
SİTOPLAZMİK KALITIM 
 Kromozomlarda yer alan nükleik asit molekül segmentleri olarak genlerin 

varlığı ve fenotipleri kontrol ettiği şimdiye kadar ki konularla açıklandı. Ancak bu 

şekildeki  kromozomal kalıtım teorisi hücrenin diğer kısımlarının kalıtımdaki 

rolünü ortadan kaldırmaz. Çeşitli veriler ve gözlemler kalıtımda sitoplazmik 

unsurların rolünü göstermektedir. Bu verileri incelemeden önce sitoplazmik 

kalıtımın ne anlama geldiğini inceleyelim. 

Sitoplazmik Genler İçin Kriterler  
Herhangi bir kalıtıma ilişkin gözlemi sitoplazmik olarak niteleyip nitecelemek için 

aşağıdaki kriterlere bakılmalıdır. 

  1-) Genlerin çekirdekte ki genetik materyalden ayrı, bağımsız olup 

olmadığı konusunda herhangi bir fiziksel yada fizyolojik kanıt var mı. 

 2-) Kalıtımda rol oynadığı düşünülen sitoplazmik genin kimyasal tabiatı 

nedir. 

a)Yapısı DNA mı RNA mı yoksa başka bir şey mi 

b)İşlemsel olarak genetik mi yani aktivitesi bir özelliği kontrol ediyor mu,                 

yoksa özelliğini kendisi sitoplazmik gen kabul edilen bir özellik mi 

c)Normal ve hücre sitoplazmasının olağan bir parçasımıdır. 



3-) Bu unsurun mutasyonal özellikleri ve mekanizması nedir. 

4-) Resiprokal melezlemeler cinsiyete yada diğer kromozomlara bağlı genlerin 

tersi bir  

şekilde sitoplazmik kalıtımı gösteriyor mu  

 5-) Söz konusu kalıtım modeli kromozomal açılmalarla ilgili göstermiyor mu? 

 6-) İncelenen unsur herhangi bir kromozomal linkaj grubunun parçası değil mi 

 7-) Alternatif fenotipik açıklamalar var mı bunlar syngamy ve mayozda sabit 

kalıyor mu 

 8-) Bu özelliğin sonraki döllere geçirilmesi çekirdek transplatasyonunundan 

etkileniyor mu 

 Genel Olarak Stoplazmik Kalıtım Konusunda Kabul Edilen Kriterler Yukarıda 

Verilmiştir. 

 Genel olarak kromozomların belirlediği genotipe kromatip sitoplazmanın 

belirlediği genotipe plazmolit denir. Genel olarak kromozomlarda yer alan unsurların 

dışında unsurların belirlediği kalıtsal olaylar üç grupta incelenir. 

 1-) Ananın gelişme ortamı olarak özel etkileri 

 2-) Ana genotipin özel etkisi 

 3-) Sitoplazmadaki unsurların etkisi. 

 Kısaca ifade etmek gerekirse sitoplazmik genler sitoplazmada yer alan bağımsız 

kendi kendine replike olabilen nükleik asit molekülleri olup hücre içinde bulundukları yer 

bakımından kromozomal genlerden ayrılırlar. Aşağıda bu tip kalıtım hakkında örnekler 

verilmiştir. 



Ana Genotipin Özel Etkisi = Ana Etkisi (Maternal effect) 

   Lımneea Salyangozunda Kabuk Kıvrımları  
 Limneea grubuna mensup salyangozlarda kabuktaki kıvrımların 

istikameti böyle bir kalıtıma örnek teşkil eder. Salyangoz kabuklarının kıvrımları 

sağa (dexstral) veya sola (sınıstral) olabilir (Şekil 14.1). Salyangoz vücudunun 

dışarı sarktığı açıklığın solda ve sağda olmasına göre belirlenen özellik bir 

çekirdeksel gen çiftiyle belirlenir. Bu genlerin biri olan dekstral (+) dominanttır. 

Diğer resesiv allel ise sınıstral (solda) dır. Ancak bu özelliğin açıklanması ana 

genotipine bağlıdır. Çünkü salyangozlar tek evcikli (monoik) olup kendine 

döllenebilirler. Bu durumda aşağıdaki melezleme mümkündür. 

 P : ++ (Dişi) X ss (Erkek)  

     Sağ  X   sol 

 F1: +s sağ (Kendine Döllenme) 

 F2: 1/4 ++  : 2/4 +s  : 1/4 ss   

  Sağ     sağ        sağ (!) 

 Görüldüğü gibi (F2)’lerde (ss)’ler sağdan kıvrımlıdır. Halbuki solda 

olmalıdır. [(ss=resesiv homozigot) (+=Sağ> S= Sol)] 



Şekil 19.1. Kabuk Şekli 

Dekstral fenotipin ön koşulu birey genotip yanısıra ana genotipin (+ -) olmasıdır. (- -) geni 

yabani yada mutant allelin herhangi birinin bulunabileceğini belirtir. 

