaşılır. Eğer oran [2 (dişi): 2 

(Erkek)] ise letal mutasyon olmadığını; oran[2 (dişi): 1 (Erkek)] ise letal mutasyon 

olduğu anlaşılır.  

(CIB) metodu: Siyah boyalı kromozom (Y) kromozomun taralı gösterilen 

ışınlanmış (X) kromozomu, diğer içi boş çubuk kromozom (X) kromozomunu 

gösterir.   

C= Krossingover olmama; c= Krossingover olma 

L= Normal yaşama; l= Letal (ölüm) 

B= çubuk göz; b= yuvalak göz 

(+) geni homologdaki (X) kromo alellerini içeren kromozom. 

 

 Yani homolog kromozomda hangi genler var ise onların allelerini içeren 

yapı demektir. Örnek vermek gerekirse homolog ClB ise (+) Kromozomunda 

(cLb) vardır. 

 

 



Şekil 17.4.a. (CIB) metodu: 

Siyah boyalı kromozom (Y) 

kromozomunu taralı 

gösterilen ışınlanmış (X) 

kromozomunu, diğer içi 

boş çubuk kromozom (X) 

kromozomunu gösterir.  

C= Krosing over olmama; 

c= krosing over olma;      

L= Normal yaşama;          

l= Letal (ölüm); B= çubuk 

göz; b= Yuvarlak göz (+) 

geni homologdaki (X) 

kromo alellerini içeren 

kromozomdur. 



Şekil 17.4.b. Müller-S 

Metodu:  

+ Dominant allel= 

Kırmızı (yabani) göz > 

Wa= Armut göz rengi. 

+ Dominant allel= Bar 

(çubuk göz) > b= Oval 

göz. 



Hemoglobin Genetiği 

Müller S Metodu: Bu metotda Müller-S dişilerinin (X) kromozomlarının her biri 

çubuk göz (B) özelliği taşır. Bu kromozom üzerinde kayısı göz rengini (Apricot= a) 

belirleyen (wa) gen bulunur. Böyle bir kromozom iki inversiyona sahiptir. Bu 

yüzden bu kromozomda krossing-over'e tamamen mani olunmuştur. Müller S 

kromozomu letal gen taşıdığından böyle kromozoma sahip erkekler yaşar. Müller 

S erkek ve dişi drozofiloların çubuk göz kayısı renktir çubuk gözün alleli b= oval 

göz, kayısı göz renginin alleli ise yabani kırmızı (wA)'dır.  F2 dölünde [Dişi (2): 

Erkek (1)] oranı varsa letal mutasyon meydana gelmiş demektir.  Bu metodun 

yanısıra bileşik (X) kromozomları metoduda mutasyonların incelenmesinde 

kullanılabilir.  

  

 Nükleik asitlerdeki değişikliğin mekanızmasına ilişkin kanıtlar özellikle 

bakteri ve fajlardaki deneysel çalışmalar ve ınvıtro çalışmalardan sağlanmıştır. 

Mutasyonun bir bazlık değişimi içerdiği ve bu yüzde en azından mutasyonel 

düzeyde bir genin bir baz yada bir baz çiftlik ebatta olabileceği ileri sürülmektedir. 

Bu konuda doğrulayıcı kanıt ingram (1957) ve Hunt ve ingram’ın (1958 ve 1969) 

çalışmaları ile sağlanmıştır. Araştırıcılar çalışmalarını normal ve anormal 

hemoglobin arasındaki farklar üzerine yapmışlardır. 

 



Hemoglobin Molekülünün Yapısı 
 İnsan hemoglobini molekül ağırlığı 67.00 olan bir proteindir. Bunlardan 

globin 4 polipeptit zinciri içerir. Bu zincirlerden ikisi (ğ) zinciri ikiside (ß) zinciri 

olan her biri demir ihtiva eden hem grubuna bağlıdır. ğ zinciri 141 amino asit ß 

zinciri ise 146 amino asit içerir. Buna göre bir molekülde (2x141) + (2x146) olmak 

üzere 574 amino asit yer alır. 20 biolojik olarak önemli amino asidin 19’unun 

varlığı gösterilmiştir. 

