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Plazmidler 101’e Giriş 

 

Bir moleküler biyoloji laboratuvarına yeni katılan herkesten bir plazmidi tasarlaması veya modifiye 

etmesi istenir. Çoğunlukla bu laboratuvara yeni katılan kişi plazmidin genellikle bakterilerde 

bulunan küçük bir DNA parçası olduğunu bilse de bir plazmid yapmak için plazmidin spesifik 

parçalarını ve neden bu parçaların önemli olduğunu bilmesi için ekstra bir yönlendiriciye ihtiyacı 

olabilir.  

Bizim bu e-kitaptaki misyonumuz, plazmidler için referans bir kaynak oluşturmaktır. Bu kaynak 

her seviyeden bilim insanlarına ve plazmid-severlere hitap etmektedir. Bu kitap, plazmidlere giriş 

niteliğindedir. Aynı zamanda, basit bir plazmidin yapısını araştırmada daha az zaman 

harcamanızı; zekice deneyler geliştirmek ve inovatif çözümler üretmek için gerekli zamanı 

ayırmanızı sağlayacaktır. 

                                                                                                                                -Addgene Ekibi  

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bilimin nesiller boyu yayılmasını kendisine bir nebze görev edinmiş ekibimizin ilk çevirisi olacak 

Plasmids 101 kitapçığı, genetik öğrenmek isteyenler için biçilmiş kaftan niteliğindedir. Bu 

kitapçıktaki bilgiler ile kendinize temel seviyede bir gen dizaynı bilgisi kazandırmanın yanı sıra 

biyolojinin ilginç mekanizmaları ile tanışabilir, bu mekanizmaları projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu 

çeviride emeği geçen ekibimizin tek temennisi Türkçe kaynak bulmanın mümkün olmadığı bu 

konularda Türk gencinin bilgilenmesidir. Okurlarımız için güzel bir Türkçe kaynak oluşturmaya 

çalıştığımız bu projenin hakettiği kitleyi bulması dileğiyle.  

 

-KU İSTANBUL ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Plazmidlerin Tarihi 

 

1940’lı ve 1950’li yıllarda bilim insanları bir hücreden diğerine transfer edilebilen genetik 

sitoplazmik faktörler üzerine çalışıyorlardı. O zamanlarda, bu genetik faktörlerin parazit, bir canlı 

üzerinde ortak yaşayan canlılar veya genler olduğu düşünülüyordu. Bu faktörlere böyle belirsiz 

etiketler verilmesinin sebebi bu faktörlerin organizmalarda ne tip bir rol oynadığı hakkında 

neredeyse hiçbir bilgi olmamasıydı. 

 

Plazmidler İsmini Nereden Aldı? 

 

1952 yılında Joshua Lederberg bu sitoplazmik genetik 

faktörleri sınıflandırmayı başardı. Bu faktörlere 

“sitoplazma” ve “id” (latince “o”) karışımı olan “plazmid” 

ismini verdi.Plazmidin tanımını “ herhangi bir ekstra-

kromozomal genetik determinant için jenerik bir terim” 

olarak yaptı. Fakat Joshua Lederberg’in bu tasarısı 

görmezden gelindi.. Bu olaydan birkaç yıl sonra Élie Jacob 

ve François Wollman tarafından “epizom” olarak 

isimlendirilen terim “ hayati olmayan ve bağımsız veya bir 

kromozom içinde yer alabilen bir genetik element” olarak 

tanımlandı. “Epizom” ismi zamanla bu faktörler için yaygın 

kullanılan bir isim hâline geldi. O yıllarda epizomun 

tanımının kullanımı bir sorun yaratmıyordu.  

Özellikle Fertilite veya F-faktörünün Ester Lederberg tarafından 1952’de keşfedilmesi bu tanımın 

doğruluğunu güçlendirdi. Bunun sebebi F-faktörün bakteri(E.coli) kromozomlarıyla bazı 

durumlarda birleşebilmesiydi. Bu terminoloji 1960’lara kadar kabul gördü. Ancak, 1960’lı yıllarda 

bilim insanları direnç ve R-faktör gibi başka ekstra-kromozomal parçacıklar üzerinde çalışmaya 

başladı. F-faktörler gibi R-faktörler de bakteriler arasında hücre-hücre etkileşimiyle transfer 

olabiliyordu. Ancak bilm insanları R-faktörlerinin F-faktörleri gibi kromozomla birleşebileceği 

iddiasını desteklemediğini keşfetti. Bununla birlikte “epizom” terimi tarihe karıştı ve o zamandan 

beri “plazmid” terimini kullanmaya başladık. 

 

 

 

 

Peçetelerden Defterlere 

 

Plazmidler 1950’lerin başlarında keşfedilmesine rağmen bilim camiasında hak ettiği şöhreti 

kazanması 1970’leri buldu. Buna bağlı olarak, bakteriyofajlar, özellikle lambda, moleküler 

biyologların bakteriyel genetikleri çalışmak için ana tercihlerinden biri oldu. Bütün bunlar 1972’de 

bir Hawaii delisinde gerçekleşen bir beyin fırtınasıyla değişti. Bir deli peçetesini kâğıt gibi 
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kullanarak Stanley Cohen, Herbert Boyer ve Charles Brinton’dan oluşan küçük bir bilim insanı 

grubu, yeni keşfedilmiş EcorI enzimini (ve bilinen kesilme bölgesini) ilk plazmid “klonlama” 

deneyinde kullanmak gibi çılgınca bir fikir ortaya attılar. Dr. Cohen ve iş arkadaşları tetracycline 

antibiyotiği direnci sahibi bir plazmid olan pSC101’e ve yeni geliştirilmiş olan kanamycin dirençli 

pSC102 plazmidine EcoRI kullanarak bu iki antibiyotiğe karşı dirençli yeni E.coli hücreleri 

oluşturdular. Bu deneyin başarısıyla birlikte pSC101, ilk plazmid klonlama vektörü oldu ve 

moleküler biyoloji bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değişti. 

 

Plazmidlerin Kısa Tarihi   

 

İlerleyen birkaç yılda bakteri ( en sonunda memeli)  türlerinden farklı genler plazmidlere klonlandı 

ve pBR322, pACYC, ve pUC vektörleri klonlama deneylerinde daha yüksek sayıda klonlama 

vektörü elde etmek amacıyla geliştirildi.  

 

Plazmidler küçük bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmış olmalarına rağmen şimdi birçok deneye 

de çeşitli alanlarda uygulanan bir araç haline geldi. Addgene bu alanda depolama, kalite kontrol, 

dağıtım ve plazmidlerin ulaşılabilirliğini arttırarak bilim insanlarının yaptığı araştırmaları 

kolaylaştırmak için kuruldu. 1950'lerdeki keşfinden beri plazmidler moleküler biyolojinin birçok 

alanını etkiledi ve bakteri konjugasyonu, rekombinasyonu, replikasyonu, topolojisi, klonlanması 

ve gen ekspresyonu gibi alanlarda bilgimizin artması konusunda kilit bir unsur oldu. 

Plazmid Nedir?  

 

En basit anlamda plazmidler konak hücrenin kromozomal DNA'sından bağımsız bir şekilde 

kopyalanabilen çembersel küçük DNA parçalarıdır. Genellikle bakteri hücrelerinde bulunur fakat 

arkelerde, maya ve bitki gibi ökaryot hücrelerde de doğal olarak bulunurlar. Plazmidler doğada 

konak hücreye antibiyotik direnci, indirgeyici fonksiyonlar, ve virülans şeklinde bir veya birden 

fazla fayda sağlarlar. Bütün doğal plazmidler replikasyon başlangıcı (replikasyonun başladığı yer 

olup plazmidin çoğalmasından sorunlu bölge 'ori') 

bulunur ve konak hücreye hayatı önemi olan 

antibiyotik direnci gibi bir gene sahiptir. 

Laboratuvarlarda üretilen plazmidler ise doğal 

olanların aksine yapay olarak tasarlanan DNA'yı 

aktarmak için kullanılır. Kısaca, laboratuvarda 

üretilen plazmid, replikasyon başlangıcı (ori), 

seçilim işareti (selection marker), ve klonlama 

bölgesine sahiptir. Plazmidlerinin modifiye 

edilmesinin kolay olması ve hücre içerisinde kendi 

kendini eşleşmeleri plazmidleri bilim insanları ve 

biyomühendisler için cazip bir araç yapmıştır. 

 

 

Vektör bileşenleri  Tanım 

Replikasyon başlangıcı (ori İng.) Replikasyonu transkripsiyonel makine 
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proteinlerini plazmite çağırarak replikasyonu 
başlatan DNA kodu. 

Antibiyotik direnç geni Plazmidi olan bakteriyi seçen gen 

Çoklu klonlama bölgesi (MCS İng.) Çeşitli restriksiyon bölgelerine sahip olan DNA 
parçasının eklenmesini kolaylaştıran küçük 
DNA dizisi. Ekspresyon plazmidlerin MCS 
promotörün aşağısında bulunur. 

Eklenen gen Çoklu klonlama bölgesine çalışılmak üzere 
eklenmiş gen, promotör veya DNA parçası  

 Promotör bölgesi Hedef genin transkripsiyonu başlatan bölge. 
Ekspresyon vektörleri için önemlidir çünkü 
plazmidin hangi hücrede, ne kadar 
çoğalmasını ve protein üretimini kontrol eder. 

Seçilim işareti  Antibiyotik direnç geni plazmitli bakterinin 
seçilmesini sağlar ayrıca bazı plazmidler hücre 
tipine özel seçilim işaretlerine sahiptir.  

Primer bağlanma yeri PCR (Polymerase Chain Reaction) başlatan 
kısa DNA dizisidir. Primerler aynı zamanda 
plazmidlerin sekans doğrulaması için de 
kullanılırlar.  

  

 

 

Laboratuvar Ortamında bir Plazmid Nasıl Oluşturulur? 

 

Yapay olmalarından dolayı laboratuvarda oluşturulmuş plazmidlere genel olarak “vektör” veya 

“yapı (construct)” denmektedir. Vektörün içine istedikleri geni yerleştirmek için bilim insanları 

çeşitli klonlama metodlarından birini seçip (restriksiyon enzimi, ligasyondan bağımsız klonlama, 

Gibson tekniği, Gateway tekniği vb.) istedikleri geni vektörün içine yerleştirebilirler. Klonlama 

metodu genellikle seçilen plazmid yapısının özelliklerine göre seçilir. Klonlama adımları 

tamamlandıktan sonra yeni geni içeren vektör bakteriye transformasyon yoluyla aktarılır. Son 

olarak bu bakteriler seçilim yoluyla elenmek üzere antibiyotik plakasında (antibiotic plate) içinde 

büyütülür.  

 

Bilim İnsanları Plazmidleri Ne Amaçla Kullanıyor? 

 

Bilim insanları genel olarak plazmidleri hedef hücrelerdeki gen ekspresyonunu manipüle etmek 

için kullanıyor. Esneklik, çok yönlülük, güvenilirlik ve fiyatına göre efektifliği sebebiyle moleküler 

biyologlar plazmidleri çoğu uygulamada kullanıyorlar. Ekspresyon plazmidler, gen sökme 

plazmidleri(gene knock-down plasmids), haberci plazmidler, viral plazmidler ve genom 

mühendisliği plazmidleri plazmid tipleri arasından en yaygın olanlarıdır. 
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Dünyanın her yerindeki bilim insanları bu vektörleri; floresans görüntüleme, rekombinant DNA 

teknolojisi, protein üretimi, hastalık modelleme, ilaç keşfi, genom editleme gibi birçok alanda 

kullanmaktadırlar.  

