
GEN FAALiYETLERiNiN AYARLANMASI 
 Çok hücreli organizmalar normal olarak belirli bir sıra ile cereyan eden işlemler 

sonucunda bir hücreden (zigottan) birçok farklı çeşitte hücre, doku organ içeren ergin 

forma dönüşürler. Ancak mitozdaki kromozomların davranışları nedeniyle komplex çok 

hücreli bir erginin tüm soma hücreleri aynı genotipe sahiptir. Kısaca zigot ve ergin safalar 

arasında organizmanın hücreleri fizyolojik ve fiziksel olarak farklılaşır. Normal koşullarda 

tüm hücrelerin genomları aynıdır. O halde genetik olarak benzer olan bu hücreler nasıl 

oluyorda fonksiyonel olarak farklı oluyorlar? sorusu ortaya çıkmaktadır. 

 Gelişmenin belirli bir dönemine kadar çok hücreli bir organizmanın hücreleri 

totıpıent (yani her biri canlı organizmaya dönüşebilir) niteliktedir. Yani bu hücreler eğer 

gelişmenin henüz başladığı bir dönemde alınıp izole edilirse tam bir canlıya dönüşebilirler. 

Mesela havuçlarda phlöem dokudan yani gıda iletim boruları dokusundan alınan 

farklılaşmamış ergin hücreler alınırsa bunlar düzensiz büyük ince duvarlı farklılaşmamış 

hücreler yığını oluşturur. Bu şekilsiz hücreler yığınına kallus denir.  

 Callus’un sıvı medyum (ortama) transferi ve hafifçe sallanarak muhafaza edilmesi 

suretiyle hücreler ayrılabilir. Daha sonra bu hücrelerin yeni kültürlere nakli ile bu 

kalluslar embriyo benzeri yapılara yada embriyoidlere dönüşür. Sıvı ortam embriyoidler 

kök aracılığı ile kök şekillenmesini özendirir. Daha sonra bu embriyodin katı medyuma 

nakledilmesi çiçek ve gövde üretimi ile neticelenir ve kısaca tam farklılaşmış ergin bir bitki 

elde edilir. Yassı kurtların (planarıa) vücudundan küçük bir kısım ya da Afrika menekşesi 

(Soint paulıa ionanthıa) gibi bitkilerin ergin yapraklarından küçük bir kısım alınırsa 

bunlar uygun çevre koşulları altında tam bir organizmaya dönüşebilir. Diğer bir deyişle 

regenere olurlar. 



 Böyle bir olgu tüm bitki ve hayvanlar için geçerli olmasada kurbağalar ve 

deniz kestanelerinde çok küçük embriyolarla yapılan çalışmalar zigot 8 hücreli iki 

kısma bölünmesinden sonra dahi hücrelerin ayrılıp sadece bir hatta bölünmeyi 

zorlanması normal farklılaşma ve embriyo şekillenmesi ile neticelenmiştir. iki 

hücreli tavşan embriyolarının ayrılması ve daha sonra diğer dişilere yeniden 

ımplantasyonu normal embriyo ile neticelenmiştir. Nıtsch ve Nıtsch (1969)da 

tütünde yaptığı çalışmalar ile mikrosporların ınvıtro olarak monoploid bitkilere 

gelişmesinin sağlandığı gösteril-miştir. Bu monoploid bitkilerde tohum elde 

edilmemişsede çiçeklenme dönemine kadar ulaşmışlardır. Daha sonraki gelişme 

safalarında farklılaşma belli bir kritik nokta-ya geçmiş ise totıpotency (bir 

hücrenin ergin bir canlıya dönüşebilme yeteneği) özel-likle hayvanlarda olmak 

üzere genellikle kaybolmaktadır. çok hücreli organizmaların belirli bir düzen 

içinde fonksiyonel ve yapısal farkklılaşmalarının sırrı bunların hüc-releri hayatın 

tüm dönemlerinde aynı proteini üretmemeleri gerçeğinde yatmaktadır. 

 Bakteri  benzeri bir hücreli şekillerde bile protein sentezinde geçici bazı 

değişmeler oluşmaktadır. Açık olarak anlaşılacağı gibi genlerin farklı zamanlarda 

yada farklı çev-re koşullarında kapalı (çalışmıyor) ya da açık (çalışıyor) olmalarını 

sağlayan mekanizmalar mevcuttur. Gerçektende çeşitli deneysel kanıtlar 

farklılaşmanın genetik materyalin geçici olarak aktif yada ınaktif olmasının 

sonucu olduğunu göstermektedir. Bundan sonraki bölümlerde gen faaliyetlerin 

ayarlanması problemi incelenecektir. 



Gen Faaliyetlerinin Ayarlanmasına İlişkin Kanıtlar 

Dev kromozomlar: Dıptera sineklerinde tükrük bezi gibi larval dokuların 

kromozomları düzenli olarak bazı olağan dışı davranışlar sergiler. Bu davranışlar gen 

faaliytleri hakkında bazı bilgiler sağlamaktadır. Bu dokuların hücreleri bölünmemekle 

birlikte bunların kromozomların birçok defa benzerini meydana getirerek (replike 

olarak) daimi olarak homolog çiftler halinde synapse olmuş (eşleşmiş) kromozomlarla 

politen yada bir çok kollu kromozomlar üretir. Politen kromozomu dev kromozom ile 

eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

 Eğer bu kromozomlar bireyin gelişmesinin çeşitli dönemlerinde incelenirse 

çıkıntılı kabarıklıklar ya da balbini halkaları denilen yapılar şeklinde büyümüş 

kabarıklıklar görülür. Bir gelişim olayı izlendiğinde pufların yer değiştirdiği sanki bir 

yılanın besini yutmasına benzer. şekilde kabarıklıklar kromozom boyunca yer de-

ğiştirir. Beerman ve Bahr elektron mikroskop çalışmaları ile 1954’de bu kabarık-

lıkları sık biçimde sarılmış DNA ipliklerindeki gevşemelerle loplu yapılara dönme 