Hemoglobin Molekülünün Analizi 
 Triptik sindirim: Biyokimyacılar (Hb) nin (ğ) ve (ß) zincirindeki a.a’leri 

tam diziliş sırasını incelemeden önce Ingram isimli araştırıcı 1956 larda normal 

(Hb) ve anormal (Hb) arasındaki kimyasal farklılıkları tesbit edebilmiştir. Burada 

normal şahısların (Hb-A) anormal şahısların ise orak hücre anemili şahıslar olup 

Hb-S yapısında oldukları düşünülmektedir. Ingram molekülü aynı anda analiz için 

çok büyük ve komplex olduğundan molekülü trıpsın (sindirim enzimi) enzimi ile 

sindirmiştir. Bu enzim her argının veya lısınin karboksil grubu ile bir sonraki 

amino asitin amino grubu arasındaki peptit bağını keser. Hb molekülünde 60 

kadar bu tip (aa) bulunduğundan bu şekilde 30 daha kısa polipeptit zincirinin 

oluşması beklenir. Daha sonra bunların her biri ıngram tarafından (a.a) içeriği 

bakımından analiz edilmiştir. Yani (Hb) molekülünün belli peptit grubunu içeren 

kısım kesilerek enzimlerle muamele edilir ve A. A.'lere kadar parçalanır. 



“parmak izi” “ peptitler: ingram, tripsinde sindirilmiş küçük A veya S (Hb) 

örneklerini büyük kare şekilli filtre kağıdının bir kenarına yerleştirilmiştir. Daha 

sonra araştırıcı bu peptit karışımını elektroforesiz denilen işlemle bir elektriki 

alana maruz bırakmıştır. Bu koşullar altında farklı yüklenen kısımlar 

karekteristik olarak farklı mesafelere hareket edecektir. Daha sonra henüz içeriği 

görülebilir olmayan filtre kağıdı yayılarak peptit noktası kurutulup 90˙C 

döndürülerek bir çözücüye kenarından yerleştirilir. Bu çözücü normal butil alkol, 

asetik asit ve sudan oluşur. Bu çözücüdeki peptitlerin çözünebilirlik farklılığı 

nedeniyle ilave bir hareket ve yayılma olacaktır. Daha sonra filtre kağıdı nınhıdrın 

içine yayılır. Nınhıdrın amino asitle reaksiyon sonucu mavi renk verir. Elde edilen 

kromatogram Ingram tarafından parmak izi olarak adlandırılmış olup yüklenme 

ve amino asit içeriği farklılıkları kolayca ve karekteristik olarak belirlenebilir 

(şekil 17.7). Ingram A ve (S) tipi Hb’lerden trıptık sindirim ile elde edilen 

peptitleri parmak izi peptit haline getirdiğinde 4’cü peptit olarak adlandırılan 

peptit hariç diğer tüm peptit noktaları filtre kağıdındaki pozisyonları bakımından 

benzer olduğu görülmüştür. 

 Bunun anlamı Hb-A ve S’nın uzun œ ve ß zincirleri 30 çeşit peptit 

bakımından biri hariç benzerdir. Bu da Hb-S’de pozitif Hb’A da ise hiç yük 

taşımaz bu farklılığın Bu zincirindeki 146 amino asidin diziliş sırasındaki bir 

amino asidin değişikliği ile direk ilişkili olduğu gösterilmiştir. 



Şekil 17.5 Bir purin yada 

piri-midin analoğu-nun 

replikasyon olayını nasıl 

etkileyip mutasyona yol 

açtığını gösteren şema. 

DNA' daki deği-şik 

nükleotit dizisis siyahla 

gösterilmiştir. Bu örnekte 

iki yeni GC çifti 

görülüyor. Bir GC 

çiftinin AT çifti yerine 

geç-mesi olayı, eğer üçlü 

şifrenin belirlenmiş bir a-

mino asit çeşidi-ne 

değiştiren noktasında yer 

almışsa, yani tripletin 

birinci yada ikinci ba-

zında yada belli bazı 

tripletlerin üçüncü 

üyesinde olmuşsa bir 

mutasyona yol aç-maya 

yeterlidir. 



        Şekil 17.6. Ultaviyole ışını altında tımınde Momomer Dımer dönüşümü. 



Çeşitli Hemoglobinlerin Analizi 

 Peptit analizleri için elektroforetik-kromotografik tekniklerin gelişmesi 

farklı (Hb) tipleri üzerinde çalışmaları hızlandırılmıştır. Böylece her polipeptit 

zincirin tam (a.a) diziliş sırası artık belirlenmiştir. Hb-A’nın ß zinciri (a.a) diziliş 

sırası önce (NH2) ucu başlamak üzere Valın-hıstıdın losin, treonin, prolin, 

glutamik asit, glumatik asit ve lısın şeklindedir. Tablo: 17.1. 4 farklı (Hb) tipinde ß 

zinciri için ilk 8. (a.a) lık seriyi karşılaştırmaktadır. 