 

 

Antibiyotik Direnci Genleri 

 

Antibiyotik direnci genleri moleküler biyoloji alanında yaygınca kullanılan araçlardan biridir. Ancak 

çoğu bilim insanı bunu kanıksadığı için bu aracın bilim insanlarının hayatlarını ne kadar 

kolaylaştırdığını düşünmezler. Plazmid transformasyonu 

10.000 hücreden 1’inde başarılı olan ve çok efektif olmayan 

bir yöntemdir. Bilim insanları eğer bu plazmidleri bulmanın 

hızlı bir yöntemi olmasaydı hangi hücrenin doğru plazmidi 

bulduğunu anlamak için saatler hatta günler harcamak 

zorunda kalacaktı. Aynı zamanda bir plazmide sahip olmak 

bakterinin perspektifinden dezavantajlı bir durumdur. 

Bunun sebebi, plazmide sahip olan bakterinin kromozomal 

DNA’sına ek olarak sahip olduğu plazmidi de eşlemesi 

gerekmektedir. Bu süreç bakterinin plazmidi tutması için 

daha fazla kaynak harcamasına sebep olmaktadır. Plazmide bir antibiyotik direnci geni eklemek 

bu iki problemi de aynı anda çözmektedir. Bu teknik, bakteriler bir antibiyotik(antibiyotik direncinin 

olduğu antibiyotik tipi) kültüründe büyütüldüklerinde bir bilim insanının hızlıca plazmide sahip olan  

bakteriyi tespit etmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda böyle bir ortamda büyüyen bakteriler 

plazmidlerini tutmak isteyeceklerdir. Viva la (bakteriyel) resistance!(yaşasın bakteriyel direnç!) 

 

Antibiyotik Nedir? 

 

Antibiyotikler genel olarak bir bakterinin büyümesini inhibe eden veya bakteriyi öldüren kimyasal 

ajanlar olarak tanımlanırlar. Her ne kadar kökenleri doğal ürünlere dayansa da, günümüzde 

laboratuvarlarda kullanılan çoğu antibiyotik yarı sentetik ya da tamamen sentetik bileşiklerdir. 

Antibiyotikler direkt bakteriyi öldüren (bactericidal) ve bakterinin büyümesini 

yavaşlatan/bölünmesini engelleyen (bacteriostatic) antibiyotikler olarak sınıflandırılabilirler. 

Ancak bu iki alan arasındaki ayrım bir gri nokta olarak düşünülebilir, çünkü bazı bacteriostatic 

ajanlar yüksek konsantrasyonlarda bakterileri öldürebilirken; bazı bactericidal ajanlar düşük 

konsantrasyonlarda bakteriyi öldürmeyebilir. 

 

Antibiyotikler Laboratuvarlarda Başka Hangi Amaçlarda Kullanılıyor? 

 

Tarih boyunca antibiyotikler kromozomal seviyedeki genlerde bozukluğa sebep olmak için 

kullanılmışlardır. Bilim insanları antibiyotik direnci genlerini silmek veya bozmak istedikleri 

genlerin kodlandığı alana koyarlar. Bu işlem bahsi geçen geni inaktif hâle getirir ve mutasyon için 

bir işaretleyici görevi görür. Bu tip deneyler tasarlarken hem mutasyon için hem de plazmid için 
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aynı direnç kasetini kullanmak mantıklı değildir. Buna ek olarak, bilim insanları antibiyotik 

direncinin kaybını da başarılı bir klonlamanın gerçekleştiğini gösteren işaretleyici olarak 

kullanılabilirler. Bu tip örneklerde klonlama vektörü 2 ayrı antibiyotik direnci kasetine sahip olur ve 

yerleştirilen gen bir kasetin içine klonlanır veya o kaseti tamamen inaktif hâle getirir. Bazı 

durumlarda ise bir direnç kasetini tamamıyla plazmidden kaldırabilir. (Örn. Gateway klonlama 

metodu) Karşı-seleksiyon bilim insanlarına sadece değişikliğe uğramayan antibiyotiğe karşı 

dirence sahip bakteriler elde etmesini sağlar.  

 

Çalışma Alanından Tavsiyeler 

 

-Yeni(fresh) stoklar kullanın. Çoğu antibiyotikler toz formunda stabildir. Ancak solüsyon içinde 

hızlıca parçalanırlar. Alikotları -20°C’de saklamak ve tekrarlanan dondur/erit döngüsü çoğu 

antibiyotiği en kötü ihtimalle 6 aylığına kullanılabilir kılacaktır. 

 

-Ampicillin hızlıca dağılır ve bu yüzden bu antibiyotikle kullandığınız kültürler 1 aylık efektifliktedir. 

Uygu kolonilerine dikkat edin! 

 

-Carbenicillin Ampilicillin’den daha stabildir ve çoğu uygulamada Ampicillin yerine kullanılabilir. 

 

- Antibiyotikler sıcaklığa ve ışığa hassaslıklarına göre çeşitlilik gösterirler. Antibiyotikleri 55°C’den 

daha sıcak bir yere koymayın ve ışığa karşı hassas olan antibiyotikleri (Örn. Tetracycline) 

alüminyum folyoya sarılı hâlde saklayın. 

 

-Bazı E.coli suşları (strain) doğal antibiyotik direncine sahiptir. O yüzden kullanacağınız E.Coli 

suşununuzun plazmidinizle uyumlu olup olmadığına dikkat edin! 

  

Replikasyon Başlangıcı(ori) 

 

Biraz da plazmidin temel parçalarından biri olan ori’den veya “replikon”dan bahsedelim. 

Replikon, ori’yi ve ori’nin kontrol elementlerinden oluşmaktadır. Ori, DNA 

eşlenmesinin(replikasyon) başladığı yerdir. Bu işlem, plazmidlerin kendilerini eşlemesine ve 

hücreler arasında bulunmaya devam etmesini sağlar. 

Bu replikonlar genellikle konak hücrenin kendi kromozomal DNA’sını eşlemesi içinden 

kullandıklarından farklıdır. Ancak replikonlar daha fazla kopya oluşturmak için konak hücrenin 

çalışmasına bağlıdır. ori sekansları genel olarak fazlaca Adenin ve Timin bazı bulundurur. Bu A-

T eşleri G-C gibi 3 hidrojen bağıyla değil 2 hidrojen bağıyla bir arada tutulur. Sonuç olarak, A-T 

bakımından zengin olan DNA’lar düşük sıcaklıklarda daha rahat erirler. DNA eridiği zaman 

replikasyon mekanizmasının çalışıp kopya üretmeye başlaması için yer açar. 

 

Çok fazla ori, Çok Az Zaman 
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Çok fazla ori olduğu için şu anlık bakteriler dışında bulunan orileri ihmal etmeyi ve bakterilere 

odaklanmayı tercih ettik. Bu tip orilerden yaygın olarak görebilecekleriniz arasında ColE1, 

pMB1(bazı farklılıklara sahip türevleriyle birlikte), pSC101, R6K ve 15A bulumaktadır. Her ori aynı 

özelliklere sahip değildir. Bazı ori’ler çok fazla plazmid kopyası üretirken, bazıları nasıl kontrol 

edildiklerine bağlı olarak sadece birkaç kopya üretirler. Genel olarak replikasyonun kontrolü sıkı 

veya esnek  olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma ori’nin RNA ya da proteinler tarafından kontrol 

edilip edilmediğine göre yapılmıştır. Bir plazmidin kopya sayısı pozitif ve negatif regülasyon 

arasındaki dengeye bağlıdır ve bu denge replikon’da yapılacak mutasyonlarlla manipüle edilebilir. 

Örneğin, pmB1 ori’si hücre başına 20 kopya üretirken, pUC-sadece 2 mutasyonla PmB1 

ori’sinden farklı olan- hücre başına 700 kopyaya kadar üretebilir. 

 

Peki plazmidimiz için ori’yi nasıl seçeriz? Addgene’de çalışan bilim insanı Marcy Patrick bu soruyu 

cevaplamak için araştırmacıların birkaç soruyu cevaplaması gerektiğini söylüyor. Plazmidim 

sadece E.coli için veya genel olarak gram negatif bakteri için mi kullanılacak? Ya da hem gram 

negatif hem gram pozitif için? Hücrelerinizde sadece bir plazmid tipiniz mi olacak? Çok fazla 

plazmid üretmek istiyor musunuz? Sentezletilen gen fazla miktarlarda hücreye toksiklik yaratıyor 

mu? Düşük veya orta sayıda kopya sayısına sahip plazmidlerin de çok fazla miktarda proteini 

uygun bir promotörla (okumaya devam edin!) ve büyütme koşullarında üretebileceğini hesaba 

katmalıyız. 

 

Ori’nizi Akıllıca Seçin 

 

Ori’yi en iyi şekilde seçmek kaç plazmid kopyası üretmek istediğinize, hangi konak hücre veya 

hücreleri kullanmak istediğinize veya plazmidlerin diğer plazmidlerle uyumlu olup olmadığını 

planınıza dahil etmek isteyip istemediğinize bağlıdır. Genel olarak aynı ori’ye sahip plazmidler 

birbirleriyle uyumsuzlardır. Çünkü aynı mekanizmayı kullanmak için birbirleriyle bir yarış içine 

gireceklerdir. Bu da stabil olmayan ve tahmin edilemeyen bir ortam oluşturacaktır. Bir kural olarak 

aynı grup içindeki plazmidler birlikte bir hücrenin içine transformasyonla yerleştirilmemelidir. Eğer 

bir deneyde 2 plazmide ihtiyacınız varsa bu 2 plazmidin birbirleriyle uyum içinde çalışabilen 

ori’lere ihtiyacı vardır.  

 

 

Kültür aşılaması:  

 

Yeni plakaya yerleştirilmiş (streaked) bakteriler yüksek kopya sayısına sahiptir. En optimal sonucu 

elde etmek için  her zaman tek bir koloni seçin ve direkt olarak asla gliserol stoklarından, agar 

stablerden ve sıvı kültürlerden alt-kültür seçmeyin. 12-16 saatlik inkübasyon süresi genel olarak 

daha yüksek kopya sayısı vermektedir. Bunun sebebi bakterilerin sabit bir sürece geçmesi ama 

ölmeye başlamasıdır. 

 

Promotör Bölgesi 
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Plazmidlerimizi eşleyebildiğimize ve hücrelerin bu plazmidleri tutmasını sağlayabildiğimize göre, 

bundan sonraki adım olarak plazmidimizin eklenen geni ekspres etmesini sağlayacağız.  

Geninizin transkripsiyonunu başlatan plazmid bileşenine hoş geldiniz: Promotör 

 

Pratikte “promotör” terimi promotörle(RNA polimerazın 

bağlandığı bölge) operatörlerin(yanıt bileşenleri) 

kombinasyonunu ifade eder. Promotörler 100 ila 1000 

baz eşinden oluşur ve hedefledikleri genin 5’ ucunda 

bulunurlar. Promotör bölgesinin sekansı  RNA 

polimerazın ve transkripsiyon faktörlerinin bağlanmasını 

kontrol eder. Aynı zamanda promotörler eklenen genin 

nerede ve ne zaman sentezleneceğinin belirlenmesinde 

önemli bir role sahiptir. 

 

RNA Polimeraz(lar) 

 

RNA, DNA üzerinden RNA polimeraz(RNAP) kullanılarak transkribe edilir. Bakteride bu olay 

sadece tek enzimin kullanımıyla gerçekleşir. Ancak ökaryotlarda bu olay birden fazla polimerazın 

kullanımıyla gerçekleşir. Bu polimerazların her biri RNA’nın bir parçasından sorumludur. Bu 

seçiciliği kazanmak için, ökaryot RNAP’lar özel promotör bileşenlerini tanıyıp bağlanırlar. Bu 

plazmid temelindeki promotörün kullanacağınız RNA ile uyumlu olması gerektiğini gösterir. Eğer 

mRNA (gen ekspresyonu için) üretmek istiyorsanız RNAP II promotörü, eğer shRNA gibi küçük 

RNA’larla çalışıyorsanız RNAP III promotörüyle çalışmanız gerekir. Bu bölüm RNAP II ve RNAP 

III transkripsiyonu için uyumlu olan promotörlerle ilgili genel bilgi içermektedir.  