 (F2) sınıfının her bireyi kendine döllendiğinde (++) ve (+s) genotipinin dölleri 

dekstral (sağ) fenotipte olmakta, (ss) genotipinin dölleri ise sınıstral (sol) fenotipte 

olmaktadır. Yapılan ilave gözlemler kıvrım yönünün zigotun ilk mayoz bölünmesinde iğ 

iplikleri orientationuna (yerleşme şekli) Bağlı olduğunu göstermiştir. İğ ipliklerinin 

yerleşme şekli ile (orientation) ilgili bilgiler yumurtanın geliştiği oositin genotipi ile kontrol 

edilir ve bu bilgi yumurtaya mayoz ve syngemi olmadan önce verilmiş durumdadır. Gerçi 

bu garip kontrol mekanizmasının detayları henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak esas 

itibariyle ananın genotipin etkisi onun yumurta sitoplazması aracılığıyla dölün bireylerinin 

fenotipini etkiler. 

 Kendileşme ise ana genotipin (+ - ) olan dekstrallerin yavruları dekstral ; ana 

genotipi (dd) olanların (dekstrallerin) yavruları sinistral olur. 



 Limnea salyangozu hem çiftleşme ile hem de kendini dölleyerek çoğalır. 

Çiftleşmede dekstralin dölü dekstral sinistrail dölü sinistraldir. Yani daima ana 

formunda döller oluşur. Yavrunun anaya benzemesine Matroklini denir.  

Su Pireleri ve Un Güvesi 

 Bireyin fenotipini bu şekilde kendi genotipince değil de anasının 

genlenlerince belirlenmesi olgusuna Predeterminasyon denir. Sitoplazmik kalıtım 

konusunda iki örnekte su piresi (gammarus) ve un güvesi (ephestia) verilmektedir. 

Genç hayvanların pigment üretimi (A) ve (a) ile belirtilen iki çekirdek (nükleer) 

gene bağlıdır. Dominant gen kynurenin denilen pigment sentezinde rol oynayan 

bir unsur üretimini sağlar. [Aa (D)]x[aa)E)] melezlemesinden tümü gençken koyu 

renkli döller elde edilir. Erginliğe ulaşınca bütün döllerin yarısı [(aa) genotipli 

olanlar] açık renkli olur. Bu konuda verilen açıklama yayılabilen (difizyon 

yapabilen) nitelikteki bir unsur olan kynurenin’in Aa anadan tüm gençlere 

yayıldığı ve gençleri genotipine bakmaksızın aynı pigmenti üretme yeteneğine 

sahip kıldığı şeklindedir. (aa) genotipli döller ise daha sonra kynurenin 

sağlanmasını sürdüremediklerinden göz renkleri açılır. Bu etki sitoplazmik etkiye 

açık bir örnek olmakla beraber sitoplazmik genetik mekanizmayı içermez. 



Şekil 19.1.a. Un güvesinde kinuranın üretiminde ana etkisi 



İnfektif Parçacıklar = Hücresel Simbiyotlar 

   Drozofilada karbondioksit duyarlılığı  
 Drozofila melanagoster’in bazı soyları karbondiokside karşı aşırı duyarlılık 

gösterir. Oysa orıjinal (yabani) tip uzun süreli (CO2)ya maruz kalda dahi belirli bir zarar 

görmez. CO2’ye duyarlı soylar düşük konstrasyonda dahi olsa koordinelerini kaybetmeyle 

şekillenen zarar görürler.Bu özellik esas itibariyle ana aracılığı ile nesillere aktarılabilir. 

 Testler duyarlılığın sitoplazmadaki infektif virüs benzeri “sigma” adı verilen 

parçacıklardan ileri geldiğini göstermiştir. Bu unsur normal olarak yumurtanın çokça 

bulunan sitoplazmanın aracılığı ile elde edilen bazen de sperma ile döllere nakledilir. 

Duyarlılığın sensitif (duyarlı) bireylerden hücresiz exstratların injeksiyonu ile de 

oluşturulabileceği gösterilmiştir. (CO2) duyarlı bireyler arasındaki birleşmeden daima 

(CO2)’ye duyarlı döller elde edilir. (CO2) duyarlı dişi X normal erkek birleşmesinden 

döllerin tamamı (CO2) duyarlı birey elde edilir. Sigma denilen unsur DNA içerir. 

Değişebilir(mutasyona uğrayabilir) bir yapıdadır. Ancak kesin olarak anlaşılmıştır ki bu bir 

yabancı unsurdur ve herhangi bir nüklear genden bağımsız olarak çoğalmamaktadır. 

Duyarlılık işleminin nasıl sağlandığının mekanizması bilinmemektedir. 

 P  :[Hassas (dişi)]  x  [Normal (erkek)] 

 F1 :    Hassas 

 P  :[Normal (dişi)] x [Hassas (erkek)] 

 F1 :     Normal 



Şekil19.2. Paramesium da 

kojugasyon ve öldürücülük 

özelliği, duyarlıların dölleri sadece 

nadir vakalarda öldürücüdür. Bu 

nadir vakalarda Koppa içeren 

sitoplazmanın duyarlı bireye 

geçirilecek kadar uzun süre 

konjugasyon sürmesi söz 

konusudur. Koppa partikelleri ise 

yalnız (K-) nüklear genotipin 

varlığında sağlanabilir. 