Şekil 17.7. Hb-A (normal) ve Hb-

S (orak hücre anemili) kantar 

arasındaki parmak izi 

kromatogram çizimi. Her 

çevrilmiş alan özel pepitin nıhai 

yerleşimini gösterir. Ingramın 

belirlediği 4. peptit gölgeli 

gösterilmiştir. Kromo tografı ile 

peptitlerin amino asit analizi 

sağlanmış olmaktadır. 



Tablo: 17.1 4(Hb) tipinin ß zincirinin ilk (8) aa bakımından karşılaştırılması 

Hb-A Hb-S Hb-C Hb-G

Valine Valine Valine Valine

Histidine Histidine Histidine Histidine

Leucine Leucine Leucine Leucine

Threonine Threonine Threonine Threonine

Proline Proline Proleni Proline

Glutamic acid VALINE LYSINE Glutamic acid

Glutamic acid Glutamic acid Glutamic acid GLYCINE

Lysine Lysine Lysine Lysine

 Bu 8 amino asitden oluşan peptitlerin elekroforetik davranışları bunların 

elektriki yüklenmelerinde farklı açıklanmaktadır. Glutamik asit negatif yük valın 

ve glısın hiç yük taşımaz. Lısın ise pozitif yük taşır. Diğer bir çok (Hb) tipide 

benzer şekilde analiz edilmiştir. Her bir amino asit [bazıları (ğ) ve bazıları (ß)] 

zincirinde farklılık göstermektedir. 



Transversionlar 
 Hb-S tipinin Hb-A’ tipinden Beta zincirindeki 6 cı amino asit olarak 

glutamik asidin valınle değişmesi suretiyle farklılığı tablo 17.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 16.1’deki glutamik asit için kodonlar GAA ve GAG, valın için ise GUA, 

GUC, GUG ve GUU’dur. Eğer bir GAA kodunu (Glutamik asit) bir değişmeye 

maruz kalıp GUA haline gelirse valını kodlayacaktır. mRNA’daki böyle bir 

değişiklikde eğer (CTT) trınükleotid CAT’a değiştiğinde vukubulabilir. Yani 

Adenin Purın’i tımın purimidini ile yer değişir. işte bir purinin bir purimidin ile 

yer değiştirmesi transversıon olarak adlandırılabilir.şimdiye kadar ulaşılan 

sonuçlar ve Hb-A’lı şahıslar ile orak hücre anemisi yada orak hücre özellikli 

şahıslar arasındaki farklılıklar bir transversıonu akla getirmektedir. DNA’daki 

bir nükleotit çiftinin (AT) den (TA) ya değişmesi suretiyle bir tranversıyon 

oluşmaktadır. Buna göre mRNA’daki bir nükleotid hayat ile ölüm arasında 

farklılığı ifade etmektedir. 

Hemoglobin Tiplerinin Kalıtımı 
 2’ inci bölümde açıklandığı gibi (Hb-S) tipi Hb-A geni ile kodominans bir 

gen tarafından oluşturulur. Mevcut kanıtlar (B) zincirini etkileyen Hb-A, S, C ve 

G tipleri için genlerin multipli allel serisi oluşturduğu ve (ğ) zincirinin muhtemelen 

multiple allel olmak üzere farklı bir allel serisi ile belirlendiğini göstermektedir. (ğ) 

zincirinde değişikliklere yol açan mutasyonlar (ß) zincirini (yada tersi) etkilemez 



Şekil 17.8 

HbA'dan 3 

mutant B 

hemoglobin 

zincirinin 

türemesi için 

öne-rilen 

model. Bu 

değişiklikler bir 

nikleotidlik 

değişi-mi ile 

oluşur. Bir çok 

kod aynı amino 

asidi 

belirlediğinde 

belli bir (aa) 

için kodon 

rastgele al-

mıştır. 

Değişmiş 

nükleotidler 

daire içine 

alınmıştır. 



Triptofan Sentetaz Sistemi 
 Ingram’ın çalışmaları bir bakıma Yanofzt skı’nın E. Colideki trıptofan sentefaz 

enzim sistemine ilişkin önemli çalışmasında bir basamak oluşturmuştur. Bu bakteride tam 

enzim molekülü iki farklı A ve B adı verilen alt ünitenin birleşimi ile oluşur. A unsuru 267 

amino asitlik tek polipeptit zinciri olup tam diziliş sırası bilinememektedir. (ß) unsuru ise 

iki benzer polipeptit zincirinin dımeridir. Bu enzim trıptofan sentezindeki uç basamağı 

katalize eder (şekil 17.9) Hem A ve hem B alt unsuru AB reaksiyonu için gereklidir. Oysa A 

reaksiyonu yani ındole üretimi için sadece (A) alt unsuru gereklidir. B unsuru ise B 

reaksiyonu için gereklidir. Bu durumda trıptofan sentetazını oluşturmak yeteneğinden 

yoksun bazı mutantlar enzimatik olarak ınaktif protein üretirler. Bu protein enzimatik 

olarak ınaktif olup tavşan kanından hazırlanmış trıptofen sentetaz ımmun (bağışıklık) 

serumu ile bir bağışıklık reaksiyonu verir. Bu protein çapraz reaksiyon veren materyal 