şeklinde açıklanmıştır. Bu kabarıklıklar (puf’ları) gelişme sürüp giderken belli 

kromozomal bölgelerde görünüp kaybolmaktadır. Bu işlem böceğin gelişme dönemine 

ilişkili olarak cereyan eder. Kabarıklıkların biçimi ve oluşma zamanı erginleşme dö-

nemi ve doku ile karakteristik ve düzenli bir şekilde değişmektedir. Değişik boyama 

teknikleri, biyokimyasal testler ve radyo izotopların kullanımı ile her kabarıklığın 

RNA transkrıpsıyonu (çevrimi) gösteren aktif yerler oldukları gösterilmiştir.  Diğer bir 

değişle kromozomun bu bölgelerinde protein sentezi süreci başlatılmaktadır. 

 

 - Kromozom Kabarıklıkları 



 Eğer genlerin (yani sıstronların) belirli bantlar seti ile birlikte yer aldığı 

yani onlara tekabül ettiği düşünülürse bu geçici kabarıklıkların zaman içerisinde 

gen aktivitesine tekabül etmesi gerekir.Yapılan testler bir kabarıklıkda 

sentezlenen (RNA)nın di-ğer kabarıklıkdan sentezlenen RNA'dan farklı olduğunu 

göstermiştir. Prothoracıc be-zeden elde edilen ecdyson gibi hormonlardan küçük 

miktarlarda injeksiyon aynı kaba-rıklıkların şekillenmesini özendirmektedir. 

Normal olarak bu işlem herhangi bir muameleye tabi tutulmamış larvalarda tüy 

dökümünden önce oluşur. Eksidon hormonu böceklerde krizalit olma (Pub) 

sürecini başlatarak metamorfoza indüke (uyarma) eder. Prothoraik beze neuro 

sekretör hücrelerden beyin hormonun akışı ile aktive olur. Rhynochosciara 

dıpoteralarının larvasını beyin arkasından anterion kısımdan bağlan-ması ile 

normal kabarıklık oluşumunu ve kabarıklık ebadının küçülmesinde başarı-sızlık 

elde edilmiştir. Yapılan diğer bir denemeden mRNA sentezini engelleyen actı-

nomycın D isimli antibiyotiğin ınjeksiyonu birkaç saat süre ile kabarıklık şekillen-

mesini engellemiştir. Bu işlem aynı anda ecdysone kullanıldığında da gözlenmiştir. 

 Larvaya radyo aktif “urıdinin” ınjekte edildiğinde yalnız kabarıklık ve 

nükleotidler birikmiştir. Bu olgu actınomycın-D ınjeksiyonundan sonra olduğunda 

gerçekleşme-miştir. Bütün bu sonuçlar bu kabarıklıkların bireyin gelişme safaları 

ile paralel giden bir şekilde cereyan eden RNA sentez yerleri olduğunu 

göstermektedir. Buna göre genler(sıstronlar) aktivite (esas itibariyle mRNA 

sentezi) bakımından organizmanın gelişme dönemi ile ilişkili biçimde dönüşümlü 

değişikliklere maruz kalmaktadır. 



Lamba Fırçası Kromozomları 
Genlerin bu şekilde açık ve kapalı hale gelme olgusunu Amphıbıan oositlerinin büyük 

kromozomları içinde geçerlidir ( şekil 18.2). Burada da uzun eksenlerin DNA kolları yan 

loplar oluşturur. Bu kromozomların loplarında RNA döngülü bir biçimde üretilir. Böyle 

bir ilgi dıptera kromozomlarının kabarıklıklarında da görülür. Hücrelerin çoğunun 

ınterfaz kromozomlarının morfolojik detayı üzerine henüz yeterince çalışılmamışsada böyle 

bir döngülü nitelikte RNA üretiminin yaygın bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. 

 Histonlar: X Işınları ve çeşitli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalar bakteriler 

ve bazı spermler (bunlarda protomin bulunabilir) hariç tüm hücrelerin DNA’sının nisbeten 

basit bir protein sınıfı olan hıstonlarla beraber bulunduğu göstermiştir. Hıston sentezi için 

en aktif yerin nükleolus olduğu gösterilmiştir. Hıstonlarla DNA sarmalları arasındaki ilişki 

henüz tam olarak belirlenememiştir. Kromozomlarda histonların yanısıra bazik olmayan 

proteinlerde bulunabilir. Histonların farklı fraksiyonları var-dır. Histonların protein 

sentezinde genlerin aktif-inaktif olmasını sağlamak yanı sıra kromozomların 

kangallaşmasına (bobin= makara halinde sarılmasına rol oynadıkla-rına inanır. Ancak, 

DNA ile birleşen hıstonların kıvrımlaşmayı (kangallaşmayı) ar-tırdığı bununda gen 

faaliyetleri bastıralması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Zubay isimli araştırıcı (1964) 

Eukaryot kromozomlarının Histon makaraları üzerinde DNA kıvrılmaları halinde 

şekillendiğini belirtmektedir. Diğer bazı araştırıcılarda Lısınce zengin hıstonların nükleik 

asit mülekülleri arasında kolayca çapraz bağlar oluştur-duğunu, oysa argınınce zengin olan 

hıstonların oluşturamadığını ifade etmekmektedirler. Hıston-DNA birleşmesinin derecesi 

bazı organizmalarda vücudun kısmı ve zamana göre değişmektedir. Monokotiledon=tek 

evcikli yapraklı bitkiler (Buğday gibi). 