Burada çekirdeksel genler 

(kromatip) ve hem de plazma 

genleri birlikte etkileri söz 

konusudur. Burada öldürücü 

(killer) terimi konjugasyon yaptığı 

bireyi şayet ona sitoplazma 

aktarmış ise öldüren 

anlamındadır. Duyarlı terimi ise 

konjugasyonda sitoplazmik 

(koppa) unsuru alırsa ölebilecek 

anlamındadır. İki şekile dikkat 

edilirse soldakinde sadece 

çekirdeksel genler 

değiştirilmişken sağdakinde 

çekirdeksel genler yanı sıra 

(koppa) adı verilen sitoplazmik 

unsurlarda değiştirilmiştir. 



Drozofilada Dişilik Üretimi 
 Drozofilada diğer bir vakada zigot formasyonundan sonra bütün 

erkeklerin ölmesi vakasıdır. Bu özellikte dişi aracılığı ile nakledilir ve nüklear 

genlerden bağımsızdır. Yapılan çalışmalarda bu özelliğin dişinin hemofilindeki 

(bir vücut kısmı) bir bakteri sınıfı olan spirochete bağlı olduğunu göstermiştir. 

 Paramecium’da Öldürücülük Özelliği : 

 Bazı paramecium’lardaki öldürücü özellikler sitoplazmik kalıtımın en iyi 

örneğidir. Ciliata grubunun bazı öldürücü (killer) olarak bilinen ırkları 

(paramecium aurelia) “paramecin” olarak adlandırılan ve diğer duyarlı bireyler 

için öldürücü olan bir unsuru üretir. Paramacın suda çözünebilir difuze olabilir 

bir unsur olup bunun üretimi sitoplazmada bulunan kappa denilen bir unsura 

bağlıdır. Bazı terliksi hayvan ırkları öldürücü ırk olarak adlandırılır. Ve diğer 

duyarlı olarak adlandırılan ırklardan öldürücü olan paramecin adlı maddevi de 

salgılar. Öldürücü ırklar ile duyarlı ırklar arasında belli sınırlar içinde 

konjugasyon oluşabilir. Konjugasyondan sonra autogami ile çoğalma olur. 

Paramecin unsuru ribonükleoprotein tanecikleri yapısındadır. Bu öldürücü 

danecikler sitoplazma içinde ondan bağımsız çoğalan Kappa tanecikleri 

tarafından oluşturulur. Normal konjugasyon ve ardından cereyan eden 

autogamide öldürücüden öldürücü, duyarlıdan duyarlı birey oluşur. Ancak nadir 

8sitoplazmanın) artırılacağı kadar uzun sürmüş konjugasyonda öldürücü özellik 

duyarlı bireye aktarılabilir.  



 Ani duyarlının dölü öldürücü olabilir. Bu işlemin olabilmesi içinçekirden 

genotipi (KK) olmalıdır. Terliksiler diploitdir ve bir makranükleus ve bir 

mikronükleus içerir. Zıt eşen tipleri arasında konjugasyonla eşeyli üreme olur. 

Konjugasyonda terliksilerin herbirinin mikronükleusların mayoz geçirerek her 

biri dörder olmak üzere toplam sekiz çekirdek oluşur. Bunların yedisi kaybolur. 

Biri kalır, oda mitoz ile bölünerek iki çekirdek oluşturur. Konjugasyondaki 

terliksilerin her biri bu iki çekirdekten birini diğerine değiş tokuş yapar. U işlem 

sonucu birleşerek iki nükleus bir arada tek diploid mikronükleus oluşturur. Sonra 

konjugasyon biter. Fertler ayrılarak her biri enine bölünür. Ve klonlar oluşur. 

Bazen konjugasyon uzun sürer. Bu durumda terliksilerin mikronükleus dışındaki 

sitoplazmalarda değiş tokuş olur. Terliksiler autogami denilen bir olayla eşeysiz 

olarak çoğalır. Yani bir cins kendileme görülür. Bu süreçte kendi genotipi ister 

homozigot ister heterezigot olsun sadece homozigot koloniler oluşur. Autogamide 

bir terliksi konjugasyon ilkine benzer süreci geçirir. Bir çeşit virüs oldukları 

düşünülen kappa taneciklerinin sitoplazma içinde çoğalıp nesillere aktarımı 

nükleus (çekirdekteki) dominant (K) genine bağlıdır. Özel metodlarla öldürücü 

(KK) terliksiler ile hassas (kk) terliksile arasında melezleme yapılabilir. Sonuçta 

iki çeşit klon oluşur. Bunlardan biri kappa içeren öldürücüler ve kappa içermeyen 

duyarlılar iki çeşit klondan (Kk) genotipindedir. Görüldüğü gibi aynı nüklear 

genotip içeren klonlarda Kappa içerenler öldürücü içermeyenler duyarlıdır. 

Kappa unsuru DNA ve RNA içerir mutasyona uğrayabilir. Ama hücredeki varlığı 

(K) ile gösterilen nüklear gene bağlıdır.  