(CRM) olarak adlandırılır. Hem CRM üreten (CRM+) ve hemde CRM üretmeyen (CRM-) 

mutantlar elde edilmiştir. CRM+ ile CRM- mutantlar arasındaki farklılığın CRM-’lerin 

enzim molekülünün küçük bir kısmını üretmesi veya anlamsız mutasyon sonucunda 

oldukça anormal molekül üretmesinden ileri geldiği düşünülmektedir. 

 A unsuru bakımından kusurlu mutantlar ve aynı şekilde (B) unsurundan yoksun 

mutantlar oluşabilir. iki mutasyonun aynı fonksiyonel gende olup olmadığını anlamak için 

komplementasyon (tamamlama) testleri yapılır. Böyle testler iki farklı mutant genin aynı 

hücreye konulmasını içerir. Eğer bu genler trans, formunda (configurasyonunda) 

konulmuşsa ve yabani tip aktivite tamir edilmişse iki mutasyonu iki farklı fonksiyonel 

gende olduğuna ve komplementarıte gösterildiğine hükmedilir. 



 Sistron terimi cis/trans testiyle belirlenen genetik birimi tanımlar. Cis/tran testi bir çift 

heterozigotda aynı gende bulunan iki mutasyon farklı DNA moleküllerinde bulunduğunda 

(Trans konum), mutant fenotip; aynı DNA molekülünde (Cis konum) bulunduklarında ise 

yabani fenotip gösterir. Buna göre sistron proteini ifade eden (DNA) birimini kapsayan gene 

eşdeğerdir. Bu test iki mutasyonun genomda farklı yerleşim biçimlerinin onların fenotipik 

açıklaması üzerine etkisini belirleyen testtir. 

 Komplementasyon testleri hücrenin dıploıd yada dıploıd yapılabilir olmasını 

gerektirir. Vejatatif hücreleri monoploid olan bakterilerde bu gereksinim konjugasyon 

transformasyon yada taransductionla bağlanır. Bu işlemlerde hücrelerin incelenen genler için 

geçici dıploıdliği sağlanır. 

 Triptofan sentetaz sistemi için her (A) mutant’ın (B) mutantı tamamladığı fakat iki A 

mutantı veya iki (B) mutantı arasında tamamlama oluşamadığını göstermiştir. Bu sebeple (A) ve 

(B) polipeptit zincir üretiminden farklı fonksiyonel gen (yani sistron)ların sorumlu olduğu 

anlaşılmaktadır. Komplemantasyon kısaca aşağıdaki gibi tarif edilebilirler doğrusal olarak ard 

arda sıralanmış DNA segmentlerinin fenotipik etki olarak birbirlerini tamamlamalarıdır. 

Komplementer genler birlikte bulunduklarında özellik için farklı bir açıklama yapılacak şekilde 

karşılıklı etkileşimde bulunurlar. 



Şekil: 17.9. Trıptofan sentatazıda 

içeren trıptofan sentezinin 

basamakları. Enzim A ve B gibi 

alt unsurdan oluşur. A ve B her 

ikiside indole-3 glıserol fosfat + 

serin --> Trıptofan (=AB 

reaksiyonu) üretiminden 

sorumludur. A alt unsuru lındol ve 

trıose fosfat üretilmesi (A 

reaksiyonu) için gereklidir. B alt 

unsuru ise ındol +serin-->trıptofan 

(yani B ) reaksiyonu için 

gereklidir. Buna göre A’dan 

yoksun mutantlar büyüme için 

Trıptofan veya ındola ihtiyaç 

duyar. (B) mutantlarında 

trıptofan sağlanması gerekir. 