 Gelişen bezelye embriyoların da embriyonun gıda depo organı olan kotiledonlar 

(bitkide embriyonun çenek yaprağı) embryo genesis esnasında nisbeten hızlı gelişmektedir 

ve daha sonra germinasyondan sonra bile büyüme sürdürülmektedir.  

 Yapılan testler ergin kotiletonlardaki DNA’nın hemen tümünün hıstonlarla birleş-

miş olduğunu terminal (uç) meristemler ve aktif büyüme bölgeleri gibi germinasyonda 

kökler ve sürgünleri üreten kısımların daha fazla birleşmemiş DNA içerdiğini göstermiştir. 

Bu bulgu hıston birleşmesi ve protein sentezi arasında ters bir ilişki ol-duğunu akla 

getirmektedir. Araştırıcılar hıston birleşmesi ve protein sentezi arasın-daki ters ilişkiyi 

doğrulayan bulgular elde etmişlerdir. Bezelye kotilodonlarının tohum rezervi globulin 

üretir. Oysa vegatatif dokular bunu üretmez. Yani globulin sadece tohumda sentezlenir. 

Kotiloden DNA’ları bu proteinin ınvıtro bitki vegatatif kısımları globulin için hıston 

kimyasal olarak uzaklaştırılmadıkça (mRNA) üretmez. Diğer araştırıcılar mısır 

embriyolarının yalnızca DNA’nın çoğu hıstonlu birleşik olmadığı zaman büyüme, gelişme 

ve sürgün vermeye başladığı gösterilmiştir. Araş-tırıcılar’a göre histonların 

uzaklaştırılması dane’nın germinasyonunu başlatan fizyolojik mekanizmayı 

kapsamaktadır. Görüşünü taşımaktadırlar. 

 Bir çok araştırıcı histonların kıvrım artırımı suretiyle (DNA) kol ayrımını 

engellediğini ve bu durumda hıstonla birleşik DNA’nın herhangi bir benzer DNA veya 

RNA sentezi için kalıp görevi göremediğini bildirmektedirler. Ancak hıstonların gen 

aktivitesine ilişkin rolleri tam olarak anlaşılamamaktadır. En azından bazı hıstonların DNA 

bağımlı RNA sentezinin (Transcrıptıon) büyük ölçüde engellendiği ve bir bakıma DNA’nın 

hıstonlar birleşmesinin RNA polimeraz aktivitesini engellediğini düşünülmektedir. 



Şekil: 18.1. Amphıbıan cositlerinden görülen lamba fırçası kromozomunun bir 

kısmının şekli. 

 Diğer bazı araştırıcılar ise hıstonların asetilasyonunun daha önce inaktif 

sıstronla-rındaki RNA sentezini işleme soktuğunu düşünmektedir. Bazı 

araştırıcılar’a göre hıstonların gen açıklama olgusuna katkısını açıklayan yeterli 

veri bulunmamaktadır. 



1) Histonlar tüm DNA’lar ile birleşir ve onların aktivitesini bastırır. Oysa hıston 

olmayan proteinler belli DNA diziliş sırasını tanıyarak hıston bastırıcı etkiyi 

elemine edecek şekilde etki yapar. 

2) Bazı histonlar ve özellikle lısınce zengin hıstonlar bazı özel DNA diziliş sırası 

için özgündür. Muhtemelen bilgilerimizin mevcut durumunun en anlamlı ifadesi 

birçok hıstonların mRNA transkrıpsıyonunun genel bastırıcıları olduğu 

şeklindedir. Bazı özel ecdysone gibi özendiriciler (indisörler) ise belli bir lokusda 

hıstona uzaklaştırılması oluşturarak bastırılma işlemini serbest bırakır.  

 Bazı genler hücre yaşamı süresinde devamlı anlatım (açıklanma) 

yaparken (konstitivit genler) bazıları belli bir regulasyon sürecine maruz 

kalmaktadır. (Açıklaması ayarlanabilen genler), Konstutiv genlerin ürünlerine 

konstutiv proteinler denir. Ancak kanserli hücrelerde olduğu gibi konstutiv 

genlerin açıklanma derecesi ilgili genlerin promortörlerinin doğal etkinliği, 

mRNA’nın nükleazlara karşı dayanıklılık derecesine göre değişebilir. Açıklanması 

ayarlanabilir genler ise yalnızca bu genlerin ürünlerine ihtiyaç duyulduğunda 

çalışırlar. Yapısal genlerin çalışmasını düzenleyen genlere düzenleyici gen adı 

verilir. 



 Gen açıklamasının kontrolü transkripsiyon aşamasında, RNA’ların 

işlenmesi aşamasında translasyon aşamasında, ya da translasyon sonrası 

aşamasında gerçekleştirilebilir. Transkripsiyon aşamasındaki kontrol 

transkripsiyonun uzama safasından ziyade tamamlanma safasında kontrol edilir. 

RNA işlenmesi sürecindeki kontrol ise öncül (primer) transkriptin translasyon 

yapmak üzere sürekli korunup korunmayacağı ile kontrol edilebilir. Translasyon 

sürecindeki işlemlerle gen açıklanması kontrolü ise başlama yada tamamlanma 

aşamasında söz konusu olabilir.   

 Bu konudaki bilgiler özellikle transkripsiyon başlama safhasındaki gen 

faaliyetleri ayarlanma sürecini kapsar. Bu konudaki ayarlama mekanizmaları kısa 

süreli geri dönüşebilen düzenleme ve uzun süreli geri dönüşemeyen düzenleme 

sistemleri tarif edilmektedir. İkinci çeşit düzenleme embriyonun gelişme ve 

farklılaşma sürecine ilişkin işlemleri kapsar. 