 Nüklear genotipi (kk) olan bireyler “Kappa” yı barındırmazlar. Duyarlı 

bireyler normalde paramecin üretemez. 

 (K-) bireyleri konjugasyon ile oluşturulan sitoplazmik köprü 

oluşturmadıkça kappa ya sahip değildir.(Şekil 14.2) öldürücü olmayan (K-) 

bireyleri aynı zamanda öldürücülerden kappa parçacıklarının azalması ile de 

türeyebilirler. Bu işlem, Kültür starvasyonunu (Besin maddelerince vitamince 

eksik kılma) veya kültürün düşük sıcaklığa maruz bırakılma yada öldürücülerin 

kappadan daha hızlı çoğalmasını sağlamak suretiyle sağlanabilir. 

 Kappa partikülleri mikroskopta da görülebilir. Elektron mikroskobu ile 

yapılan çalışmalar sitoplazmada membran ile sınırlanmış söz konusu 

parçacıkların varlığını göstermiştir. Bu unsurlar yemleme ile diğer ciliatelere 

(Terliksiler) de geçer. Bu unsur önceleri bir sitoplazmik gen olmaktan çok 

konukçu ile çok iyi düzeyde simbiyosis (ortak yaşam) gösteren infeksiyoz 

organizma olarak düşürülmüştür. Benzer bir plazma faktörü de aynı şekilde 

parameciumda eş öldürücü (matekiller)luk özelliği de (µu) ile gösterilen 

parçacıklardan ileri gelir. Bu parçacıklar yalnızca mikronükleüslerinde en 

azından bir kromozon çifti üyelerinden birinin dominant olduğu hücrelerde 

mevcuttur. (µu) partikelinin endosymbiot olduğu anlaşılmaktadır. (µu) faktörü 

konjugasyonla geçtiği duyarlı bireyi öldürür. (M) faktör taşıyan bireye matekiller 

eş öldürücü denir. (Eş Katili) 



Farede Süt Faktörü : 

 Bazı fare soyları meme kanserine çok duyarlıdır. Bu hayvanlarla kendi 

içlerinde ve kanser oluşma sıklığı düşük soylar ile aralarında yapılan 

çaprazlamaların sonucu dişi ebeveynin karakteristiğine bağlı olmaktadır. Kanser 

oluşma sıklığı düşük fare soyunun doğumdan hemen sonra kansere duyarlı soydan 

annenin ihtimamına verilmesi ile kanser oluşma sıklığı artmaktadır. 

 Buna göre belli bir infektif süt ile geçirildiği anlaşılmaktadır. Bu unsur süt 

faktörü olarak adlandırılmıştır. Bu unsurun birçok virüse özgü kriterlere sahip 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu unsur salya ve er suyu (semen) nada 

geçirebilmektedir. Vücut sıvılarının bu unsurun varlığının bazı nüklear genlere 

bağlı olduğu düşünülmektedir. Burada belirtilen bir çok örnek genellikle anadan 

kalıtlanan bir nitelik göstermekle beraber daha önce açıkladığımız sitoplazmik 

kalıtımın tüm kriterlerini sağlamamaktadır. Yani bu unsurlar bireyin genetik 

mekanizmasının unsurlarından olmak ve bağımsız sabit sitoplazmada yer almış 

nükleik asitler olmaktan ziyade edinilmiş infektif amillerdir. 

 Normal Hücre Unsurları ve Özellikleri = Hücre organellerindeki Genlerin 

Kalıtımı 

 Kloroplastlar : Plastitler bir çok çeşit bitki hücrelerinde bulunan 

sitoplazmik organellerdir. Bu organellerden yeşil, fotosentez yapabilen bir 

pigment (Klorofşllerş) içeren kloroplast olarak adlandırılır. Plastidler protoplastid 

denilen basit yapıların farklılaşması ile oluşurlar.  



 Bu yapılar kısmen nüklear DNA’nın kontrolü altında sayılarını artırıp 

çoğalabilirler. Elektron mikroskobu çalışmalrı kloroplastların komplex yapılarını 

ortaya koymuştur. Bu yapılar nisbeten önemli düzeyde DNA içerii. Büyük bir 

hücreli yeşil alglerden “Acetabularia” da osmatik şok işlemi ile aşırı kıvrımlanmış 

(süper coliled) plastit DNA’nın varlığı ilk kez 1970’de Green ve Burton tarafından 

gösterilmiştir. Açılmış DNA uzunluğu toplam 419µm bulunmuştur. Bu büyüklük 

bakteryal DNA’ların uzunluğu kadardır. Kloroplast DNA’sı halka formunda değil 

nisbeten uzun linear üst üste helezonik kıvrılmış yapıdadır. Daha sonra Raven ve 

Margulis gibi araştırıcıların aynı yıllarda kloroplast ve mitokondrumların 

simbiyotik prokaryotlardan türediği hipotezini ortaya atmışlardır. 