 

 

Promotör Seçiciliği  

 

RNA transkripte göre promotör seçmek dışında plazmidinizin kullanmak istediğiniz konuk 

organizmaya uygun bir promotöre sahip olduğundan emin olmalısınız. Transkripsiyon 

mekanizması hücre tipleri ve organizmalar arası değişiklik gösterdiği için promotörler de aynı 

şekilde çeşitliliğe sahiptir. Bakteriyel promotörler sadece prokaryotik hücrelerde ve kendilerine 

yakın veya aynı türlerde çalışırlar. Ökaryotik hücreler ise birbirleri arasında çok fark olduğu 

için(Örn. Hayvan ve Bitki) kendilerine özel promotörler bulundururlar. Genel olarak, bakterideki 

bakterideki promotörler daha az çeşitlilik gösterir ve daha az gelişmiştir. Bazı promotörler sürekli 

aktifken bazıları kontrol edilebilirdir. 

 

Terminatörler ve Polya Sinyalleri   

Gen eksprese etmek için tasarlanan plazmidler geniş ölçekte ökaryotik ve prokaryotik olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım plazmidlerin fonksiyonel elementlerinden kaynaklanır. Hem 

prokaryotik, hem de ökaryotik plazmidlerin RNA’ya transkript olması gerekmektedir. 

Transkripsiyon üç faz halinde gerçekleşir: Başlangıç (initiation), elongasyon (elongation), ve 

Bir genin(mavi) promotör bölgesine(mor) 
transkripsiyon faktörlerinin bağlanması. 
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terminasyon (termination). Daha önce promotörlerin gen transkripsiyonunun başlangıç 

evresindeki rolünü konuşmuştuk. Şimdi ise transkripsiyonun nasıl sona erdiğini konuşacağız, yani 

bitiş fazını.  

 

 

 

 

 

 

Terminasyon (termination) ve poliadenilasyon nedir? 

 

Sekans bazlı bir element olan terminatörün rolü transkripsiyonel kısmın sonunu belirlemek ve yeni 

sentezlenmiş RNA’nın salınımını sağlamaktır. Terminatörler sentezlenecek genin 3’ ucunda 

bulunur ve genellikle 3’ ucunda bulunan poliadenilasyon veya poli(A) gibi regüle eden 

elementlerin hemen sonrasında yer alır. Çalışmaların odak alanı promotörün gücü üzerine 

odaklanmış da olsa, terminatörlerin de RNA işleme ve RNA’nın yarılanma süresine katkıları, genel 

anlamda ise gen ekspresyonundaki rolü fazlasıyla önemlidir.  

 

Poliadenilasyon, adından da anlaşılacağı gibi, mRNA’nın kuyruk kısmına birden çok adenin 

nükleotidinin bir transkripsiyon sonrası modifikasyon olarak eklenmesi durumudur. Amacı ve 

mekanizması çeşitli hücre tipleri arasında değişiklik gösterse de, poliadenilasyon ökaryotlarda 

transkript yaşam süresini uzatmaya, prokaryotlarda ise transkript yaşam süresini kısaltmaya 

hizmet eder.  

 

Prokaryotik Terminasyon 

Prokaryotik terminasyon mekanizmaları iki ana başlık altında incelenebilir: rho-bağımlı ve rho-

bağımsızlar. Rho faktörü transkriptin terminasyonu sırasında 

RNA polimeraz ile uyumlu çalışan bir helikazdır. Rho-bağımlı 

terminatörler genellikle plazmid dizayn ederken tercih 

edilmedikleri için detaylarına burada girmeyeceğiz. Yine de 

ek referanslardan okumaya devam edebilirsiniz.  

 

Neredeyse tüm bakteriyel ekspresyon plazmidleri T7 ve rrnB 

gibi doğal koşullarla oluşmuş ve dizayn edilmiş yüksek 

verimli T0 gibi rho-bağımsız terminatörler kullanırlar. Rho-

bağımsız terminasyon ayrıca esas terminasyon olarak da 

bilinir. 

 

Hiçbir terminatör 100% etkili bir şekilde transkripsiyonu 

durduramaz ve istenilen noktada kesilmeyi sağlayamaz. 

Fakat, bazı dizayn edilmiş terminatörlerin verimi 95% 

oranlarına kadar çıkabilmektedir. Yine de, çoğu deney 

dizaynı için herhangi bir terminatör iş görecektir. Piyasada bulunan pek çok plazmid ikili terminatör 

kullanır ki 3’ ucundaki istenmeyen elementlerin translasyonu engellenebilsin. Çok verimli bir 
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terminatör kullanımı transkripsiyonel okumayı en aza indirmek için yüksek terminasyon verimi 

gerektiren multi-cistronik yapılarda kullanılabilir. 

Chris Voigt’in labında karakterize edilmiş bazı terminatörler 

addgene sitesinde bulunabilir.  

 

Prokaryotik Poliadenilasyon 

 

Genelde ökaryotlara ait bir işlem gibi gözükse de, prokaryotlar da bazı RNA’ların sonuna poli(A) 

kuyrukları eklerler. Ortak bir sekans gerektiren ökaryot mekanizmasının aksine, prokaryotlarda 

poli(A) eklenmesi spesifik değildir ve ulaşılabilir herhangi bir 3’ uca eklenebilir. Poli(A) uçların 

olması RNA’yı degradozoma yönlendirir ve ikincil yapısı tarafından korunamayan RNA’nın 

indirgenmesi sağlanır. Spesifik bir mekanizması olmaması, düzenleyici RNA’ların 

konsantrasyonunun ayarlanması ve potansiyel olarak eksik veya yanlış katlanmış RNA’ların 

yıkımı için kullanılabileceğini düşündürmektedir.  

 

Ökaryotik Terminasyon ve Poliadenilasyon 

Ökaryotlar, tek bir RNA polimeraz bulunduran prokaryotların aksine üç RNA polimeraz 

bulundururlar (RNA polimeraz I II ve III). Bu üç polimeraz farklı RNA’ların transkripsiyonu için 

sorumludur. Polimeraz I ribozomal RNA’dan, Polimeraz II mRNA ve miRNA’dan, Polimeraz III ise 

tRNA ve diğer kısa RNA’lardan sorumludur. Prokaryotik terminasyon kadar iyi çalışılmamış olsa 

da, ökaryotik terminasyonun temel ilkeleri anlaşılmış ve her ökaryotik RNA polimeraz için farklı 

gerçekleştiği kaydedilmiştir. Örnek verecek olursak, RNA polimeraz III transkript kesiciliği için 

spesifik bir sekansa ve ikincil yapılı RNA’ya ihtiyaç duyar. Bu sistemi prokaryotlarda bulunan Rho-

bağımsız terminasyona benzetebiliriz. Bu sistem, RNA polimeraz I ve II için daha farklıdır çünkü 

ikisi de terminasyon faktörlere bağımlılık içerir. İkisi de terminasyon faktörü bağımlı olsa da, RNA 

polimeraz I ve II transkripsiyonu termine etmek için farklı mekanizmalar kullanırlar. Polimeraz I 

burada prokaryotik Rho-bağımlı polimeraza bağlı bir mekanizma kullanır iken Polimeraz II RNA 

polimeraz bağlantılı proteinleri içeren daha karmaşık bir mekanizma kullanır. Bu polimeraz 

bağlantılı proteinler, CPSF ve CtsF, kesici ve poliadenilasyon enzimlerin kontrolünde görevlidir. 

Bu mekanizmada terminasyon ve poliadenilasyon beraber gerçekleşir.  

 
mRNA’ya poli-A kuyruğun eklenmesi ve kesilme sinyalinde kesilmeyi  ökaryotlardaki korunmuş poliadenilasyon sinyali sağlar. 

Arunreginald, en.wikipedia.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/ind 

 

Memeli sentez plazmidleri öncelikle mRNA üretmek için kullanılır ve genellikle kullanılan memeli 

terminatörleri (SV40, hGH, BGH, ve rbGlob) poliadenilasyon ile terminasyonu birlikte 

gerçekleştiren AAUAAA sekans motifini kullanır. Listelenen terminatörler arasında, SV40 late 

poly(A) ve rbGlob late poly(A) en verimlileri olarak düşünülür çünkü ek yardımcı sekanslar 

bulundururlar.  

Rho-bağımsız prokaryotik terminatörün 
öngörülen ve korunan ikincil yapısı ile 
dizilimi (Ppgardne, English Wikipedia, CC 
BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Intrinsic_termination#/media/File:Rh
o-independent_terminator.jpg 



14 
 

 

 

Metilasyon ve Restriksiyon Enzimleri 

Daha önce Xbal veya Clal restriksiyon enzimleri ile kesmeyi deneyip beklenmedik sonuçlar aldınız 

mı? Veya neden Dpnl enziminin bir PCR reaksiyonundan gelen bir DNA’yı indirgediğini fakat site-

directed mutagenez deneyi ile sentezlenmiş bir DNA’yı indirgemediğini biliyor musunuz? İki 

sorunun cevabı da aynı, metilasyon! DNA metilasyonun sonuçlarının restriksiyon enzimlerinizi 

nasıl etkilediğini öğrenmek için okumaya devam edin! 

Niye metile  

Restriksiyon endonükleazlar lablarda çok yaygın olduklarından onların bakterilerde doğal olarak 

oluşan ve doğal ortamlarında klonlama veya plazmid doğrulamak için kullanılmayan enzimler 

olduklarını zaman zaman unutabiliyoruz. Prokaryotların kendini yabancı DNA’lardan korumak için 

kullandığı iki mekanizmadan birisi olduğunu biliyoruz. Diğer mekanizma ise metiltransferazlar. 

Yani DNA’yı belirli bir sekansta metile edip o noktalarda restriksiyon endonükleazlar tarafından 

indirgenmelerini engelliyor. Bir prokaryotun metiltransferazlar içeren birkaç restriksiyon 

modifikasyon kodlayan genleri vardır. Bu metiltransferazlar spesifik DNA sekanslarına ve 

companion endonükleazlarına metil grupları ekler. Companion endonükleazları ise eğer metile 

değilse aynı DNA sekansını tanıyıp keser.  

 

Restriksiyon modifikasyon sistemlerinin yanı sıra, DNA metilasyon da genom yenilenmesi, yanlış 

eşleşmiş bazların düzeltilmesi veya DNA sentezi esnasında oluşan ufak hataları, ve protein 

sentezinin sağlanması veya bastırılması konularında görev alır. Bu işlerde görev alan metilazlar 

(örnek olarak Dam ve Dcm metilazları) restriksiyon modifikasyon sistemlerden bağımsızdır. Yine 

de, hangi restriksiyon enzimlerinin DNA’yı kesip kesemeyeceğine etki edebilir.  

 

DH5alpha gibi yaygın lab E. Coli K12 suşlar (strainler) DNA’nın farklı bölgelerini tanıyıp metile 

eden 3 metilaz içerir. 

 

Dam metilaz, DNA’nın  GATC uzantılarının adeninine bir metil grubu ekler. 

Dcm metilaz, CCWGG'nin ikinci sitozine bir metil grubu ekler 

EcoKI metilaz, AACNNNNNNGTGC veya GCACNNNNNNGTT'deki adenine bir metil grubu ekler 

 

Prokaryotik DNA'nın tamamı aynı seviyede metillenmemiş olsa da, metilasyon potansiyeli 

DNA'yı sindirirken dikkate alınmalıdır. Neden? Pekala, Dam metilasyon bölgeleri herhangi bir 

kısıtlama modifikasyon sistemi ile spesifik olarak ilişkili olmasa da, sekansları Clal veya Xbal gibi 

enzimleri inhibe ederek veya tersine DpnI gibi enzimleri aktive ederek restriksiyon bölgeleri ile 

çakışabilir. 