Prokaryotlarda Gen Faaliyeti Ayarlama Çeşitleri   

 Bu konuda transkripsiyon başlaması noktasında gen faaliyetlerini 

düzenleyen regulatör (düzenleyici) proteinlere ilişkin genler yapısal genler ve buna 

ilişkin operatör ve promotor gibi kontrol elementleri içeren operon sistemi kabul 

edilmiştir. Bu modele düzenleyici protein (represor)ın operon üzerine etki sürecine 

göre sınıflandırılmaktadır. Yani represorun varlığı ya da yokluğunda operonun 

çalışma süreci farklılık göstermektedir.  



 Ayrıca bu operon modeli represor bulunmadığında operon çalışma 

biçimine göre pozitif yada negatif kontrol sistemleri Kontrol sisteminde regülatör 

proteinin genlerin açıklamasına etkisi olumludur. Bu durumda düzenleyici 

proteinlere Apoinduktor adı verilir. Regülatör proteinin genlerin açıklanması 

üzerine etkisi olumsuz olduğunda negatif kontrol söz konusudur. Bu durumda 

regulatör proteine represor adı verilir. 

 Bir diğer gen faaliyetlerinin ayarlanma mekanizmalarının sınıflama 

biçiminde operonda işlev gören küçük moleküllerin etki biçimine göredir. Bu 

durumda bir metabolit represor proteini inaktif kılıyorsa ya da aponindiktörü 

aktif hale getiriyorsa bu durumda indiksiyon (teşvik etme) biçiminde ayarlama söz 

konusudur. U durumda sözü edilen metabolit indiktör olarak adlandırılır. Eğer 

metabolit represor proteini aktif hale getiriyor ya da apoindiktör proteini inaktif 

kılıyorsa represyon (baskılama) biçiminde bir ayarlama söz konusudur. Bu 

durumda metabolite korepresör adı verilir. Özet olarak teşvik edilebilir operonler 

indüktor varlığında çalışır indüktor ise genellikle bir ön madde (substrat) ya da 

ona benzer metabolittir. Baskılanabilir operonlar ise sadece korepresor isimli bazı 

moleküllerin yokluğunda çalışır. Korepresor genellikle biyosentez sürecinin son 

basamağına ilişkin son üründür. Dolayısıyla son ürün yok ise çalışma söz 

konusudur. 



Transkripsiyonun Tamamlama Aşamasındaki İşlemlerle Genetik Faaliyetlerin 

Ayarlanması (atteunation= Yavaşlatma Mekanizması) 

 Bu süreçte translasyon aşamasında bir (amino asit tRNA) eklenmesi 

suretiyle (RNA) polimerazın transkripsiyonu (mRNA ‘ya dönüşümü) belli bir 

noktaya kadar sürdürmek söz konusudur. Bu nokta ilgili (tRNA) nın taşıdığı 

amino asidin sentezini yapan enzimleri şifreleyen yapısal genler topluluğunun en 

başıdır. Bu kontrol mekanizmasında hücredeki özel aminoasit (tRNA) düzeyine 

karşılık olarak ilgili (tRNA) nın taşıdığı amino asidin sentezinin ayarlanmasıdır. 

Eğer yeterli amino asit (tRNA) varsa amino asit sentezi engellenir.  

 Ancak amino asit (tRNA) azalmışsa sentez yapımı sürer. Bu mekanizma 

Yanofsk ve ark.’ca E.Coli’de triptofan sentezinde gözlenmiştir. Buna göre 

triptofan operonunda (mRNA) sentezi operonun sonuna kadar devam etmesi ya 

da attenüatör bölgede durması ve bunun sonunda sadece (40) nükleotitlik (mRNA) 

parçası oluşumu hücredeki triptofen miktarı ile ilişkilidir. Yeteri tritofan varsa 

transkripsiyon bu noktada durur ama yoksa RNA polimeraz yapısal genler 

boyunca ilerler. Represyon ve attenuasyon triptofan düzeyine aynı şekilde karşılık 

verir. 



Enzim Regulasyonu 
 Belli bir sistronun ürünü polipeptit zinciri genellikle enzim yapısını 

oluşturur. Enzim düzeyinin ayarlanmasında basit bir kontrol sistemi rol 

oynamaktadır. Yakın zamanlarda elde edilen bulgular iki temel mekanizma 

ortaya koymaktadır. Bunlardan biri “Protein üretimin değişitirilmediği fakat 

üretilen protein (enzim) aktivitesinin kontrolu” diğeride “enzim sentezinin 

ayarlanmasıdır”. Bu kavramlardan ilki genellikle SON ÜRÜN İNHİBASYONU  

ikincisi ise OPERON  adı ile bilinir. 



Son Ürün İnhibasyonu 
 E. Colide isolosın sentezi üzerine yapılan çalışma Treonın’ın (5) basamaklı bir 

işlem sonucunda dönüştüğü bir form olan izolosının bakteri kültürüne kalıtmasının 

treonin izolosine dönüşmesi sürecini bloke ettiğini göstermiştir. (şekil 18.3). ilave edilen 

izolösin varlığı halinde hücre tercihini bu dış kaynaklı (Eksojen) son ürünü tercih 

etmekte ve kendi izolosin sentez sürecini durdurmaktadır. Ayrıca treonın Æ izolosin 

çevriminde rol alan enzimlerin her birinin üretiminin engellenmediğini fakat 

treonın’ın deamınasyonla ğ Ketobutırata dönüşümünden sorumlu enzimin son ürün 

olan izolosin tarafından engllendiği gösterilmiştir. (şekil: 18.3) 