 Elde edilen kanıtlar plastit DNA’sının baz kompozisyonu bakımından 

aynı türün nüklear (DNA)sının farklı olduğu gösterilmiştir. Euglena’larda 

ultraviyole mikro ışınları ile sitoplazmanın radyasyonu plastitleri yok etmiş oysa 

yalnızca çekirdeksel radyasyon yok edememiştir. Bu organizmanın kloroplastaları 

düşük guanin-sitosin içeriğindeki benzersiz, özgün DNA unsuruna sahip olup 

plastit içermeyen mutant soylarda bulunmaz. Plastitler aynı zamanda DNA 

polimeraz içerir ve kendi DNA’sını yapma niteliğindedir. 

 Chlaymdomonas’da plastit (DNA) sının çoğaltılmasının semi konservatif 

nitelikle olduğu gösterilmiştir. Diğer kloroplast DNA sentezi vukubulan 

(sinkronize hücre kültürlerinde) bir hücreli yeşil alglerdeki nüklear DNA’nın 

replikasyonundan çok farklı bir zamanda kloroplast DNA’sında semikonservatif 

replikasyon oluşumu tespit edilmiştir.  



 Sager ve Ramanis 1970’de Chlamydomanas için 8 sitoplazmik genin 

linkaj haritasını hazırlamışlardır. Araştırıcılar bu sitoplazmik genlerin kloroplast 

(DNA)sında yer aldığına inanmaktadırlar. 

 Kloroplastlar RNA ve ribozomlarıda içerir. Ribozomlar taksonomik 

bakımdan yüksek yapılı bitkilerde aynı hücrenin sitoplazmasında bulunanlardan 

daha küçüktür. Büyüklük bakteryal ribozomlarda daha benzerdir. Büyüklük 

benzerliği sedimantasyon katsayısının benzerliği ile gösterilmiştir. Bu unsurları 

bakteryel ribozomlarda olduğu gibi khloramphenicol ve inaktivasyonu 

sağlanmıştır. Oysa kloronfenikol sitoplazmik ribozomları etkilemez. Bu bulgular 

kloroplastların kendi protein düzeneklerine sahip olduklarını içerdikleri DNA’nın 

karakteristik plastit proteinlerini oluşturmak üzere amino asitlerin 

birleşmelerinde DNA’nın rol oynadığı göstermektedir. Ancak oynanan bu rol 

çekirdek DNA’sından tam bağımsız değildir. 

 Sonuç olarak kendi kendine replike olabilen (benzerini meydana 

getirebilen) kendi özgün emsalsiz DNA yapısına ve protein sentez ekipmanlarına 

sahip fakat aynı zamanda nüklear DNA’nın kısmi kontrolünde bir yapı söz 

konusudur. Kesin olarak plastitler bir bakıma sitoplazmik genetik sistemlere bir 

örnek teşkil etmektedirler. Ancak kesin olan husus nüklear DNA’dan bağımsız 

olmayışıdır. Kloroplastların kendileri de bazı fenotipik (yeşil renk, fotosentez 

yeteneği gibi) özellikleri oluştururlar. Daha önce verilen açıklamalar açısından 

pastitler ya fenotipin diğer bir hususudur.  



 Yani plastitlerin kendisi bir fenotipdir, veya plastidler bir derecede ekstra 

nüklear genetik kontrol altında olup orıjini ve evrimi ne olursa olsun normal 

olarak vukubulan organellerdir. 

 Plastit kalıtımında bir örnek akşam sefaları Mıralis, Jalapa’da 

verilmektedir. Bu bitkisin üç formu bulunur. Bunlardan biri normal yeşil diğeri 

dalgalı (yeşil alacalı ve yeşil olmayan doku kısımları) ve üçüncüsü de beyaz 

(klorofil içermeyen) renklidir. İki veya üç tipide dallarında bulunduran tipler 

gözlenmektedir. Beyaz bölgelerdeki plastitler klorofil içermez. Yapılan çeşitli 

çaprazlamalardan oluşan döller fenotipik olarak genelde yumurta üreten organ 

(pistillate) taşıyan ebeveyne benzer. Ama istisna olarak pistillate (dişi) ebeveyn 

dalgalı olduğunda bu durum gözlenmez. Yerine döller her üç tipte düzensiz 

oranlarda oluşurlar. Yeşil bitkiden gelen yumurta hücreleri normal yeşil 

plastidleri; beyaz bitkiden gelen yumurta hücreleri beyaz plastidleri dalgalı 

ebeveynden gelende her iki tip plastidi taşır. Sperm üreten polenler ise döllerin 

fenotipi üzerine bir etkide bulunmaz. Burada söz konusu olan yumurta 

sitoplazmasında mevcut olan proplastit ve plastitlerin çeşididir. Eğer plastid 

klorofil sentezi konusunda kusurlu ise (F1) bitkileri yeşil olmayacak eğer kusurlu 

değilse yeşil olacaktır. Dalgalı ebeveynden gelen yumurtaların bazıları yeşil 

plastidlerin çoğunu alır. Bazı hücreleri ise çok sayıda beyaz plastidleri alır böylece 

dalgalı renge sahip olan bitkiler oluşmaktadır. Yani tohumların sitoplazmaları ana 

dokuya ait olduğundan bunlar plazditleri taşır.  