 

Örnek vermek gerekirse, Xbal enziminin kesmesi eğer enzimin tanıma bölgesi (TCTAGA) GA’dan 

sonra veya TC’den önce geliyorsa metilasyon yüzünden bloklanabilir. Aşağıdaki şekilde 

gösterildiği gibi, bir Dam metilaz tanıma bölgesi (kırmızıyla altı çizili) XbaI kesim sahası (turuncu 

çizgi olarak gösterilir) ile örtüşür çünkü kesme bölgesini TC takip eder. Bu bölgeye metil grubunun 
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eklenmesi, enzimin orada DNA'yı kesmesini engelleyecektir, ancak diğer kısıtlama bölgeleri 

(GA'dan önce gelmeyen veya TC tarafından takip edilen diğer Xbal bölgeleri dahil) normal şekilde 

kesilecektir. Dikkate alınmazsa, bu engellenmiş site size muhtemelen yorumlanması zor sonuçlar 

verebilir veya plazmidin doğru olmadığı sonucuna varmanıza neden olabilir! 

 

Tersine, DpnI gibi enzimler, DNA'yı verimli bir şekilde parçalamak için tanıma bölgelerinde 

metilasyona ihtiyaç duyar. DpnI genellikle bölgeye yönelik mutagenez için kullanılır. Bu işlem 

sırasında, istenen bir mutasyonun ilgili plazmidinize PCR ile dahil edilmesi, metilasyon içermeyen 

mutasyona uğramış plazmidler oluşturur. (PCR reaksiyonunda hiç metiltransferaz bulunmaz.). 

Diğer yandan şablon plazmit, bir DAM + E. coli suşundan türetilmelidir ve bu nedenle plazmitte 

bulunan herhangi bir GATC sekansında metillenmiş adeninlere sahip olacaktır. PCR ürünleri DpnI 

ile sindirildiğinde, sadece mutasyona uğramamış ve metillenmiş şablon yok edilir ve geride bir 

mutasyona uğramış plazmit havuzu bırakılır ve bu daha sonra Sanger dizilimi ile doğrulanabilir. 

 
 

Enzimimin kesip kesmediğini nasıl söyleyebilirim? 

İster klonlama amacıyla ister teşhis için bir özet gerçekleştirin, sonuçlarınızın metilasyondan 

etkilenmeyeceğinden emin olmak için iki kez kontrol etmenizi öneririz. Elverişli bir şekilde, 

laboratuvarda yaygın olarak kullanılan restriksiyon (kesme) enzimlerinin çoğu, bir metilasyon 

bölgesi ile çakışabilecek tanıma alanlarına sahip değildir. Aşağıdaki hızlı referans tablosu 

metilasyondan etkilenebilecek 10 yaygın enzimi listelemektedir. Bu tablo hiçbir şekilde kapsamlı 

değildir, bu nedenle daha ayrıntılı bilgi için REBASE veritabanına başvurmak isteyebilirsiniz. 

 

 

 

 

Enzim Dam metilasyon Dcm metilasyon EcoKI metilasyon 

ApaI etkilenmiyor Üst Üste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

etkilenmiyor 

BsaI etkilenmiyor etkilenmiyor etkilenmiyor 

ClaI Üst Üste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

  

DraI etkilenmiyor etkilenmiyor Üst Üste metilasyon 
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yüzünden bloklanıyor 

HpaI etkilenmiyor etkilenmiyor Üst Üste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

MboI Üstüste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

etkilenmiyor etkilenmiyor 

MscI etkilenmiyor Üstüste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

etkilenmiyor 

PmeI etkilenmiyor etkilenmiyor Üst Üste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

XbaI Üst Üste metilasyon 
yüzünden bloklanıyor 

etkilenmiyor etkilenmiyor 

DnpI Aktivite için 
metilasyon gerek 

etkilenmiyor etkilenmiyor 

 

Metilasyonu kontrol etmek 

 

Son olarak, bakteri seçiminizi değiştirerek metilasyonu kontrol edebilirsiniz. Örneğin, Dam veya 

Dcm metilasyonu tarafından engellenecek bir kısıtlama sitesi kullanmanız gerekiyorsa, önce 

DNA'nızı JM110 gibi bir baraj- / dcm- E. coli suşuna klonlayarak ve yeniden temizleyerek bu 

sitenin engelsiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu özel E. coli suşları, Dam ve Dcm metilazdan 

yoksun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle, bu bölgelerde metillenmemiş 

DNA üretir. Lütfen dam- / dcm- suşlarının artmış bir mutasyon oranına sahip olabileceğini 

unutmayın (çünkü bunlar, Dam'ın yanlış eşleşme onarım fonksiyonlarında da eksik olacaktır), bu 

nedenle bu suşlar uzun süreli saklama için kullanılmamalıdır. 

 

 

Mavi-Beyaz Görüntüleme Tekniği 

 

Antibiyotik seçimleriyle alakalı kısmı bitirdiğimize göre artık daha spesifik bir metod olan klonlama 

reaksiyonunun görüntülenmesinden bahsedebiliriz. Plazmidinizi içeren kolonilere seçebilmek 

klonlama yaparken iyi bir başlangıçtır. Ancak sizin istediğiniz genle beraber plazmidinizi içerenleri 

seçebilmek kulağa nasıl geliyor? Mavi-Beyaz seçim metodu yaygın olarak ve kullanılan ve tam 

olarak bu işe yarayan bir metoddur! 

 

En baştan başlayalım. İyi karakterize edilmiş bir bakteriyel lac operonu lacZ denilen ve β-

galaktosidaz enzimini kodlayan bir gen bulundurur. lac operonu ekspresyonu laktoz 

tarafından ve aynı zamanda bir laktoz analogu olan IPTG’yle başlatılır. Daha net olmak 
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gerekirse, IPTG lac operatörü baskılayıcıya bağlanarak onu inaktive eder. Bu da lac 

ekspresyonunun gerçekleşmesini sağlar. 

 

β-galaktosidaz enzimi ekspres edildikten sonra boyalı bir substrat olan x-gal’ı galaktoza 

ve çözünmez bir mavi pigment boyasına parçalar. Peki bu olay bakterileri daha iyi 

görüntülememizi nasıl sağlar. 

 

Laboratuvarda Mavi-Beyaz Görüntüleme 

 

Bilim insanları lacZ geninin bir kısmını silmenin (lacZΔM15) fonksiyonel olmayan bir β-

galaktosidaz enzimi ortaya çıkardığını keşfettiler. Bilim insanları ɑ-peptid isimli bu silinen 

kısmı tekrardan lacZΔM15-mutantına sahip bir bakteri hücresine sokarak tekrar bu enzim 

fonksiyonel hâle getirebiliyorlar. Bu sürecin ismi ise  ɑ-bütünlemesidir.  

  
Mavi-Beyaz Görüntüleme. Soldaki hücrenin plazmidinde alfa-peptidin içinde eklenen gen olduğu 

için inaktif beta-galaktosidaz a-peptide bağlanamıyor ve hücreyi maviye çeviremiyor.  Sağdaki 

hücrede ise inaktif beta-galaktosidaz parçası  alfa-peptide bağlanıp aktif hâle geliyor. Bu aktif 

enzim de hücreyi maviye çeviriyor. 

 

 

 

Yukarıda anlatılan sistemin pratik bir örneğini soldaki figürde 

görebilirsiniz. Bilim insanları çoklu klonlama bölgesini(MCS) alfa-

peptidin içine yerleştirdiler(üstteki resimde turuncu kısımlar) ve bu 

oluşumu da bir plazmidin içine yerleştirdiler. Bu yapıya da alfa-

bütünlemesi vektörü ismini verdiler. Bir klonlama reaksiyonu 

gerçekleştiğinde yerleştirmek istediğiniz DNA(kırmızı) MCS’ye 

yerleştiğinde alfa-peptidi şekilde gösterildiği gibi bölünüyor. Bu şekilde 

de inaktif beta-galaktosidaz alfa-peptide bağlanıp aktif hâle gelemiyor.  

Başarısız bir klonlama işleminde ise bu enzim alfa-peptide bağlanıp 

aktif hâle gelebiliyor.  

 

 

Bu sayfadaki plakada gösterildiği gibi kolonide istenilen plazmide sahip olanlar beyazımsı bir 

renkteyken aktif beta-galaktosidaza sahip olanlar x-gal’i parçalarına ayırarak mavimsi bir pigment 

oluştururlar.(x-gal transformasyon plakasının içindeki ortamda bulunuyor.). Aynı zamanda bu 
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ortamda lac operonunun transkripsiyonunun gerçekleşmesi için IPTG eklendiğini de söylemeden 

geçmeyeyim.  

 

Mavi-Beyaz görüntüleme sadece bu kadar: bir görüntüleme süreci. Bu görüntüleme tekniğiyle 

plazmidleri içeren hücreleri seçmemizde sadece bu yöntem yeterli olamayabileceği için seçme 

metodlarıyla kullanılması gerekir. Bir seçme metoduyla görüntüleme metodunu kombine 

ederseniz sadece o hücrenin alfa-bütünleme plazmidini almayı başaramadığı için hücreleri beyaz 

görmezsiniz. Bu iki yöntemi kombine etmek, beyaz hücrelerin beyaz olmasının tamamıyla başarılı 

bir klonlama sürecinden geçtiği anlamına geldiğini garanti eder. Bu şekilde kolonilerin sadece 

sizin plazmidiniz olup olmadığını (antibiyotik direnci) değil sizin eklenen geninize sahip 

plazmidinize sahip olup olmadıklarını doğrulayabilirsiniz.(mavi-beyaz görüntüleme) 

 

 

 

 

Laboratuvarda Yaygın Olarak Kullanılan E.Coli Suşları  

Plazmidinizi tasarlamak için çok çalıştınız - ilgilendiğiniz gen için en uygun 

promotörü dikkatlice seçtiniz, mükemmel boş omurgaya özenle klonladınız, 

geninize doğru etiketleri ve bir nükleer lokalizasyon imzasını (NLS) eklediniz ve 

son olarak IRES elemanıyla ayrılmış bir floresan proteini akış yönüne koydunuz. 

Gerçekten çok çalıştınız! Şimdi, haydi biraz zaman ayırıp yeni plazmidinizi 

çoğaltmak için yoğun emek gerektiren süreci gerçekleştiren prokaryotik minyonları, gerçek adıyla 

Escherichia coli (E. coli) bakterilerini tanıyalım. 

 

E. coli ‘nin farklı ticari suşlarının tam sayısını bilmek zordur -hızlı bir Google araması yüzlerce 

farklı suş olduğunu gösterecektir. Bu sayı yalnızca alt klonlama veya protein üretimi için 

tasarlanmış genel laboratuar suşlarını içerir. Eğer özelleştirilmiş suşları da dahil edersek, bu sayı 

muhtemelen binlere çıkacaktır! Bu bölümün amacı, herhangi bir ortak laboratuvar suşunun 

özelliklerini ayırt etmeniz ve plazmidinizi yaymak veya deneyinizi gerçekleştirmek için uygun olup 

olmadığını belirlemeniz için yeterli ön bilgiyi sağlamaktır. 