 Bu engellemenin son ürünün bu enzime bağlanmasından ileri geldiği böylece 

engellemenin (ınhıbasyon) enzim molekülün üzerindeki substrate (ön madde)’in yeri 

ile rekabet ettiği şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

 Ancak bu rekabetin aynı yer için olmadığı anlaşılmaktadır. Enzimin iki özel 

tanınma yeri bulunduğu bunlardan birinin substrate diğeride engelleyici son ürün için 

olduğu anlaşılmaktadır. Engelleyicinin (Düzenleyici= Denetleyici) bağlanma yerine 

ilişmesinin substrat bağlanma yerini etkilediği sanılmaktadır. Enzim aktivitesindeki 

ikinci bir unsurun farklı ve çakışmayan yere bağlanması ile oluşturulan enzim 

aktivitesi değişiklikleri “allosterik” ınteraksiyon terimi ile ifade edilmektedir. Yani bu 

mekanizmada enzim (protein) üretimi devamlı vardır. Ancak üretilen enzim (protein) 

bazen aktif bazen pasiftir.  Bu modele göre etki ettiği sentezleme zincirlerindeki son 

ürünlerin yada ona benzer yanıltıcıların bulunup bulunmamasına duyarlı düzeltme 

söz konusudur. Buna enzimatik düzenleme yada son ürün düzenlemesi'de denir.  



 Yeterince sağlanan son ürün 

tüm sentez dizisinin işlevini durdurur. 

Bazen sentez zinciri işlevi son ürüne 

benzer. Yapıda yanıltıcılarlada bloke 

edilebilir. Bu denetleme enzimlerinin 

üzerinde bulunan iki özel bağlanma 

yerinden birine son ürün (Efektör) 

bağla-nırsa bu durumda enzim 

substrata (ön maddeye bağlanamaz) 

allosterik etkili başka moleküller 

allosterik düzenlemeyi bozar ortamda 

yeterli efektör (son ürün) var olsa bile 

ortamda yanıltıcı molekül var ise son 

ürün enzim yerine yalancı madde ile 

birle-şir, ve böylece enzim işlemi devam 

eder. 

Şekil: 18.2. izolosin sentezindeki 

basamaklar E. Colideki son ürün 

ınbasyonu mekanizmasının okla 

gösterilen noktada treonin 

deaminasyonla -keto butirat'a 

dönüşümü safasında ınhıbasyon 

şeklinde cereyan ettiği 

belirtilmektedir. 



E. Coli’de Laktoztan Yararlanma 
 Kalın barsak basilinin birçok soyu arasında özellikle iki enzimin incelenmesi  gen 

faaliyetlerinin ayarlanması hakkında önemli bilgiler sağlamıştır.Bu organizmada laktoz 

metabolizması için iki enzime gerek duyulur. Bunlardan “ß-galaktozid permeaze” laktozun 

hücre içine taşınması ve orada birikmesini sağlar. Diğer enzim ß. glaaktozidaze ise laktozun 

galaktoz ve glukoza hidrolize olmasını katalize eder. Yabani E. Coli tipleri bu enzimleri 

sadece laktozun varlığı halinde üretir. Bu soy ınduktıf soy (özendirici soy) olarak bilinir. 

Diğer soylar ise normal yabani tipden mutasyonla tü-remiş olup laktoz olsun olmasın bu 

enzimleri sürekli olarak üretir. Bu soylar ise constıtutıv (yapısal) soylardır.  Belirli bir ilk 

kararsızlık sona erdiğinde enzim sentezi yada enzim aktivitesinin laktozdan etkilenmesinin 

söz konusu olduğu yani gerçekten laktozun varlığının ınduktıv soylarda enzim sentezini 

özendirdiği anlaşılır. 

 Burada laktoz ön maddesi (substrat) enzim özendirici (ınducer) olarak işlev gör-

mektedir. Yalnızca substrat varken üretilen enzimler özendirilebilen enzimler olarak 

tanımlanır. induserler oldukça özel yapısal olarak birbirine benzer formlar olup genellikle 

aynı şekilde fonksiyon gösterirler. Bazı unsurların enzim özendirici (ınduser) olarak 

davranması gibi diğer unsunlar enzim baskılayıcı (represor) olarak davranır. Indusıble 

(özendirilebilen) enzimler uygun ındusörin varlığından konsantrasyonlarını artırırken 

represorlar enzim sentez hızını azaltırlar. Baskılama yada özendirme sisteminde enzim 

sentezi etkilenir, yani enzim ya üretilir yada üretilmez. Fakat son ürün ınhıbasyonunda 

aktivite değişir. Yani enzim her zaman üretilmekte ancak bazen aktif bazen pasiftir. 

Bakterilerde laktoz (Lac) sistemi enzimlerin özendirilme (ınductıon) ve baskılanması 

(reprasyon) için en iyi örneği oluşturur. 



Şekil 18.3.a. Enzim 

aktivitesinin ikame 

edilebilir maddelerle 

durdurulması solda Enzim 

ve Substrat bağlanmış 

sağda ikame edilebilir 

madde (yanıltıcı) ile bloke 

edilmiş enzim. 

Şekil 18.3.b. Özel  bir 

allosterik etkili efektörün 

bağlanması ile enzimin aktif 

bölgesinin değişmesi solda. 

Enzim aktiv sağda blok 

haldedir. 



Şekil 18.3.c. Bir ön 

maddenin 4 işlem 

basamağı ile son 

ürüne dönüşümü. 

Şekil 18.3.d. Sonucun 

(E)'nin birikimi ile 

sentezleme zincirindeki 

ilk kademe enzimini 

Allosterik olarak 

denetleyerek onun bloke 

etmesi söz konusudur. 

Böylece bütün 

kademeleri denetleyerek 

enerji savurganlığı 

önlenmiş olur. 