 Buna göre yeşil bir dalda oluşan tohumlar döllemeyi yapan çiçek tozu ne 

olursa olsun yeşil plastidleri içerir ve yeşil olur. Alaca dalda oluşan tohumların 

sitoplazmaları ya yeşil ya beyaz yada her iki tip de plastidler içereceğinden 

bunlardan oluşan bitkiler ya yeşil ya beyaz yada alaca olur. 

 Mitoz bölünmeyi takiben sitoplazmanın bölünmesi kantitatif olarak tam 

bir ikiye bölünme işlem değildir. Öte yanda buradaki durum rasyonel olarak 

kloroplastlar üzerinde veya dışında yer alabilen kromozomal olmayan 

belirleyicilerle açıklanmaktadır. Gerçekte de  bunlar sitoplazmanın herhangi bir 

yerinde lokalize olmuş olabilir. Ancak neresinden yer aldığı gösterilememiştir. 

Gözlemsel kanıtların çoğu kloroplastların kendisinin gerçek genetik belirleyici 

olmadığını göstermektedir. 

 Miralis Jalapu’da çeşitli kloroplast kusurları bulunur. Bu organizmada 

yaprakları alaca varyetelerde bulunur. Böyle bitkilerin bazı dalları beyaz bazıları 

alaca bazıları da yeşil yapraklıdır. Yeşil yapraklı varyetenin çiçekleri alaca 

yapraklı bitki polenleri ile tozlaştırılınca elde edilen döl sadece yeşil yapraklı 

bitkileri içerir. Yeşil yapraklı bitkinin polenleri ile alaca bitkinin beyaz 

dallarındaki çiçeklerle tozlaştırılırsa sadece yaşamayan beyaz yapraklı döller elde 

edilir. Eğer yeşil yapraklı bitki polenleri alaca bitkinin yeşil dallarındaki çiçeklerle 

birleşirse sadece yeşil yapraklı döl elde edilir. Alaca bitkinin alaca dallarındaki 

çiçeklerle yeşil bitki polenleri ise yeşil, alaca, beyaz gibi üç tip üretir. Bir bitkinin 

veya dokunun rengi onu oluşturan hücrelerdeki kloroplastların çeşidine bağlıdır.  



 Buna göre hücre yeşil plastit içerirse oluşan bitki yeşil, beyaz plastit 

içerirse beyaz olur. Bazı bitkilerde ise hem yeşil hem beyaz kısımlar bulunur. 

Bunlara alaca denir. Alacanın çeşitli biçimleri bulunur. Bazen bütün yapraklar 

ince dallar alacadır. Bazen bir daldaki ince dallar yeşil diğer daldakiler beyaz bazı 

dallar alacadır. Tohum sitoplazması ana dokudaki plastit (renk maddelerini) taşır. 

Bu yüzden yeşil dalda oluşan tohum döllemeyi yapar. Çiçek tozunun plastit tipine 

bakılmaksızın yeşil olur. Beyaz dalda oluşan tohum ise sadece beyaz bitki üretir, 

alaca dalda oluşan tohumların sitoplazmaları ya yeşil, ya beyaz yada her iki tipte 

plastit içerebildiğinden bunlarda oluşan bitkide yeşil,beyaz,alaca olabilir. Bu 

açıklamada deneysel geçerliliği sağlanmıştır. 

Çiçek tozunun Thumun (yumurta) Tohumdan oluşan

Oluşturduğu dallar oluşturduğu dallar bitkler

Beyaz Beyaz

Beyaz Yeşil Yeşil

Alaca Beyaz,Yeşil,Alaca

Beyaz Beyaz

Yeşil Yeşil Yeşil

Alaca Beyaz,Yeşil,Alaca

Beyaz Beyaz

Alaca Yeşil Yeşil

Alaca Beyaz,Yeşil,Alaca

Tablo 19.1. 

Bitki 

dallarındaki 

renk değişimi 



Burada alaca bitkilerinin çiçeklerinin yumurta 

hücrelerine yeşil ve beyaz plastitleri geçme 

olasılığına göre meydana gelen tohumların ürettiği 

bitkilerin dallarındaki renk değişmektedir. 

Oenothera spp türü de plazmid kalıtımı hakkında 

ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Burada nüklear 

materyal önemli bir rol oynamaktadır. 

Oenotheranın birçok türü kendi özgün resiprokal 

translokasyon kombinasyonu sonucu iki 

yaşayabilir gametle karakterize edilir.  

 Bu gametlerden yalnız maternal kromozom yada paternal kromozom 

içerenler yaşayabilmektedir. Bu yüzden bu türün kromozomları ünite gruğlar 

halinde aktarılır. O muricata ve O. Hookeri türlerinin ikiside yeşil bitkidir. O. 

Muricate’den pistilade (dişi) olarak yararlanarak yapılan melezlemelerde; normal 

yeşil bitkiler elde edilir. Resiprokal melezleme ise yeşil olmayan ve hepsi ölen F1  

bitkiler verir. Bu sebeple “muricate” plastitlerin muricate-hookeri nükleusunun 

varlığında gelişebildiği sadece hookari plastitlerinin gelişemediği anlaşılmıştır. 