Genlerin Ayrıntılı Yapıları 
 Gen hakkındaki en eski kavram genlerin bölünemeyen üniteler olduğu şeklindedir. 7. 

bölümde bir sezgi olarak varılan sonuç bir anlamda geçersizdir. öte yandan bir polipeptit 

zincirindeki amino asitler diziliş sırasını belirleyen nükleotit serileri vardır. Mesela trıptofan 

sentetaz enziminin (A) ve (B) zincirleri yada Hemoglobinin (ğ) ve (b) zincirleri bulunur. Ayrıca 

polipeptit belirleyici genlerin bir nükleotidlik küçüklükteki birimlerinde bile değişiklikler oluşup 

amino asit içeriğindeki farklılık dolayısıyla farklı bir poli peptit zinciri yani yabani tipin bir 

varyantı oluşabilir. Buna göre fonksiyonel gen mutasyonel gen ile aynı değildir. Ancak 

fonksiyonel gen birçok mutasyona uğrayabilir birimler içerir. Böylece genler yerlerinin tabiatı 

açısından rakombinasyonun oluştuğu yerler olarak düşünülebilir. Bu durumda fonksiyonel gen 

birçok mutasyonel ve rekombinasyonal alt ünitelerden oluşan bir birimdir. 

 Sistron 
 Sistron terimi 1961’de Seymour Benzer tarafından bir polipeptit zincirini belirle-yen 

DNA segmentine karşılık olarak kullanılmıştır. Bu terim 17. bölümde açıklanan Cıs-Trans 

etkisinden türetilmiştir. Bu sebeple hemoglobin molekülü globulin fraksiyonu için iki sıstrona 

ihtiyaç vardır. Bunların her biri sırasıyla (ğ) ve (b) zinciri içindir. Eğer trıplet şifre varsayımı 

geçerli olursa, ğ zinciri için sıstronun en azından 141 x 3= 423 nükleotid uzunlukta olması 

gerekir. Keza (ß) için ise 146X3 = 438 nükleotid uzunlukta sıstron gerekir. Bu durumda bir 

bakıma çok anlamlı bir gen kavramı ortaya çıkmaktadır. Gen;  fonksiyon ünitesi olarak gen yanı 

sistron belli bir polipeptit zinciri belirleyen muhtemelen polipeptitdeki amino asitlere tekabül 

eden nükleotidlerin 3 misli büyüklüktedir. Kısaca sıstron biyokimyasal işlevde genetik birimi 

olup bir peptit zincirinde amino asit diziliş sırasını tayin eden DNA’daki nükleotid çiftlerinin 

diziliş sırasıdır. 



Muton 
 Sistrom kavramı içinde birçok değişime uğrayabilen (mutable) yerler 

bulunması gerektiği ön görülmektedir. Böylece mutasyon ünitesi olarak gen dahada 

küçülür. Diğer bir deyişle mutasyon ünitesi olarak gen sistrondan daha az nükleotid 

içerir. Mutasyonel değişme yeteneğindeki en küçük DNA büyüklüğü için Benzerin 

“muton” isimli terimi kullanılmaktadır. 

 Bakterilerde ve hemoglobin üzerinde yapılan çalışmalar mutonun DNA da bir 

nükleotid çifti küçüklükte olabileceğini göstermiştir. şekil: 17.8’de belirtildiği gibi 

Mutant Hb. normal hemoglobinden bir a.a ikamesi bakımından farklı olup bu durum 

tek nükleotidlik değişmeleri kavramına kanıt olarak gösterilebilir. (Hem transıtıon, 

hem transversıon) Aynı sebeblerle ve Yanofsky ve diğer çeşitli araştırıcıların 1963 ve 

1967’lerde elde ettikleri deneysel kanıtlar sonucunda bir çok Triptofaz Sentetaz 

mutantlarının her birinin nükleotid ikamesi ile oluştuğu gösterilmiştir. iki ultrovi-yole 

ışını ile oluşturulmuş A 23 ve A 46 gibi mutant soylar elde edilmiştir. Bir A 23 

mutantında glısın’ın argının ile yer değiştirdiği A 46 mutantında ise aynı glısın 

glutemik asitle ikame edildiği görülmüştür. Bu işlemden sorumlu kodon değişmeleri 

ise yabani tip, glısın için (GGA), Argının, A 23 için (AGA) ve glutamik asit, A 46 için 

GAA ile gösterilmitir. (şekil:17.10) Bu örnekler mutonun bir nükleotid küçüklükte 

olabileceğini ve sıstrorununda birçok mutodan oluştuğunu belirtmektedir. 

 Böyle değişime uğrayabilir yerlerdeki nükleotid değişiklikleri anlamlı yada 

anlamsız okuma değişiklikleri oluşturabilir. Kısaca muton; değişince organizmanın bir 

mutantının meydana gelmesine sebep olan kromozomun en küçük parçasıdır. 