E. Coli’de Lac Sistemi 
 E. Coli kromozomunun “Lac” segmentinin üç sıstronu içerdiği bilinmektedir. 

Bunlarda ß-galaktosidaz için olanı (Z), ß-galatozid permeaz için olanı (Y) ve Thio 

galaktosid transasetilaz için olanı ise (a) ile gösterilir. Bu üç sıstron oldukça yakın bağ-lı 

olup birlikte koordineli olarak ayarlanır. Jakop, Monot ve arkadaşları 1961’lerde laktoz 

metabolizmasını ayarlayan genetik sisteme ilişkin “Operon” adını verdikleri bir model 

geliştirmişlerdir. Genel çerçevesi ile bu model bakterilerdeki gözlemleri açıklamaktadır. 

Diğer bakterilerde benzer sistemlerin varlığı gösterilmiştir. Bu sistem ana hatları ile 

aşağıda verilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi Z, Y ve a genleri yapısal genler (sıstron)dur. 

Bu enzimler her biri özel enzim sisteminden sorumludur. 

 Bu üçü birbirine bitişik yer alır. Her hangi bir regulasyonun yokluğunda bu üç 

sistronun genetik bilgisi önce (m-RNA)ya transkrıbe edilir (kopyalama) ve daha sonra 

amino asit diziliş sırasına (polipeptit) çevrilir (translasyon). Meydana gelen polipeptitler 

enzim (protein) yapısını oluşturur. Transkrıpsıyon işlemi promoter bölgede başlatılır. Bu 

yer (p) ile gösterilir. RNA polimaraz enziminin bağlandığı yerdir. Bu bölgeye RNA 

polimeraz bağlanır. Jokop ve Monot önceleri promoter yeri (P) yi (Z) sıstronuna bitişik 

yada (Z) sistronunun bir kısmı gibi düşünmüşlerdir. Ancak bu lokosyonun farklı olduğu 

günümüzde anlaşılmıştır. Operatör bölge denilen yer (O) ile gösterilir ve (P)’nın sağında 

yani üç yapısal gen yönünde yer alır. Transkrıpsıyon üzerine kontrol uygular. Bu kontrol 

biçimi aşağıda verilmiştir. Epsteın ve Beckwıth isimli araştırıcı 1965’de diğer bir kontrol 

bölgesi tanımışlardır. Bu bölge DNA’dan transkrıbe edilen mRNA üzerinde translasyon 

için bağlanma noktası olarak fonksiyon görür. DNA üzerinde bu kontrol yerinin 

transkrıpsiyonundan sorumlu nokta bir yıldız işareti ile gösterilir. 



 Yakın zamanlarda DNA’nın belirtilen genetik elemanlarının diziliş sırasına ilişkin 

yapının“po*zya” şeklinde olduğu gösterilmiştir Promotor ve operaton bölgelerle birlikte üç 

sıstron (yani po*zya) birlikte Lac operon’u oluştururlar. Bu durumda bir operon sıstronlar 

sistemi operator ve promator yerlerinden oluşan (Z+) (y+) ve (a+) genleri bu bakterinin ınduktif 

soylarında laktoz mevcut oluğunda kendi enzimlerini ak-saklık olmaksızın üretilerler. Ayrıca 

regulator denilen bir bölge promoterin (p) solunda ona bitişik yada yakın bir yerde yer alır. Bu 

durumda tam yapı “i .... po * zya” şeklini alır. Yabani tip regulator (i+) yapısal olarak molekül 

ağırlığı 150.000 olan ve 4 alt üni-teden oluşan bir protein yapısını belirler. Bu regulator protein 

yada represor yabani tip operatore (O+) bağlanır ve (P) ye bağlanmış olan RNA polimerazın 

ilerlemesini engeller. Böylece transkrıpsıyon devam edemez. Bu şekildeki bir represorun bağlan-

ması eksikliği halinde transrıpsıyon 3 sıstron boyunca devam eder. Daha sonra m-RNA üzerinde 

sıstronu aracılığı ile kodlanan baz dizilişi başlangıcına yakın bir yerdeki başlatma yerinde 

translasyon başlar E. Colinin ınduktif soylarında regulatör ge-ni normalde olduğu gibi bir 

represor proteini belirler. Represor protein laktoz ındu-sorunun yokluğunda operatore bağlanır 

ve transkrıpsıyonu engeller. Laktoz sağlandı-ğında ise laktoz indusoru represörle birleşerek 

repsesoru inaktif kılar. Bu durumda represor operatöre bağlanamaz.önce promotor bölgeye 

bağlanan RNA polimeraz bastırılmamış operatoru geçip üç sıstrona doğru ilerler.Bunlar daha 

sonra (mRNA) trans-krıbe eder ve neticede ikinci kontrol yerinden translasyon başlar (şekil 

18.4) E.Coli‘nin konstitutiv (yapısal soyları) ise kusurlu regulator (ı-) veya mutant bir operatörle 

karekterize edilir ve represorle bağlanma yeteneğinden yoksundur. Mesela i+.... p+ o+ * z+ y+a+) 

yapısı bir ınduktif soydur. (ı+) geni represor üretir, represorde (O+) ye bağlanarak Z+, y+ ve 

a+’nın transkrıpsiyonunu engeller (şekil 18.4). Laktoz varlığında represoru inaktif kılınır ve 

(O+) geni transkrıpsıyona musaade eder. Yani bazı metobolikler dürtücü= özendirici (indisör) 

bazılarıda baskılayıcı rep-resör işlevi görür. Bazı küçük moleküllerin belirli bazı represörlerin 

aktive yada inaktive etmesi söz konusudur. Represör aktiv ise operatörü bloke eder değilse 

edemez. 