Buradaki gözlemlerde sitoplazmadan bağımsız bir gen sistemini göstermektedir. 



Mitokondrialar 

 Bakteriler hariç olmak üzere tüm canlı hücreler, mavi yeşil algler ve ergin 

eritrositler, küçük kendi kendine replike olabilen oldukça kompleks bir iç yapıda 

aerobik solunumun cereyan ettiği mitokondria denilen organellere sahiptir. 

 Exstrem olarak 0,2 ile 7 µm genişlik 0,3 ile 4 µm boyunda tiplere 

rastlanmıştır. Bir hücredeki mitokondria sayısı mavi yeşil alg “Micrasterias”da 

bir adet ve dev amip “Chaos Chaos”da yarım milyona kadar değişebilmektedir. 

Kloroplastlar gibi mitokondrillarda kendi özgün DNA (= mRNA) yapılarını içerir. 

Bunların kompozisyonu çekirdek ve plastit DNA’sından farklıdır. Mitokondrial 

DNA nüklear DNA’dan ayrı olarak kromotografik özellikleri çekirdek 

polimerazından farklı olan DNA polimeraze enziminin etkisiyle replike olabilir. 

Çok hücreli bir çok hayvan dokusundan (laboratuar hayvanları karaciğeri, fare 

fibroblast hücreleri) mitokondria DNA’ı çift kollu halka yapısında güçlü bir 

şekilde bakteryal DNA’yı andıran 9-10x10-6 molekül ağırlığındadır. Böyle bir 

rakam yaklaşık 14.000 baz çifti uzunluğundadır. Halka formu mitokondrial DNA 

insanlarda da bulunmaktadır. Fare Fibroblast hücrelerinden elde edilen halka 

DNA moleküllerinin 5 µm’den büyük olduğu gösterilmiştir. Öte yandan 

taksonomik bakımdan yüksek bitkilerin mitokondrial DNA sının böyle bir yapıya 

sahip oldukları gözlenmemiştir. Mitokondrial DNA’ların çoğu organel içinde m 

DNA’yı kalıp olarak kullanarak özgün mitokondrial RNA oluşturmak suretiyle 

kendi içinde sentezlenir. 



 Diğer proteinler özellikle sitokrom c hücre içinde herhangi bir yerde 

olabilir. Mitokondriada mevcut olan t-RNA’lar içinde yalnızca N-Formylmetionil t 

RNA (t RNAf) bakteriyel hücrelerde de bulunur. Mitokondriler içinde 

ribozomlarında varlığı gösterilmiştir. Çeşitli araştırıcılar bira mayası 

mitokondrialarının hücreden ayrı protein sentez mekanizmasına sahip olduğunu 

göstermiştir. Böylece kloroplastlarda olduğu gibi yarı bağımlı DNA içeren en 

azından kendi proteinlerinin bazılarını sentezleyen bir organele sahip olduğumuzu 

anlaşılmaktadır. 

 Mayalarda Solunum Bozuklukları 

 Ekmek mayası (Saccharomyces cerevisiae) nın bası solunum eksikliği 

gösteren soyları üzerinde yapılan çalışmalar mitokondriaların genetik rolünü 

göstermektedir. Mayalar bir hücreli ascomycete sınıfı mantarlardır. Bazı türlerin 

hayat devrelerinde diploid ve monoploid ergin birey dönüşümlü olarak yer alır. 

Diploidler askospor denilen meiesporlarla çoğalır. Monoploidler ise isogametlerle 

çoğalır. Solunum eksikliği gösteren soylar yalnızca agar üzerinde anaerobik 

nitelikle soluyabilir “petites” olarak bilinen küçük karakteristik koloniler 

üretirler. Yaplına araştırmalar bu özelliğin hem çekirdeksel hemde sitoplazmik 

kontrolünü ortaya koymuştur. Petit tiplerinden birinde (Segragational petite) 

solunum eksikliği açık bir şekilde resesiv nüklear genden ileri gelmektedir. 

Monoploid petite ve normal petite çaprazlanması hepsi diploid (F1) normal döller 

üretir. Ancak normal F1 ürettiği askosporlar 1 normal : 1 petit açılımı gösterir. Bu 

açılım mendele uyar.  



 Öte yandan notral petit denilen diğer bir soy kusurlu mitokondrial 

DNA’ya sahiptir. Bunlar arasında yapılan melezlemeler petit karakterinin (petit x 

normal) çaprazlamasından elde edilen F1 ve F2 ’lerde açıklanmadığı hepsinin 

normal olduğu görülmektedir. Normal mitokondria içeren sitoplazmalar (F1) 

zigotlarda ve vejatatif hücrelerde birleşmekte ve gelecek generasyonun monoploid 

vejatatif  hücrelerine ve asko sporlarına dağılmaktadır. Üçüncü petit tipi 

(Suppressive = Bastırıcı Petit) ise normallerle çaprazlandığında döllerde oldukça 

değişken franksiyonlarda petitler üretmektedir. Araştırıcılar supresiflerin çabuk 

çoğalan (replike olan) normal mitokondrial (DNA) sahip olduğu düşünmektedir. 