Rekon 
Triftofan Sentetaz Sistemi 

 7. bölümdeki pseudo allel kavramı krosıngoverin bir fonksiyonel gen içinde yada 

“Benzer”ın terminolojisi ile sistron içinde olduğu ön görülmektedir. E. Colide A 23 ve A 46 

trıptofan sentetaz mutantı bu öneriyi doğrulamaktadır. Bu iki mutantın  aynı noktada 

bulunmadıkları fakat 0.061 harita ünitesi aralıkta olmadığını rekombinasyon çalışmaları ile 

gösterilmiştir. Gerçektende Yanofski polipeptit zincirindeki mesafeler ile harita 

mesafelerini karşılaştırırken aynı enteresan sonuca varmıştır. 

 Araştırıcı önce E. Coli trıptofan sentetaz sistemindeki (A) proteni için 187 amino 

asit için harita uzunluğunu yaklaşık 3 harita ünitesi yada her amino asit için 3/187 = 0.016 

harita ünitesi olarak bulmuştur. Buna göre üç ardışık nükleotid grubu içinde mesafe 

aynıdır. Komşu nükleotidler arasındaki mesafe 0..01 ile 0.005 harita ünitesi arasındadır. 

Buna göre bir trıpled kodonu içinde mutasyon olabildiği gibi rekombinasyonda olabilir. 

Ayrıca Yanofsky hem mutasyon ve hem rekombinasyona ilişkin yaptığı transduksiyon 

denemeleri belli bir pozisyonda farklı a.a seri her proteinin bu pozisyonun her iki 

yanındaki AA larının değişmeden aynı kaldığı gösterilmiştir. Yanofski (1963) de böyle bir 

bulgu üst üste çekişen şifre ihtimalini ortadan kaldıran en iyi kanıtıdır demektir. Buna göre 

sıstron kavramının bir alt bölümünü tanımlamış bulunuyoruz. Yani REKON kavramı 

rekombinasyon yeteneğinde yada bakterilerde transformasyon ve transductıon ile 

birleşebilme yeteneğinden küçük DNA ünitesi olan Rekon terimini içermektedir. Rekon 

genetik rekombinasyonun en küçük birimi olup genetik maddenin bir boyutlu 

uzantısındaki en küçük ve kendi arasında yer değiştirebilen fakat rekombinasyonla 

bölünmeyen elemanı olarak tarif edilir. 



Şekil: 17.10. E. Coli’de bir (tek) nükleotid ikamesi ile A23 ve A46 trıptofan 

sentetaz mutantlarının türetilmesi. 



Fajlarda Komplementasyon ve Rekombinasyon 

 T4 fajı kalın barsak basılı olan E. Coliyi enfekte eden bir virüsdür. Ağar plakalarında 

konukçu üzerindeki açık kabartma leke gibi bölgeler ınfeksiyon ve lısıs alanlarını gösterir. 

Yabani tip fajlarda (r+) oluşturulan alanlar küçük ve kaba kenarlara sahiptir, leke morfolojisini 

değiştiren bir çok faj/mutasyonu bilinmektedir. Bunlardan biride r (hızlı=rapid lısıs) olarak bilir 

ve keskin kenarlı büyük lekeler oluştur-duğundan kolayca sezilebilirler (r) mutanlarının faj 

DNA sındaki üç belli başlı harita bölgesini kapsadığı ve rI, rII, rIII sembolleri ile gösterildiği 

bildirilmektedir. Hem rI ve hemde rIII (K) soyu konukçu hücreleri lısız eder. rII mutantı ise (K) 

tipi hücrelere girer fakat lısız edemez. Ama bu üç mutantip (ß) soyu konukşu hücreleri Lisize 

eder. rII mutantları rII A ve RII B iki gruba ayrılır. Bu iki grubun her biri faj DNA molekülü 

üzerinde bitişik fakat çakışmayan pozisyonda yer alır. A Bölgesi (A) ürünün (B) Bölgesi (B) 

ürünü üretir. Her iki unsur (K) tipi hücreleri Lısıs için gereklidir. r+ tipi (Yabani tip) fajlar hem 

A ve hem de B ürününü oluşturur. Bu tip fajlar A ve B bölgesi cıs konfıgurasyonunda olup 

değişikliğe uğramamıştır. Ancak rII A mutantı sadece (B)’yi üretir ve (K) soyu konukçuyu Lısıs 

edemez. (Ancak infekte edebilir). 