 Promoter bölgesi RNA polimerazın bağlanma yeridir. Eğer operator (O) 

bölgesi represor (baskılayıcı) proteinle bağlanmak dolayısıyla bastırılmışsa 

(mRNA) kopyalanması (transkrıpsıyon) oluşmaz. Ancak eğer operetor 

bastırılmamışsa RNA polimeraz 5' - 3' yönünde ilerler ve sıstron (z) ve (y) yi 

transkrıbe ederek tek polysıstronik mRNA molekülü oluşturulması bastırılmamış 

oparatöründe transkrıbe edilmesi mümkündür. Bu durum (B) şeklinde (mRNA)yı 

temsil eden kesik kesik çizgi ile gösterilmiştir. öte yandan (O+)ya bağlanamayan 

kusurlu represor üretildiğinde (ı-...p+ o+ * z+ y+ a+) yapısı konstitatif 

(yapısal)’dır. (ı+... p+o+ * z+ y+ a+) mutantıda (operator-constitütif soy)’da enzimi 

sürekli ürettiğinden constitütif olup represorun kendisinden ziyade represor 

bağlanma yeri (O) kusurlu olduğundan represor proteinine bağlanamaz. 

Konjugasyon çalışmaları ile elde edilen merozigotlarda (kısmı diploitlerde) yapılan 

çalışmalar (ı+)nın (ı-) üzerine dominant olduğu göstermiştir.                                

Normal olarak haploid olan bakterilerde bir genin farklı allelleri arasındaki 

dominantlık resesivlik ilişkisini belirlemek için bakteri hücreleri ilgili gen için 

diploid hale (kısmi diploid) getirilir. Bu maksatla operonun bir kopyası doğrudan 

bakteri genomunda bulunurken diğer kopya plazmit aracılığıyla hücreye sokulur. 

(ı+... O+z+.../ı-...O+z-) genotipli hücrelerden ınduktif olarak üretilen normal.ß 

galaktosidaze ve yapısal olarak üretilen enzimin modifiye formu (yani aktifite 

eksikliği gösteren form) eldesi beklenebilir. 



Şekil: 18.4 E. Colide de “Lac” operonun temsili şekli. Epstein ve Beck wıth isimli 

araştırıcıların (1968)de önerdikleri diğer bir kontrol yeri ise bir yıldızla gösterilmiştir. Bu 

yerin translasyon (a.a’lara) çevrim)in başlatılması yerini transkrıbe ettiği düşünülmektedir. 

özendirilebilir sistemlerde baskılayıcı (rebresor) operetore bağlanarak (mRNA) 

transkrıpsıyonunu engeller. Ancak eğer özendirici (ınducer) yani laktoz sağlanmış ise bu 

ınduson (özendirici) represoru (baskılayıcı) inaktif kılar ve böylece transkrıpsıyon ilerler 

devam eder neticede translasyon (aa’lara çevrim) sağlanır. 



 Tablo: 18.1 E. Colide çeşitli (Lac) genotipleri aracılığı ile normal ve 

modifiye edilmiş ß galaktozidaze üretimi. 

Genotip      Enzim Üretimi

           Yapısal          Özendirici

Normal Modifiye Normal Modifiye

  ı+ O+ Z+ +

  I- O+ Z+            +

  ı+ O+ Z+       +

  ı+ O+ Z+/ı-O+Z- + +

 Böyle olmadığından B galaktosıdaze’nın her iki tipi ınduktif olarak üretilir. 

Represor (ı+ ........ o+ z+) kromozomundan diğerlerine difize olabilme yeteneğindedir 

ve (Z-)yi bastırır. Buna göre regulator gen ister (cis) formunda ister trans formunda 

olsun fonksiyon gösterirler. Mesela diploid (ı+ ..........oc z+...../ı-.........o+z-)yapısı 

constıtutif olarak sadece normal (ß) galaktözsıdaze üretilir. Fakat hiç modifiye enzim 

üretilmez. Bu durum eğer operatör (mRNA) tarankrıpsıyonunun başladığı yerde ise 

söz konusudur. Değişik genotipler aracılığı ile sağlanan enzim üretimleri tablo 18.1’de 

verilmiştir. Lac operon sistemi bir negatif kontrol örneğidir. Ancak, negulatör 

proteinin transkrıpsiyonu durdurmasından ziyade başlatmasının söz konusu olduğu 

pozitif kontrole ilişkin sistemlerde bulunmaktadır. 



Gan Faaliyetlerinin Ayarlanması (Özet) 
 Genetik materyal etkisi ve yapısı yani sıra faaliyetlerinin ayarlanması bakımından 

da oldukça komplex niteliktedir. Ancak tabiatta gözlenen hemen hemen sınırsız sayıdaki 

fenotip üretimi için oldukça basit bir yol izlenmektedir. Gen faaliyetlerinin bazı proteinlerle 

(hıstonla) veya diğer bazı genlerle hatta diğer bazı metebolitlerle ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Gen faaliyetlerinin ayarlanmasında aşağıdaki noktalar dikkati 

çekmektedir 

 1) Birçok sıstronların aktivitesi onların polipeptit ürünlerinin belli bazı kimyasal 

şartlar altında yada belli bazı gelişme dönemlerinde üretilebileceği şekilde ayarlanır. 

 2) Hıstonların fonksiyonlarını tam olarak bilinmemekle beraber bunların bu DNA 

kıvrımlaşmasını ve (RNA) sentezini etkileyerek gen faaliyetlerini ayarladıkları 

sanılmaktadır. 

 3) Diğer hücrelerde özellikle bakterilerde “regulatör-operatör” komplex”nin işlev 

gördüğü anlaşılmaktadır. Bu sistemde 

 a) regulatörler represor denilen proteinleri üretir. 

 b) represor ise operator bölgesini bastırır. 

 c) Eğer represorun operatörü bastırması söz konusu değilse sıstronların kendi 

bilgilerini promotör bölgesinden başlamak üzere (mRNA) şeklinde transkrıbe etmeleri 

sağlanır. 

 d) Represor adı verilen proteinler ınduser adı verilen bileşiklerle ınaktive edilirler  

 e) Regulatorler, operetörler ve cıstronlar kusurlu olabilir (ı-, oc, Z-, vs) Böyle 

oluncada bunların normal ürünleri yada görevleri aksatılmış olur. 