E. coli Türlerinin Tarihi 

E. coli bakterileri, gram negatif, çubuk şeklindeki organizmalardır ve 1885'te onları keşfeden bilim 

insanı Dr. Theodor Escherich'ten adını almıştır. E. coli esas olarak hayvanların bağırsak yolunda 

bulunur. Bazıları insanlar için ölümcül olsa da, doğal olarak oluşan pek çok farklı E. coli türü vardır. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan laboratuvar E. coli suşlarının çoğu, iki ayrı izolattan, K-12 

suşu ve B suşundan türemiştir. K-12 suşu, 1920'de bir hastadan izole edilmiş ve günümüzde hala 

kullanılan DH5alpha ve DH10b türlerinin oluşumuna yön veren (aynı zamanda TOP10 olarak da 

bilinir) MG1655 suşunun oluşmasına yol açmıştır. B suşunun tarihi, araştırmacıların tarih boyunca 

örnekleri paylaşması ve yeniden adlandırması nedeniyle biraz daha karmaşıktır. 1918'de izole 

edildiği düşünülmektedir ancak ilk olarak 1942'de "B suşu" olarak anılmıştır. BL21 suşu ve 

türevleri, E. coli B suşunun en yaygın örnekleridir. 
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Laboratuvarda Yaygın Olarak Kullanılan E. coli Suşları 

Bugün satın alabileceğiniz E. coli türlerinin çoğu belirli bir amaç için hazırlanmaktadır: hızlı 

büyüme, yüksek verimli klonlama, rutin klonlama, kararsız DNA klonlama, metillenmemiş DNA 

hazırlama ve daha fazlası gibi. Bu özellikleri mümkün kılan birçok mutasyon, çoğu ticari suşta 

mevcuttur. Özellikle plazmid verimini ve/veya DNA kalitesini artırmak gibi değişikliklere sebep 

olan mutasyonlar başta gelmektedir. Aşağıda görebileceğiniz Tablo 1, E. coli suşlarında bulunan 

yaygın genetik değişikliklerin birkaçını özetlemektedir ve Tablo 2 ise E. coli'nin yaygın laboratuvar 

suşlarını özetlemektedir. 

Tablo 1: E. coli Suşlarında Bulunan Yaygın Gen Mutasyonları 

Genler Açıklaması Fonksiyonel Sonuç 

dam DNA Adenin metilaz 
mutasyonu (GATC) 

Metile edilmemiş DNA'nın 
hazırlanması, belirli kısıtlama 
enzimleri ile kesmeye 
çalışırken önemlidir (örn: ClaI 
veya XbaI). 

dcm DNA Sitozin metilaz 
mutasyonu (CCWGG) 

Metile edilmemiş DNA'nın 
hazırlanması, metilasyona 
duyarlı belirli kısıtlama 
enzimleri ile kesmeye 
çalışırken önemlidir. 

dnaJ Şaperon genindeki mutasyon Üretilen belirli proteinlerin 
stabilitesini artırır 

endA, andA1 Endonükleaz I (spesifik 
olmayan bölünme dsDNA) 
mutasyonu 

Plazmid verimini artırır 

F Konak doğurganlık plazmidini 
içeriyor (F ’) veya içermiyor (F-
). 

Düşük kopya sayılı bir 
plazmid, bakteriyel 
konjugasyon için gerekli 
proteinleri kodlar. F 'üzerinde 
listelenen genler, aksi 
belirtilmedikçe yabani tiptir. 

fhuA (eski adı: tonA) Ferrik hidroksamat alımı, 
demir alımı reseptör 
mutasyonu. 

T1 / T5 Faj direnci 

gal Galaktoz metabolizması 
yolağında mutasyon 

hücreler sadece galaktozla 
büyüyemez 

gyrA, gyrA96 DNA giraz mutasyonu Nalidiksik aside direnç 
kazandırır 

hsdRMS hsdR(rk-, mk+) metillenmemiş DNA 
bozunmaz, hücre yine de 
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DNA'yı metile edebilir 

hsdRMS hsdS(rk-,mk-) metillenmemiş DNA 
bozunmaz, hücre DNA'yı 
metile edemez 

lac Lac Operon Mutasyonu klonların mavi / beyaz 
taranması 

lac lacIq lac baskılayıcı aşırı üretilir, 
pLac'ın ifadesi daha fazla 
bastırılır 

lac lacZ β-galaktosidaz aktivitesi 
kaldırılır 

lac lacY Laktoz permeazı inaktive 
edilir, laktoz hücre tarafından 
alınamaz 

mrcA, mcrBC Metillenmiş sitozin DNA' sını 
parçalayan yolağın 
inaktivasyonu 

Yabancı (metillenmiş) DNA 
alımına izin verir 

mrr, Δ(mcrC-mrr) Metillenmiş adenin veya 
sitozin DNA'yı parçalayan 
yolağın inaktivasyonu 

Yabancı (metillenmiş) DNA 
alımına izin verir 

recA, recA1, recA13 Rekombinasyon ve genel 
DNA onarımı için gerekli olan 
DNA'ya bağımlı bir ATPaz' 
daki mutasyon 

Plazmid rekombinasyonunu 
azaltır, plazmid stabilitesini 
artırır 

recBCD Exonuclease V aktivitesi 
kaldırılması 

Plazmid stabilitesinde artış, 
rekombinasyonda azalma 

relA or relA1 Rahat fenotip, mutasyon katı 
faktörü ortadan kaldırır 

Protein sentezi olmadığında 
RNA sentezine izin verir 

ptrc-ccdA  CcdB içeren plazmitlerin 
yayılması 

 

hte  yüksek genetik modifikasyon 
verimliliği 

deoR deoksiriboz sentezi için 
genlerin kurucu ifadesi 

Büyük plazmitlerin alımına izin 
verir 

hee  yüksek elektroporasyon 
verimliliği 
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supE44 (glnV44)  Glutamin ekleyerek amber 
(UAG) durdurma kodonunun 
bastırılması 

supF (tyrT)  Tirozin ekleyerek amber 
(UAG) durdurma kodonunun 
bastırılması 

λ-thi-1 or thi1 Tiamin metabolizmasında 
mutasyon 

büyüme için eksojen tiamin 
gerektirir 

ara arabinoz metabolizması 
yolağının bozulması 

arabinozu bir karbon kaynağı 
olarak kullanamama 

leuB β-izopropil malat dehidrojenaz 
inaktivesi 

büyüme için eksojen lösin 
kaynağı gerektirir 

proAB prolin biyosentez yolunda 
mutasyon 

büyüme için eksojen prolin 
kaynağı gerektirir 

rpsL 30S ribozomunun S12 alt 
biriminde mutasyon 

Streptomisine direnç 
kazandırır 

 

 

Tablo 2: E. coli'nin Laboratuvarda Kullanılan Suşları 

Tür Doğal Direnç Öncelikli Kullanım Genotip 

ccdB 
Survival 2 

hiçbiri ccdB genini ekspres 
eden bakterileri 
çoğaltmak için 
kullanılıyor. 

F- mcrA Δ(mrr-
hsdRMS-mcrBC) 
Φ80lacZΔM15 
ΔlacX74 recA1 
araΔ139 Δ(ara-
leu)7697 galU galK 
rpsL (StrR) endA1 
nupG fhuA::IS2 

DB3.1 Streptomisin ccdB genini ekspres 
eden bakterileri 
çoğaltmak için 
kullanılıyor. 

F- gyrA462 endA1 
glnV44 Δ(sr1- 
recA) mcrB mrr 
hsdS20(rB-, mB-) 
ara14 galK2 lacY1 
proA2 rpsL20(Smr) 
xyl5 Δleu mtl1 

DH10B Streptomisin MC1061’den 
türetilmiştir. 
Mavi/Beyaz 
görüntüleme ve genel 
klonlama için 
kullanılır. 

F- 
endA1 deoR+ recA1 
galE15 
galK16 nupG rpsL 
ΔlacX74 
Φ80lacZΔM15 
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araD139 
 
Δ(ara,leu)7697 mcrA 
Δ(mrr- 
hsdRMS-mcrBC) 
StrR λ- 
 

DH5α hiçbiri Genel klonlama ve 
plazmidlerin 
saklanması için 
kullanılır. 

F- 
endA1 glnV44 thi-1 
recA1 
relA1 gyrA96 deoR 
nupG purB20 
Φ80dlacZΔM15 
Δ(lacZYA-argF) 
U169, hsdR17(rK 
- 
mK 
+), λ– 
 

HB101 Streptomisin E.coli K12 ve E.coli 
B’nin 
melezidir.(Çoğunlukla 
K12) pBR322 
plazmidlerinin 
klonlanması için 
kullanılır. 

F- 
mcrB mrr hsdS20(rB 
- 
mB 
- 
) recA13 
leuB6 ara-14 proA2 
lacY1 galK2 
 
xyl-5 mtl-1 
rpsL20(SmR) glnV44 
λ- 
 

JM109 hiçbiri Genel klonlamada 
kullanılır. Tekrarlayan 
DNA klonlaması için 
ideal bir suştur. 

endA1 glnV44 thi-1 
relA1 gyrA96 
recA1 mcrB+ Δ(lac-
proAB) e14- [F’ 
traD36 proAB+ lacIq 
 
lacZΔM15] 
 
hsdR17(rK 
- 
mK 
+) 
 

JM110 Streptomisin Metile olmaması rpsL thr leu thi lacY 
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gereken plazmidleri 
depolamada kullanılır. 

galK galT ara 
 
tonA tsx dam dcm 
glnV44 Δ(lac- 
proAB) e14- [F’ 
traD36 proAB+ lacIq 
 
lacZΔM15] 
hsdR17(rK 
- 
mK 
+) 
 

MC1061 Streptomisin DH10B/TOP10 ve 
ondan türetilmiş 
suşların anasıdır. 
Genel olarak 
klonlamada kullanılır. 

F- 
Δ(ara-leu)7697 
[araD139]B/r 
Δ(codB-lacI)3 galK16 
galE15 λ- 
e14- 
mcrA0 relA1 
rpsL150(strR) spoT1 
mcrB1 hsdR2(rm+) 
 

MG1655 hiçbiri Doğal K12 suşu F- 
λ- 
ilvG- rfb-50 rph-1 
 

Top10 Streptomisin MC1061 türevi. Genel 
klonlamada kullanılır. 

F- mcrA Δ(mrr-
hsdRMS-mcrBC) 
φ80lacZΔM15 
ΔlacX74 nupG 
recA1 araD139 Δ(ara-
leu)7697 
 
galE15 galK16 
rpsL(StrR) endA1 λ- 
 

 

Not: Genel olarak spesifik genlerdeki inaktive edici mutasyonlar, tipik olarak standart olduğu gibi 

bir eksi işareti (-) ile belirtilir; sadece listelenen genin olması işlevsel olmadığını gösterir. Yunanca 

bir harf olan delta (Δ) ile belirtilen bir gen silinmişse eğer. 
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Protein Ekspresyonu İçin E.coli Suşları  

 

Daha öncelerde birçok popüler E.coli’nin suşunun, DNA çoğaltmak için öne çıkan özelliklerini 

gözden geçirdik . Klonlama için iyi olsalar da, bu E.coli suşları genellikle rekombinant protein 

ekspresyonu için uygun değildir. Yabancı bir proteinin, E.coli’de çoklu ekspresyonu sırasında  

birden fazla zorluk ortaya çıkabilir. Rekombinant protein ekspresyonunda potansiyel, görünmeyen 

tehlikeleri ve bu sorunlardan kaçmak üzerine tasarlanmış bazı popüler ticari suşları inceleyeceğiz.  

 

Neden Bir Ekspresyon Suşuna Sahip Olmalıyım? 

Yüksek-kopya sayılı plasmidlerden ve güçlü promoterlardan 

protein ekspresyonu, organizmanın çoktan sahip olduğu 

proteinler için fazlasıyla olsa da, hücrenin değerli kaynaklarını 

tüketmesi hücrenin yavaşça büyümesine yol açar.Ek olarak, bazı 

protein ürünleri üretildiğinde, organizmada zehirli etkileri olabilir. 

Özellikle çözünebilen, DNA üzerinde etkisi olan veya enzimatik 

olarak aktif olanlar buna örnek verilebilir. Bu sebepten 

dolayı,rekombinant proteinler genellikle indüklenebilir promoter 

sahibi, genetik olarak yüksek miktarda protein üretmek üzere 

modifiye edilmiş  E.coli sistemlerinde sentezlenir (sonrasında 

tartışılacak). Devamında, ana hatlarıyla belirtilen temel 

genotiplere ek olarak aşağıda, daha fazla transkripsiyonel kontrol 

sağlamak, düzgün protein yapısına destek sağlamak ve sub-

optimal kodon kullanımını çözmek için belirli özel suşlar 

mevcuttur. 

  

Birkaç mutasyon, tüm veya çoğu ekspresyon suşu için ortaktır. 