 Aynı şekilde rIIB mutantları (A) unsurunu üretir. (B) yi üretemez ve (K) tipi hücreleri 

Lyse edemez. Ancak konukçu hücrelerin aynı anda rII ve rIIB mutantı ile (her biri sırasıyla bir 

A veya bir B mutasyonuna sahip) ile ınfeksiyonu halinde lısıs elde edilir. Burada da A ve B 

ürünleri üretilmektedir. Fakat iki farklı faj DNA molekülü (yani trans configurasyonunda) 

aracılığı ile üretilebilmektedir. Buna göre A ve B bölgeleri fonksiyonel olarak farklı olup cıs-

trans testi esasına göre tamamlayıcılık (complemantasyon) gösterirler. Bu gerçekden yola 

çıkarak. “Benzer” isimli araştırıcı “sıstron” terimini türetmiş ve belli bir polipeptit zincirinin 

şekillenmesinden sorumlu DNA segmentını fonksiyonel gen anlamına kullanılmıştır. 



 Öte yandan eğer iki farklı (A) yada iki farklı (B) mutasyonu kendi nisbi 

sistronlarından yeterince uzakta yer almışsa bunlar arasında rekombinasyon olabilir. Mesela B 

tipi konukçuları iki farklı (A) mutantı ile ınfeksiyonun lısıs ile neticelenir. (r II mutantları B 

hücrelerini lisiz edebilir) ve döl faj parçacıkları açığa çıkar. Bunlar daha sonra (K) tipi 

konukçuları ınfekte için kullanılır. (K) hücrelerinde vukubulan herhangi bir lisis iki farklı (A) 

mutasyonu arasında rekombinasyonun sonucunda oluşan yabani tip faj (r+) ve bunun 

karekteristik lekesinin sonucudur. 

 Aynı rekombinasyonal etki (B) sistronları içinde de de görülebilir. Yapılan dikkatli 

çalışmalar rekombinasyon yüzdesinin 0,00001 düzeyinde düşük olduğunu (1.x10-7) göstermiştir. 

Bazı A x A ve B x B melezlerinin rekombinasyon oluşturmak bakı-mından başarısız kaldığı 

görülmüştür. Bunların delesyonlar olduğu gösterilmiştir. özet olarak komplementasyon ve 

rekombinasyonların oldukça farklı olduğu anlaşıl-maktadır. Komplementasyon testleri iki 

mutasyonun aynı sıstronda olup olmadığını yani aynı fonksiyonel ünitenin bir kısmı olup 

olmadığını belirtir. Rekombinasyon ise sıstronların daha ayrıntılı haritalarının yapılmasını 

mümkün kılar. 

 Gerek nokta mutasyonları ve gerek delesyonlara ilişkin çalışmalar sonucunda Ben-zer 

isimli araştırıcı 1962’de 3000’ın üzerinde mutantın tüm rII bölgesinde rekombinasyonla 

belirlenen 300 yere sahip olduğunu göstermiştir. Daha sonra çalışmalar bu bulguları sadece rIIA 

bölgesinde en azından 500 rekombinasyonal yerin bulunuduğu şeklinde ilerletmiştir. bir çok 

kanıtlar sonucunda T4 DNA molekülünün molekül ağırlığın 130.000.000 olduğu gösterilmiştir. 

Deoksirıbonükleotid çiftinin ortalama molekül ağırılğı (650) olursa tüm T4 genomundaki 

nükleotid çifti sayısı 130.000 000/650 yada 200.000 olacaktır. A sıstronundaki baz çifti sayısına 

ilişkin tahminler 2500’e kadar ulaşmakta ise B için 1000 ile 1500 arasındadır. rII A bölgesi için 

2000 nükleotid çifti tahmini ile A sistronundaki rekombinasyon ünitesinin 2000/500=4 nükleotid 

çiftinden fazla içermediği anlaşılmaktadır. 

  



Sonuçlar 

 E. Coli/trıptofan sentetaz sistemi ve T4 fajlarının rII bölgesine ilişkin 

çalışmalar elde edilen kanıtlar muton gibi rekonlarında çok küçük olduğunu ve bir 

deoksirıbonükleotid çifti kadar olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca oldukça muhtemel 

biçimde muton ve rekonların yapısal olarak ayırdedilemeyen nitelikte olduğu 

anlaşılmaktadır. Bazen olduğu gibi bir polipeptit’i belirlemek için (1000-2500) 

nükleotid çiftine ihtiyaç duyulması bu polipeptit zincirin 300-800 amino asitlik 

olacağını belirtir. Ayrıca böylece toplam molekül ağırlığın 50.000-133.000 dolayında 

olması söz konusudur. Biyokimyacılarca üzerinde çalışılan bir çok proteinin molekül 

ağırlığının 20000-70000 olduğuna bakarak böyle bir tahmin makul gözükmektedir. 