Diğer bir değişle baskılayıcı küçük etkeni dominanttır. S. Ceravisiae’de (maya) 

karbonhidrat metabolizmasını aerobik yapabildiği gibi aneorabik de yapabilir. 

Aerobik solunum kusuru gösteren mayalar yavaş ürediklerinden normale göre 

daha küçük koloni üretirler ve küçük (petit) mitant olarak adlandırılırlar. 

Görüldüğü gibi mutantların üç tipi vardır. Bunlar resesiv nüklear gen modeline 

uyarak kalıtlanan nükleusa ait petit (küçükler), nötr (petit) küçükler ve baskılayıcı 

8subresive) petitlerdir. Nükleusa alt petitlere segragasonal petit adı ile de bilinir. 

Bu durum yabani tip yani petit değilde normal büyüklükte koloni oluşturan 

tiplerle yapılan melezlemelerde kanıtlanmıştır. 

 Buna göre eğer mitokondria’nın görevine ilşkin kusurun (karbonhidrat 

metabolizmasının yavaş yapmak) kökeni çekirdekteki bir gen ise Mendel’e uyan 

kalıtım gösterir.  



 Bu durumda segregasyonel petit söz konusudur. Eğer kusuru 

mitokondriada yer alan DNA ile belirleniyorsa kalıtımın mitokondrilerin döle 

geçişlerine bağlıdır. (Baskılayıcı küçük). Nötr küçükler kromozomal yapıda 

mitokondrial kusur geni olmadığından segregasyonal küçük x nötr melezlerin 

sonucu olan zigot nötr küçük bireyin çekirdeğindeki normal geni alır ve aerobik 

solunum yapar. Bu şekilde Pet sembolü çekirdeksel yapıda petit genini P ise 

mitokondriadaki petit genini temsil eder. Böylece petitler mutant nüklear DNA 

veya mitokondrial DNA veya ikisinden de ileri gelen bir sebeple kusurlu 

mitokondrialara sahiptir. Böylece sitokrom-C hariç olmak üzere solunum 

enzimlerinin ikili genetik kontrol altında oldukları anlaşılmaktadır. 



Şekil 19.3. Ekmek mayasında sırasıyla segregasyonal nötr, baskılayıcı petit 

karakterinin kalıtımı. 



Herhangi bir bilinen sitoplazmik yapıya dayalı olmayan kromozom dışı kalıtım 

 Çeşitli zamanlarda en azından şimdilik belli bir tanımlanabilir yapı yada 

belirleyici bir ilişkisi kurulamayan şaşırtıcı non - kromozomal kalıtım örnekleri 

ortaya konmaktadır. Bu örneklerden birinin incelenmesi konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

 Chlamydomonas : Bir hücreli yeşil alg chlamydomonasın nisbeten basit 

bir hayat devresi vardır. Vagatatif hücreler monoploid (haploid) zigot ise yalnız 

diploid yapıdadır. Germinasyon esnasında zigot mayoza maruz kalarak 4 

monoploid yapı oluşturur. Bunlar tamamen fonksiyonel vegatatif hücrelerdir. 

Birçok türdeki seksüel üreme morfolojik olarak isogamydir. Ancak gametler 

fizyolojik olarak artı ve eksi soylara ayrılacak şekilde farklılaşmıştır. Zıt çiftleşme 

soylarındaki bireyler arasındaki kimyasal çekim flagellalar aracılığı ile sağlanır. 

 Yabani tip hücreler (ss) streptomisin antibiyotiğine duyarlıdır. Ancak 

stroptiminise dayanıklı (sr) mutantlarda izole edilebilmektedir. Bir ölçüde şaşırtıcı 

olmasına rağmen iki çeşit (sr) hücresi bilinmektedir. Bunlardan biri normal 

mendel oranlarına uyar diğerinde ise böyle bir uyum yoktur. Aşağıdaki bir seri 

çiftleşmede sr=streptomisin resistant (streptomisine dayanıklılık); 

ss=stroptomisine sensitif=streptomisine duyarlık, - = eksi çiftleşme soyu,          + = 

artı çiftleşme soyunu göstersin. 



a)P   : sr+  x  ss- 

   F1 :   1/2 sr+ + 1/2 sr-           

b)F1   sr+ x Pss-        1/2 sr+ + 1/2 sr-      

     F1   sr+ x ss+            1/2 ss+ + 1/2 ss-  

 

 Görüldüğü gibi her iki durumdaki mendel açılım oranlarına uygun olarak 

çiftleşme soyları (+) ve (-) gametler birleşerek diploid  ± zigot oluşturur. Bunlarda 

daha sonra mayoza maruk kalarak iki (+) ve iki (-) monoploid vegatatif bireyler 

oluşturur. Ancak burada streptomisine dayanıklılık özelliği (sr+) sadece (+) 

çiftleşme soyu ile aktarılabilir. (Maternal kalıtım)  