 

ompT: Bu mutasyonu taşıyan suşların,  rekombinant proteinlerin parçalanmasını azaltan dış 

hücre zarı proteaz 7’si eksitir.    

 

• lon proteaz: Bunun silindiği suşların(Değiştirilmiş  lon or Δlon) ,protein ekspresyonunu 

parçalamasını azalır.  

• hsdSB (rB-mB-): Bu suşların inaktif doğal kesim/metilasyon sistemleri vardır.Bu da suşlar ne 

DNA’yı metilleyebilir ne de kesebilir. 

 

• dcm: Benzer olarak, bu mutasyona sahip suşlar sitozini belirli bir sekansta metilleyemezler. 

 

Not: Tüm suşlar, E.coli B suşundan alınmıştır, K12 olan yani ** ile işaretlenenler hariç. * suşun bir 

plasmid içerdiğini belirtir. 

Tablo 1: Ekspresyon için E.coli suşları 

 

Tür Doğal Direnç Önemli Özellikler Genotip Kullanım 

BL21(DE3) N/A T7 RNAP (DE3) içeren basit, F- ompT lon Genel protein 
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IPTG indüklenebilir suş hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm 
(DE3) 

ekspresyonu 

BL21(DE3) 
pLysS* 

Chloramphenicol 
(pLysS) 
 

Temel ekspresyon seviyelerini 
azaltmak için pLysS T7 
lizozimini ekspres eder; 
Ekspresyon vektörü p15A 
kopyalama başlangıcına 
sahip olamaz. 

F- ompT lon 
hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm(DE3) 
 
pLysS (CamR) 

Zehirli 
proteinlerin 
ekspresyonu 

BL21(DE3) 
pLysE* 
 

Chloramphenicol 
(pLysE) 
 

pLysE, pLysS’den daha fazla 
T7 lizozim ekspresyonuna 
sahiptir; Ekspresyon vektörü 
p15A kopyalama başlangıcına 
sahip olamaz. 

F- ompT lon hsdSB 
(rB- mB-) gal 
dcm(DE3) 
pLysE (CamR) 

Zehirli 
proteinlerin 
ekspresyonu 

BL21 star 
(DE3) 

N/A Çalışan bir RNaseE içermez 
ki bu da daha uzun 
transkripsiyon yarı-ömrü 
demektir. 

F- ompT lon 
hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm 
rne131 
 
(DE3) 

Genel 
ekspresyon;  
Zehirli 
proteinler 
adına 
önerilmez  

BL21-A1 Tetracycline T7 RNAP’ın Arabinoz 
indüklenebilir ekspresyonu ; 
IPTG ekspresyon için hala 
gerekebilir. 

F- ompT lon 
hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm 
 
araB::T7RNAP-
tetA 
[malB+]K-12(λS) 
 

Genel protein 
ekspresyonu 

BLR (DE3) Tetracycline RecA-deficient; tekrarlı 
sekansa sahip plasmidlerde 
en iyisi 

F- ompT lon 
hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm(DE3) 
Δ(srl- 
recA)306::Tn10 
(TetR) 
 

Dengesiz 
proteinlerin 
ekspresyonu    

HMS174 
(DE3)** 
 

Rifampicin RecA-deficient; Aynı suşun 
içinde klonlamaya ve 
ekspresyona izin verir. 

F- recA1 
hsdR(rK12- 
mK12+) (DE3) 
(RifR) 
 

Dengesiz 
proteinlerin 
ekspresyonu  

Tuner 
(DE3) 
 

N/A Mutasyona uğramış, 
ekspresyonun lineer 
kontrolüne sahip lac permeaz 
sahiptir. 

F- ompT lon 
hsdSB(rB- 
mB-) gal dcm 
 

Zehirli, veya 
çözünemeyen  
proteinlerin 
ekspresyonu 
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lacY1(DE3) 

Rosetta2 
(DE3)* 
 

Chloramphenicol 
(pRARE) 
 

Evrensel translasyon için iyi, 
normalde E.coli ‘de 
kullanılmayan nadir kodonlar 
için 7 ek tRNA içeriyor. 
Ekspresyon vektörü p15A 
kopyalama başlangıcına 
sahip olamaz. 

F- ompT 
hsdSB(rB- mB-) 
gal dcm (DE3) 
pRARE2 
(CamR) 

Ökaryotik 
proteinlerin 
ekspresyonu 

Lemo21 
(DE3)* 
 

Chloramphenicol 
(pLemo) 
 

Rhamnose-tunable T7 RNAP 
ekspresyonunun  oluşturduğu 
topaklanmayı kısmen 
gidermesi.  Ekspresyon 
vektörü p15A kopyalama 
başlangıcına sahip olamaz. 
 

fhuA2 [lon] ompT 
gal 
(λ DE3) [dcm] 
ΔhsdS/ 
pLemo (CamR) 

Zehirli, 
çözünemeyen 
veya zar 
proteinlerinin 
ekspresyonu 

T7 
Express 
 

 genomun içinden T7 RNAP’in 
IPTG ile indüklenebilir 
ekspresyonu ; metillenmiş 
DNA ‘yı kesemez. 

fhuA2 lacZ::T7 
gene1 
[lon] ompT gal 
sulA11 
R(mcr-
73::miniTn10- 
 
-TetS)2 [dcm] 
R(zgb- 
210::Tn10--TetS) 
endA1 
 
Δ(mcrC-
mrr)114::IS10 

Genel protein 
ekspresyonu  

m15** 
pREP4* 
 
 

Streptomycin 
and Tetracycline 
 
(pREP4) 

E.coli’nin T5 promotörünün 
cis-engelleyicisi ( pQE ve 
benzeri vektörlerde 
bulunmuştur), IPTG altında 
indüklenebilir (  pREP4 
plasmidinde lac baskılayıcı), 
Ekspresyon vektörü p15A 
kopyalama başlangıcına 
sahip olamaz. 

F- 
endA1 deoR+ 
recA1 galE15 
galK16 nupG rpsL 
ΔlacX74 
Φ80lacZΔM15 
araD139 
 
Δ(ara,leu)7697 
mcrA Δ(mrr- 
hsdRMS-mcrBC) 
StrR λ- 
 

Zehirli 
proteinlerin 
ekspresyonu 

Origami2 
(DE3)** 

Streptomycin 
and Tetracycline 
 

Düzgün protein katlanmasını 
sağlamak için yüksek 
miktarda aktif thioredoxin 

Δ(ara-leu)7697 
ΔlacX74 
ΔphoA PvuII phoR 

Çözünemeyen 
proteinlerin 
ekspresyonu  
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redüktaz ve glutathione 
redüktaz içerir. Ayrıca 
multimer oluşumunu da 
arttırabilir.  

araD139 ahpC 
galE galK 
rpsL F′[lac+ lacIq 
pro] 
(DE3) 
gor522::Tn10 trxB 
(StrR, TetR) 
 

 

Protein Ekspresyonu İçin E.coli Suşları  

 

İndüklenebilir Ekspresyon Nasıl Çalışır? 

 

Yukarıda bahsedildiği üzere, birçok ekspresyon plazmidi,  indüklenebilir promotörlerden yardım 

alır; ki genellikle bu promotörler, besi ortamına bir indüktör konulmadan önce (IPTG gibi) inaktif 

durumdadırlar. Hücrelerin ilk başta uygun bir yoğunluğa ulaşmasını garantilemek adına, 

indüksiyon zamanı önemlidir. Üstel (logaritmik) olarak büyüme aşamasında olan hücreler canlı 

ve sağlıklıdırlar. Ki bu onları protein ekspresyonu için çok uygun bir hale getiriyor.İndükleme için 

çok uzun süre beklerseniz, hücre kültüründe ölümler gerçekleşmeye başlayacaktır. Zıt olarak, 

eğer çok çabuk indüklemeye çalışırsanız da kültürde yeterli hücre olmaması yüzünden protein 

üretemeyeceksiniz. 

 

DE3 lizogen/T7 promotör kombinasyonu en ünlü indüksiyon sistemlerinden biridir.DE3 lizogen lac 

represörü kontrolündeki bakteriyel genomdan(IPTG eklenmesi ile aktivitesi artırılabilir) ,T7 RNA 

polymerase (RNAP) sentezler/ ekspres eder. T7 RNAP daha sonrasında plasmidde olan T7 

promotöründeki bir gen bölgesi tarafından transkribe (kopyalanabilir) edilebilir. Birçok ticari suş, 

DE3 lizojenini taşır.Tam tersine , M15(pREP4) gibi diğer suşlar lac baskılayıcısını, bir hibrid 

promotörünün  transkripsyonu baskılamak için, doğrudan ekspresyon plazmidi üzerinde 

kullanırlar. 

 

DE3 / T7 RNAP sistemi çoğu deney için iyi çalışsa da, lac promoter "sızdırabilir", yani 

IPTG eklenmeden bile düşük düzeyde bir gen okunması gerçekleşebilir. Bu çoğunlukla toksik 

protein ürünleri yüzünden sorun teşkil eder. Bu proteinler ileride hücre kültürünün  belirli zaman 

aralığında istenen hücre büyümesini, yoğunluğunu engeller. Bu tarz durumlarda, bazı suşlar, pLys 

plazmidi gibi, temel T7 ekspresyonunu bastırıcı ek bir kontrol mekanizması taşır. pLys plazmidi, 

pozitif kontrol  ve p15A gen kopyalanma başlangıcı için bir kloramfenikol direnç kaseti içerir. 

pLysS iki farklı şekilde gözükebilir, —pLysS and pLysE—. İkisi arasındaki fark, ikincisinin temel 

protein ekspresyonunda daha sıkı bir kontrol sağlamasıdır. 

 

Ya Protein Aşırı-Ekspresyonu Göremezsek? 

 

Yukarıda açıklanan suşlar, çoğu amaç için yeterli ifade seviyeleri oluşturmalıdır, ancak yaygın bir 

suşu denediğinizde ve istenen düzeyde (veya herhangi bir düzeyde) protein ekspresyonunu 
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alamadığınızda ne yaparsınız? Düşük protein üretimi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Fakat 

birkaç basit sorun giderme yolu, tekrar işinize dönmenizi sağlayabilir. 

 

•Uyumluluk:  

Plazmidi ve ekspresyon suşunuzu uyumlu olması için iki kez kontrol edin. 

Arabinoz ile indüklenebilir bir plazmid bir IPTG indüksiyon ile çalışan suşda ekspres edilmeyecek 

veya bir p15 plazmidi, bir pLys suşu ile uyumlu olmayacaktır. Suşunuz ek antibiyotik seçimi veya 

özel bir büyüme ortamı gerektirebilir veya plazmidin düşük kalitede ise antibiyotik 

konsantrasyonunu azaltmayı düşünün. 

 

• Büyüme Sıcaklığı: 

 Küçük ölçekli bir ekspresyon deneyi oluşturarak bu koşulları analiz edin 

sıcaklık, zaman ve ortam koşulları gibi değişkenleri test etmek için ek deney yapın. Pek çok 

rekombinant protein, 30 ° C'de veya oda sıcaklığında daha iyi sentezlenir; bu, kültürünüzü 37 ° 

C'de istenen yoğunluğa yetiştirerek ve sıcaklığı düşürerek veya tezgah üstü çalkalayıcıya 10-20 

dakika önce,indükleyiciyi eklemeden önce taşıyarak gerçekleştirilebilir. 

  

• Büyüme Ortamı:  

Besi ortamını değiştirmek zordur, çünkü büyüme oranı ile protein kalitesi arasında bir denge, 

bozulamaz bir ilişki olabilir.Çoğu protein için, TB veya 2XYT gibi zengin bir ortam,  

destekledikleri yüksek hücre yoğunluğu için optimaldir; bununla birlikte, M9 tuzları ile takviye 

edilmiş minimum ortam eğer protein ürünü ortama salgılanır veya çözünürlük endişeleri nedeniyle 

yavaş ekspresyon gerekirse tercih edilebilir. 