 4) Gen faaliyetlerinin kontrolü “Lac operon” örneğindeki gibi negatif 

yada pozitif olabilir bir işlem transkrıpsıyon (Lac operon) seviyesinde yada 

translasyon (çevrim) seviyesinde olabilir. 

 Bazı araştırıcılar iki transduction yapmış fajı kullanarak E. Colinin Lac 

operon segmentinin mikro fotoğrafını çekmeyi başarmışlardır. Bu segmentin 

sadece promotor, operator ve B-galaktozidaze bölgelerinden oluştuğu ve 1.3-1.5 

Mm uzunluğunda olduğu gösterilmiştir. Bunların hesaplarının ortalaması (1.4 

Mm) alınarak promoter ve operator bölgelerinin yaklaşık olarak toplam 0.14 Mm 

uzunlukta olduğu (yani yaklaşık 410 DNA çifti uzunluk) ve (Z) sıstronu ise 1.26 

Mm (yaklaşık 3700 baz çifti) uzunlukta olduğu belirlemiştir. Bu tekniklerin 

yardımı ile represorun işleme girmesi (operasyonu) gibi gen faaliyetlerinin 

ayarlanmasına ilişkin bugüne kadar cevaplanamayan soruların cevaplanması 

beklenir. Ayrıca RNA polimeraze bağlan-masının mekanizması (RNA) sentezinin 

kontrolü gibi bir çok kavramın bu metotlar yardımı ile açıklanması mümkün 

olacaktır. Kullanılan bu metotların sonunda genetik operasyon kavramını 

mümkün kılacağı kolayca tahmin edilebilir. 



Şekil  prokaryotlarda (bakterilerde) gen (açıklamasını)transkripsiyonunu başlama 

esnasında ve kısa süreli düzenleme mekanizmaları 



Şekil : Triptofanla ilişkin operon sisteminde gen faaliyetlerin repreryon 

mekanizması ile ayarlanması 



     Şekil : Escherichia coli’de laktoz (lac) operonu 



Şekil : Lac i/lac i kısmı diploidlerinde (merozigot) indüksiyon (teşvik etme sistemi) 

bozukluğu 



Şekil : Laktoz 

metabolizmasına 

ilişkin sistem gen 

açıklamasını 

indüksiyon 

(teşvikleme) 

mekanizmasıyla 

düzenlenmesi 



Şekil : lac i + lac i kısmi 

kısmi diploidlerinde 

(merozigot) konstitütif 

açıklama 



 Şekil : -o / o kısmi diploidlerinde (merozigot) konstitütif açıklama  



 Şekil : Escherchia coli’de triptofan (trp) üretimi ile ilgili sistemi  



Eukaryotlarda Gen Faaliyetlerinin Ayarlanması 
 Basit yapılı eukaryotik organizmalarda çeşitli metotlar söz konusudur. 

Maya hücreleri gibi eukaryotlar bakterilere oldukça benzerdir. Gelişmiş 

eukaryotlara ilişkin çalışmalar genellikle çeşitli metabolik işlem basamakları 

kümesine ilişkin enzimleri şifreleyen genlerin bakterilerin aksine ilişki grup 

oluşturmadıklarını göstermişlerdir. Ancak mantarlarda böyle bir biyosenteze 

ilişkin birkaç enzime ilişkin genlerin fiziksel bir birliktelik oluşturduğu nadir 

örneklerde incelenmiştir. 

 Mantarlarda aynı metabolik yola ilişkin genler bakterilerde olduğu gibi 

aynı metabolik yola ilişkin genler için pozitif ve negatif kontrol düzenlemeleri 

indiksiyon ve represor mekanizmaları daha karmaşık bir biçimde işlev 

görmektedir. 

 Gelişmiş eukaryotik organizmalarda uzun süreli ayarlama mekanizmaları 

söz konusudur. 

 Bu konudaki en önemli kanıtlar aşağıda sunulmuştur. 

 Drozofilada Isı Şokuna Verilen Karşılık ;  Larvaların tükrük bezlerinde 

politen kromozomlar üzerinde şişlikler (puf) oluşur. Bu şişlik yoğun 

transkripsiyon aktivitesinin kanıtıdır.  



 Böceklerde Ekzidon Hormonuna Alınan Karşılık 

 Politen kromozom incelemeleri ekzidon uygulamasının ardından bu 

kromozomlarda şişlik gözlenmesi bu şişliklerin gen transkripsiyon yeri olduğu 

kanıtlamıştır. 

 Memelilerde Steroid Hormonlara Alınan Karşılık 

   Memelilerde estrojen progestron , androjen aldostron gibi hormonların 

estrojen gibi etkili olup ilgili hedef organlarda gen faaliyetine ilişkin mRNA 

yapımını uyarmak gibi etkilere yol açmıştır. Ayrıca memelilerde ve kuşlarda 

reseptor (steroid alıcı) proteinler hormonların etkisini sağlar. Buna göre 

hormonlar önce hedef hücreye gider ve sitoplazmadaki reseptor proteinlerine 

bağlanır. Bu şekilde hormonla birleşik reseptörde çekirdeğe gidip kromatine 

bağlanarak (RNA) sentezinin başlamasını özendirir. Bu benzetme yapmak 

gerekirse eukaryotlardaki reseptörler prokaryotlardaki regulatör moleküller gibi 

işlev görür ve en çok efektör (prokaryotlardaki etkileyici metabolit) gibi işlev 

görür. Örnek olarak olgunlaşmamış piliç oviduct hücrelerine estrojen verildiğinde 

yumurtaya özgü protein olan ovalbumin (mRNA) lar üretimi özendirilir. Buna 

göre transkripsiyon aşamasında doğrudan etki söz konusudur.        