Son dört bölümde gen hakkında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 1. Genetik materyalin (RNA) olduğu bazı virüsler haricinde tüm 

organizmaların kalıtsal materyali DNA’dır. 

 2. Gen nükleotidlerinin belli özel doğrusal diziliş sırasıdır. Bu diziliş sırası 

birden fazla biçimde organize olabilir. 

 a) Sistron denilen fonksiyonel ünite belli bir polipeptit zincirinin 

belirlenmesinden sorumlu olup zincirdeki her amino asit için üç komşu 

deoksiribonükleotid çifti ile zincir başlatıcı ve zincir bitirici trıpleti içerir. 

 b) Her sıstron aşağıdaki kısımlara bölünebilir. 

 1) Mutonlar bağımsız olarak bir mutant fenotip üretme yeteneğinden en az 

nükleotid sayısıdır. Bu küçüklük bir nüklotidlik kadarda olabilir. 



2) Rekonlar: Rekombinasyon yeteneğine sahip en küçük nükleotid sayısıdır. Bu 

küçüklük bir nükleotidlik olabilir. Rekonlar ve mutonlar yapısal olarak aynıdır. 

 3) Bir polipeptit zincirinin amino asit diziliş sırasının sıstronlar tarafından 

belirlenmesi sıstronların özel nükleotid diziliş sırası tarafından sağlanır. 

 a) Protein sentezinin gerçekleşmesi mRNA aracılığı ile sağlanır. mRNA 

orijinal olarak tek kollu olup bir DNA kolundaki diziliş sırasının baz-baz bütünler 

çevriminden oluşur. 

 b) Polizomlar, tRNA, enerji kaynakları ve birçok enzimlerle birlikte 

mRNA direk olarak kendi rıbonükleotid diziliş sırası (genetik şifre) aracılığı ile 

başlıca stoplazma içindeki rıbozom yüzeylerinden protein baz sentezinden 

sorumludur. 

 c) Genetik Kod;  

 1) Üçlü 

 2) Virgülsüz 

 3) Üst üste çakışmayan 

 4) Dejenarete (Bir AA’nın birden çok şifre ile belirlenmesi) 

 5) Esas itibariyle non-ambıgous (belirsiz olmayan) 

 6) Müşterek doğrusal (Kolınear) 

 7) Üniversal niteliktedir. 



Mutasyonların Nedenlerine Göre Sınıflandırılması Özet 

1- Tautomerizasyon nedeni ile değişim (Mutasyon) 

2- Kimyasal unsurlar nedeni ile değişim (Mutasyon) 

3- (X) ışınları veya ultraviyole (U.V.) ışınları ile değişim (Mutasyon) 

Kimyasal amiller nedeni ile değişim ise dört kısımda incelenebilir : 

1- Deaminasyon nedeni ile değişim 

2- Baz anologları nedeni ile değişim 

3- Tüm nükleotid değişimleri nedeni ile değişim 

4- Bazlar arasındaki değişmeler nedeni ile değişim 

 Burada deaminasyon terimi bazlardaki yapısal değişmeleri tanımlar 

çeşitli amiller amin grubunu ayırarak bazın yapısını değiştirir. Baz anologları 

nedeniyle değişim ise eşleşmede bazlar yerine baz analoglarının geçmesini 

tanımlar. 

 Burada tüm nükleotid değişmeleri normal bazların eksikliği veya kayması 

sonucunda nükleotid unsurlarının olmayışı nedeniyle yeni bir şifrenin oluşumunu 

tanımlar. Mesela akridin boyaları bazla yok edilir. Yok edilen (baz) şifrede çıkmış 

olacağından yeni şifre elde edilmiş dolayısıyla şifre değişimi (Mutasyon) oluşmuş 

olacaktır.  



 Bazlar arsında değişmeler ise alkali edici kimyasal maddeler (etil metan 

sulfanat. E.M.S. Veya nitrojen gazı) özellikle Guanin (G) bazını (7) etil guanine 

çevirerek ya bulunduğu yerden koparak boşluklar oluşturmak yada başka bir 

bazla (mesela) timin ile değiştirerek yada baz anoloğu gibi Guanin eşi Sitozinle 

değilde timinle eşleşmeye yol açıp yapısal değiştirmeyi anlatır. 

 Tautomerizasyon Nedeniyle Değişim  

 Tautomerizasyon sorusu kalıtsal içeriği oluşturan bazlar değişir. Bu 

olguya hal değiştirme Transition denir. Transitionda bir purinin başka bir purinle 

bir purimidinin başka bir purimidinle değişimi söz konusudur. Oysa bir purinin 

purimidin ile purimidinin purinle değişimi söz konusu ise buna transversion denir 