 

 

• Çözünemeyen ve Dışa Atılan Proteinler:  

En yaygın saflaştırma protokolleri,  

Çözünür ve sitozolik protein ürünleri için tasarlanmıştır, ancak bu saflık her zaman elde edilemez. 

Hidrofobik bölgeler içeren proteinler veya çoklu disülfür bağları  çökelti oluşturup topaklanabilirler. 

Bu çözünmez, yanlış katlanmış protein küreleri inklüzyon cisimcikleri olarak bilinir ve özel bir 

protokol uygulanılarak hücreye geri kazandırılıp ve saflaştırılabilir.Alternatif olarak, indükleyici 

konsantrasyonunun azaltılması veya GST gibi bir afinite etiketi eklenmesi,çözünürlük sorunlarına 

yardımcı olabilir. 
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Maya(Yeast) Vektörleri 

 

Bilim insanları neden maya vektörleri kullanırlar? 

 

Maya (Yeast) ökaryot bir canlıdır ve bu nedenle bitkiler 

ve hayvanlarınkine benzer karmaşık hücre içi yapıları 

içerir. Bakterilerin aksine, maya proteinleri  translasyon 

sonrası  modifikasyon yapabilir, yine de prokaryotlarla 

çalışmanın sağladığı teknik avantajların çoğunu paylaşırlar. 

Bunlarla sınırlı olmamak üzere maya şu avantajlari içerir: 

hızlı büyüme, coğaltma, kaplama kolaylığı ve mutant 

izolasyonu, iyi tanımlanmış bir genetik sistem ve oldukça 

çok yönlü bir DNA transformasyon sistemi. Diğer 

mikroorganizmaların çoğunun aksine, maya, genetik analiz 

için yararlı olan hem stabil haploid hem de diploid duruma 

ve basit gen değişimini / mutasyonunu kolaylaştırmak için 

etkili bir homolog rekombinasyon mekanizmasına sahiptir. 

Laboratuvarda kullanılan maya ekspresyon plazmitleri, tipik 

olarak, E. coli ve maya hücreleri arasında geçişe izin vermek için gerekli tüm bileşenleri içerir. 

Laboratuvarda yararlı olması için, vektörlerin, bakteriyel ORI ve antibiyotik seçim etiketlerine ek 

olarak, mayaya özgü bir replikasyon başlangıcı (ORI) ve maya hücrelerinde bir seçim aracı 

içermesi gerekir. 

 

Maya Replikasyon Baslangıcı 

 

Lütfen dikkat: Bu bölüm öncelikle tomurcuklanan mayalardaki (Saccharomyces cerevisiae) 

ORI'ler, ile ilgilidir;Fakat, fisyon mayasında vektör replikasyonu için gerekli bazı özellikleri, 

Schizosaccharomyces pombe’den de bahsettik. 

 

Bakteriyel ORI'lerin düzenlenmesinin bakteri hücresi içindeki plazmit kopya sayısını nasıl 

belirlediğini zaten ele almıştık. Benzer şekilde, bir maya vektörü içinde yer alan spesifik ORI 

elemanları, plazmidin maya hücresi içinde nasıl kopyalanacağını ve muhafaza edildiğini biliyoruz. 

Bu ORI elemanları, sadece her hücrede bulunan plazmit sayısını kontrol etmekle kalmayıp, aynı 

zamanda plazmidin konakçı DNA'ya entegre edilip edilmediğini veya bir epizom olarak bağımsız 

olarak kopyalanmasını da kontrol ediyor. 

 

Dört ana maya plazmidi 

 

Maya entegrasyonu yapan plazmidler (YIp): Bu plazmidler bir ORI içermez ve homolog 

rekombinasyon yoluyla doğrudan konak hücre kromozomuna entegre edilmelidir. 

 

Maya eşleyen eden plazmidler (YRp): Bu vektörler, maya kromozomundan türetilen bir otonom 

replike edilen bir Sekans (ARS) içerir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu vektörler maya 
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kromozomundan bağımsız olarak kopyalanabilir; ancak, kararsız olma eğilimindedirler ve 

tomurcuklanma sırasında kaybedebilirler. 

 

Maya Sentromer plazmidleri (YCp): Bu tip plazmidler , düşük kopya vektörleri olarak kabul edilir 

ve bir ARS'nin bir kısmını bir sentromer dizisinin (CEN) parçasıyla birleştirir. Bu vektörler, sanki 

küçük bağımsız kromozomlarmış gibi kopyalanırlar ve bu nedenle tipik olarak tek bir kopya olarak 

bulunurlar. ARS vektörlerinin aksine, CEN vektörleri entegrasyon olmadan kararlıdır. 

 

Maya Epizomal plazmidleri (YEp): Bu plazmidler en çok bakteriyel plazmitlere benzerler ve 

"yüksek kopya" olarak kabul edilirler. 2 mikronluk boyutta olan plazmit parçasi, hücre başına 

50'den fazla kopyanın kararlı bir şekilde çoğalmasına izin verir. Bu vektörlerin kopya sayısı, belirli 

düzenlenebilir unsurlar dahil edilirse kontrol edilebilir. 

 

Diğer yandan S. pombe'de kullanım için plazmidler iyi tanımlanmış bir ORI gerektirmez. Bunun 

yerine, DNA'nın boyutu ve A-T içeriği (görünüşte bilinen spesifik bir diziden bağımsız), bu 

vektörlerin replikasyonunu belirler. S. pombe plazmitleri çoğu zaman yüksek dönüşüm 

verimliliğine yardımcı olmak için bir ARS kullanır; ancak, bu bölgenin çoğaltmayı desteklemesi 

gerekmez. 

 

Maya için Seçilim Etiketleri 

 

Bilim insanları, kendiliğinden oluşan dirençli mutantların yüksek oranları ve bazı antibiyotiklere 

karşı maya suşlarının duyarsızlığı nedeniyle maya ile çalışırken antibiyotik seçimi yerine 

oksotrofik seleksiyonu kullandılar. Oksotrofi, bir organizmanın büyümesi için gerekli olan belirli bir 

organik bileşiği sentezleyememesi olarak tanımlanır. Eksik besleyici maddeyi içeren ortamda 

büyütüldüğünde kolaylıkla muhafaza edilebilen birçok oksotrofik maya besi maddesi mevcuttur. 

Bilim insanları, konagin oksotrofisini tamamlayan fonksiyonel bir genin bir kopyasını dahil ederek 

bu konak mutasyonlarından yararlanabilirler. Besin maddesini icermeyen ortamda 

büyütüldüğünde ise , konak hücreler, gerekli geni taşıyan plazmidi dahil etmedikleri sürece ölürler. 

 

 

 

Oksotrofik Seçimi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 

Oksotrofik işaretleri bir seçim aracı olarak kullanmanın bazı dezavantajları vardır: 

 

● Bu bileşikte eksik olan bir maya suşu ile spesifik bir seçim işaretinin kullanılması gerekir. 

Bu nedenle, bilinen oksotrofik besi/ seçim elemanı çiftlerinin kullanılması gerekebilir veya 

deneyden önce yeni bir kombinasyonun oluşturulması gerekir. 

 

● Plazmid tarafından sağlanan işaret, yüksek kopya sayıları nedeniyle normalden daha 

yüksek fizyolojik seviyelerde ifade edilebilir. Bu, maya hücreleri üzerinde potansiyel bir 

metabolik yük yaratır. 
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● Fizyolojik olmayan seviyelerde seçim isaretinin varlığından dolayı bazı fenotipler 

değişebilir. 

 

Bilim insanları bu sorunlarla mücadele etmek için çeşitli denemeler yaptılar. İşaretli gen 

ekspresyonunun miktarını azaltmanın bir yöntemi, seçim işaretinin ekspresyonunu sağlamak için 

kısmen kusurlu bir promotör kullanmaktır. Bu, hücrede bulunan gen ürünü miktarını azaltır, 

böylece mayanın daha yüksek kopya sayılarını korumasına izin verir. Ek olarak, antibiyotik 

seçimindeki gelişmeler, oksotrofik isaretlerin kullanılmasına bir tamamlayıcı veya alternatif olarak 

mayada daha geleneksel ilaç seçim yöntemlerinin kullanılmasını sağlamıştır. MX serisi antibiyotik 

direnç kasetleri en yaygın şekilde kullanılır; çok yönlülüğü ve bakteri, maya ve memeli 

hücrelerinde kullanılabilmesi nedeniyle KanMX en yaygın olanıdır. 
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Floresan Proteinlerin Tarihi 

 

Luminesant(veya ışık-yayan) moleküller bilim insanlarının yaygın olarak kullandığı araçlar 

arasında yer almaktadır. Bunun sebebi ışığın kolayca tespit edilebilmesi ve ölçülebilmesidir. Işık 

yayabilen 2 çeşit protein vardır: Floresan 

proteinler ve kemilüminesant olan lusiferazlar. 

Bu moleküller doğal olarak biyolüminesant olan 

organizmalarda bulunur. Ancak bu moleküllerin 

asıl önemi bilim insanlarının laboratuvardaki 

deneylerine bu proteinleri adapte etmelerinde 

yatmaktadır.  

 

GFP(Yeşil floresan protein) ve GFP’den elde 

edilmiş diğer floresan proteinlerin bir araştırma 

aracı olarak kullanılma hikâyeleri oldukça 

ilginçtir. İnsanlar biolüminesant organizmaların 

varlığından ve karakteristik özelliklerinden 

haberdar olmasına rağmen(1. Yüzyıl’da bu 

canlıları açıklayan belgeler vardır.) bu parlama 

olayının nasıl gerçekleştiği ilk olarak 1960’lı 

yıllarda incelenmiştir.  Osamu Shimomura bir kristal denizanası türü olan Aequorea victoria’nın 

biyolüminesans özelliklerini moleküler düzeyde inceledi. 

 

Bu deniz anasının “şemsiye” kısmının altında yeşil renkte parlayan bir “yüzük” vardır. Bu yeşil 

parlayan parçayı incelemek için Shimomura Pasifik Okyanusu’nun Puget Boğazı’nda Washington 

sahilinden çok sayıda deniz anası topladı. Shimomura, topladıkları örnekleri kullanarak deniz 

anasının foto-organlarından 2 protein izole etti. İlk izole ettiği proteine aequorin-kalsiyum 

iyonlarına bağlandığında soluk mavi ışık veriyor-, ikinci elde ettiği protein ise, şu anda GFP 

diyoruz, bu mavi ışığı emiyor ve yeşil bir şekilde parlıyor.  

  

 

1980’lerin sonunda Douglas Prasher, bu yeni bulunan ve parlayan yeşil proteinin gen 

transkripsiyonunu ölçmek ve protein lokalizasyonunu takip etmek için kullanılabileceğini düşündü. 

Ve haklı çıktı! 

Prasher, A.victoria’nın GFP’yi kodlayan geni üzerinde çalışmaya başladı. 1992 yılında ise bu 

genin sekansını buldu. Bundan kısa bir süre sonra 1994’te Prasher’ın birlikte çalıştığı bir isim olan 

Martin Chalfie eksojen organizmalarda( E.coli ve C.elegans) GFP’yi ilk defa ekspres etti. Bundan 

olaydan sonra bilim insanları GFP’nin bir araştırma aracı olarak potansiyelinin farkına vardı ve 

GFP’yle çalışan insan sayısı önemli derecede arttı. Bununla beraber, UCSD biyokimyacısı Roger 

Tsien’in laboratuvarında yapılan çalışmalar GFP’nin fonksiyonunu daha iyi anlamamızı sağladı. 

Tsien’in laboratuvarı bu proteinin yapısını açıkladı ve aynı zamanda bu proteinin fonksiyonunu 

geliştirebilecek bir sürü mutasyonu keşfetti. 
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GFP, 2008 yılında kimya alanındaki Nobel ödülünü Shimomura’nın kazanmasıyla beraber 

hakettiği şöhrete kavuştu.  Bu ödül, bu GFP gibi olan floresan proteinlerin ne kadar önemli ve işe 

yarar olduğunu vurguladı. 

 

Yeşil Floresan Protein 

 

Yeşil Floresan Protein(GFP) gibi proteinlerde bulunan biyolüminesans ve floresans deniz anası 

gibi canlılarda milyonlarca yıl boyunca bulunmaktaydı. Ancak bilim insanlarının bu proteinlerle 

çalışmaya başlaması 1960’lı yılları buldu. Günümüzde GFP ve ondan türetilen diğer floresan 

proteinler çoğu labın olmazsa olmazı arasında yer almaktadır. GFP’ler araştırmalarda çok geniş 

bir spektrumda kullanılmaktadır. GFP’lerin: genleri işaretlemek, lokalizasyon profili çıkarmak, 

biyosensör veya hücre işaretleyicisi şeklinde çalışmak, protein-protein etkileşimlerini çalışmak ve 

promotör aktivitelerini gözlemlemek gibi bir çok kullanım alanı vardır.   

 

Neden Yeşil Floresan Protein? 

 

GFP, yaklaşık 27 kDa olan ve 238 aminoasitten oluşan bir proteindir. 

Floresan emisyon dalga boyu görünür ışık spektrumunun yeşil 

kısmında olan(isminden de anlaşılacağı üzere) floresan proteinlerin 

yeşil ışık yaymasının sebebi proteinin merkezinde bulunan 3 amino 

asitin olgunlaşma reaksiyonuna girmesinden kaynaklanır.(Ser65, 

Tyr66, Gly67). İlk keşfedildiğinde GFP’nin en şaşkınlık verici özelliklerinden biri oksijen dışında  

herhangi bir dış etken olmadan olgunlaşabilmesiydi. Bu özellik, GFP’nin direkt olarak deniz 

analarından alınıp istenilen organizmada ekspresyonu yapıldığında floresanslarını koruyacakları 

anlamına geliyordu. 

İlk olarak 1996’ta bildirilen protein yapısı, 11 tane β-sheet içeren “fıçı” şekline sahiptir ve 

merkezinde kromofor saklı yapısı ile su bazlı çözücüler tarafından “söndürülmeyecek” bir yapıdır. 

Bu sıkıca katlanmış yapı GFP proteinin önemini açıklar ve bu floresan yapısını korumak için 

kesinlikle gereklidir. Yapısındaki ufak değişiklikler bile bu özelliğini kaybetmesini sağlayabilir fakat 

nokta mutasyonları kabul edilebilir. GFP'nin o zamanki geleneksel floresan boyalara göre en 

büyük avantajı, toksik olmaması, canlı hücrelerde sentezlenebilmesi ve dinamik, fizyolojik 

süreçlerin incelenmesine olanak sağlıyor olmasıydı.  

GFP’nin Renk ve Uygulama Çeşitliliğini Artırmak için Yeniden 

Yapılandırılması 

Sekansı ortaya çıkarıldığı gibi bilim insanları GFP’nin fiziksel ve 

biyokimyasal özelliklerini iyileştirmek için mutagenez yoluyla yeni 

versiyonlarını tasarlamaya başladılar. Bu aynı zamanda major excitation 

peak 395 nm'den 488 nm'ye kaydırarak yabani tip (wildtype) proteinde 

bulunan eksiklikleri etkili bir şekilde iyileştirdi ve araştırmalardaki 

kullanımını kolaylaştırdı.1995'te Roger Y. Tsien, GFP'nin floresans 

yoğunluğunu ve fotostabilitesini artıran bir S65T nokta mutasyonunu 
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tanımladı. O zamandan beri pek çok farklı mutasyon GFP'ye tanıtıldı ve floroforların yeni 

yinelemeleri sürekli olarak tasarlanıyor. 

 

 

Lusiferaz   

Lusiferazlar, canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonları katalize ederek foton emisyonuna 

neden olan enzim gruplarıdır. İnsanlar tarafından en çok bilinen 

biyolüminesan (ışık yayan) organizma ateş böceğidir (Photinus 

pyralis). Aynı zamanda en yaygın kullanılan biyolüminesans 

muhabiridir. Bu böcek, 560 nm'de pik emisyonla sarı-yeşil bir ışık 

yayar. Ateşböceği lusiferazının klonlanmasını açıklayan ilk 

makalenin 1985 yılında yayımlanmasından kısa bir süre sonra, 

birkaç çalışma lusiferazı bitki ve memeli hücrelerinde bir genetik 

raportör kullandı. Lusiferaz ölçümleri(?) o zamandan beri gen 

ekspresyon analizinde önemli (altın) bir standart haline geldi. Bu 

sebeple lusiferaz geni (aralarından seçim yapabileceğiniz pek çoğundan biri) artık haberci 

plazmitlerde ortak bulunan bir özelliktir. 

 

Haberci Gen Çalışmaları  

Lusiferaz gibi bir haberci gen, genellikle haberci proteinin veya enzimatik aktivitesinin tespitinin 

ölçüldüğü hücreler içindeki transkripsiyonun bir göstergesi olarak hizmet eder. Promotörlerin veya 

artırucu bölgelerin gen ekspresyonundaki etkisi spesifik bir assaydeki habercilerle belirlenebilir. 

Bu assaylerin düşük arkaplan sinyali, yüksek sensitivitesi, hızlı olması ve, elbette ki, tutarlı olması 

beklenir. Lusiferaz assayı durumund, substratlar olarak lusiferin, ATP ve oksijen gerektiren bir 

kimyasal reaksiyonun katalizinden kaynaklanan foton emisyonu ölçülür.  Bu biyolüminesan 

haberci tarafından foton üretimi, GFP'yi hızla uyarmak için yüksek yoğunluklu bir lazer kullanmaya 

kıyasla kimyasal reaksiyonun doğası nedeniyle Yeşil Floresan Proteinin (GFP) uyarılması gibi 

floresan bazlı yöntemlerden daha yavaş gerçekleşir. Foton üretmek için kullanılan farklı 

mekanizmaların sonucu olarak, kemilüminesent haberciler genellikle floresan proteinlerinden 

daha az parlak olmalarına rağmen daha düşük arkaplan seviyeleri ve gelişmiş sinyal duyarlılıkları 

-fotonlar basitçe ölçülebildiği için- vardır.  

 

Luciferaz’ın Biyolojik Kaynakları  

Ateşböceğinden izole edilen lusiferaz (Photinus pyralis) en sık kullanılan biyolüminesan raportör 

olmasına rağmen, diğer lusiferazlar, farklı kinetiklere, substrat gereksinimlerine, farklı türlerde 

tanımlanmıştır. Deniz menekşesinden (Renilla reniformis) gelen Renilla lusiferaz, substrat 

coelenterazine ile bir kimyasal reaksiyonu katalize ettikten sonra 480 nm'de pik emisyonlu mavi 

bir ışık yayar. Ayrıca kullanılan en yaygın ikinci lusiferazdır. Taklaböcekleri (Pyrophorus 

plagiophthalmus), demiryolu kurdu (Phrixothrix hirtus) ve çeşitli deniz kabukluları Lusiferazların 

klonlandığı diğer organizmalardandır. Bu lusiferazların çoğu, doğal enzimin özelliklerini 

geliştirmek için ileri mühendislik işlemlerine tabi tutulmuştur. 
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Tablo 1: Luminesens ve Floransın özelliklerinin karşılaştırılması  

 

Özellik Luminesens Florasans 

Uyarılmış foton kaynağı Kimyasal reaksiyon Yüksek enerjili fotonlar 

Foton üretiminin kinetiği Daha yavaş Daha hızlı 

Kofaktörler/Substratlar Gerekli  Gerekli değil 

Sinyal gücü Daha düşük Daha yüksek 

Hassasiyet Daha yüksek Daha düşük 

Arka plan Daha düşük Daha yüksek 

Translasyon sonrası 

modifikasyon 

Gerekli değil Gerekli 

 Fototoksisite Hassas değil Hassas 

Hücre içi görüntüleme Geliştiriliyor Gelişmiş 

Yüksek verimli analizler Geliştiriliyor Gelişmiş 
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Protein etiketleri  

 

 
Protein etiketlerinin farklı kullanımları. Sol: Eğilim etiketleri. Orta: Çözünürlük etiketleri. Sağ: Kesim etiketleri. Görsel sahibi Eric Perkins 

Protein etiketleri genellikle translasyona uğrayan proteinlere eklenen küçük peptidlerdir. Figürde 

gösterildiği gibi, saflaştırma, tespit etme, çözünürleştirme, lokalizasyon, ve proteaz koruması 

alanlarında birçok faydası vardır. Biz zaten Yeşil Floresan Proteinlerin üstünden geçtik, ki bazen 

bu proteinler tespit etme amaçlı etiket olarak kullanılabiliyor, fakat bu etiketler yalnızca bir tek 

(genellikle büyük) sınıf olan füzyon protein etiketlerini kapsıyor. Proteinleri büyük oranlarda üretip 

saflaştırmak isteyen biyokimyacılar, ve moleküler biyologlar ilgili protein yüzünden  birden fazla 

teknik aksaklıklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklara karşı verilen on yıllarca mücadelenin sonunda 

araştırmacılar reokombinant proteinlerin üretimini ve saflaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla 

kayda değer oranda ilerleme kaydettiler. Bilim insanları, etiketler ve füzyon proteinlerini içeren 

moleküler bir araç deposu oluşturdular. 

 

Kararlılık ve Çözünebilirlik etiketleri  

 

Rekombinant proteinlerinlerin üretiminde karşılaşılan problemler nelerdir? Bir proteinin aşırı 

üretilmesi hücrenin genellikle hücrenin çıkarına değildir çünkü enerji ve hücresel kaynaklar 

hücrenin ihtiyacı olmayan bir yere harcanmış olunur. Ökaryotlar ve bazı bakteriler üretilen 

proteinin gereksiz olarak görüp sitoplazmaya proteazomlar gönderebilir. Buna rağmen, glutatiyon 

S-transferaz (GST) gibi birçok kimyasal ve protein yapılı proteazom inhibitorler rekombinant 
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proteinlere bağlanarak tek adımda glutatiyon ile saflaştırma yapılabilir bu sayede üretilen 

proteinler proteoliz'den korunmuş olurlar. 

 

Prokaryotlar bazen ökaryotik proteinleri üretmekte sorun yaşayabilir. Büyütülen bakterilere büyük 

oranda protein ürettirilebilir ama üretilen proteinler istenilen şekilde katlanmazlarsa, 

kristalleştirmenin ya da fonksiyonunun test edilmesinin bir anlamı yoktur. Küçük Ubiquitin-

bağlantılı modifiye edici (SUMO) proteini ya da Maltoz Bağlayıcı protein (MBP) katlanma ve 

stabilleşme alanlarında yardımcı olabilir. Aşırı üretim çözünmez ve topaklanmış protein üretebilir 

ki bu proteinler hiçbir işe yaramaz. MBP etiketleri çözünürlük sorunları çözmekte yardımcı olabilir, 

ayrıca araştırmacılar Thioredoxin A (TrxA) gibi daha küçük proteinleri disülfit bağları oluşumunu 

ve proteinin çözünebilirliğini arttırmak için rekombinant proteinlere eklenebilir. 

 

Eğilim Etiketleri ve Saflaştırma 

  

 Eğilim etiketleri genellikle kısa bir amino asit dizisinden oluşur, bu dizi kısaca protein için bir 

tasma görevi görür. Eğer tanımsız veya antikor geliştirilmemiş bir protein ile çalışıyorsa ilk hedef 

her zaman tespit eden, çöktüren ya da saflaştıran bir eğilim etiketi bulmak olmalıdır. FLAG, 

hemaglutinin anijen (HA) ve c-myc yıllar boyunca eğilim etiketleri olarak kullanılıyor, hangisinin 

kullanılacak olması proteinlerin hangi alanlarda kullanıldığına göre değişiyor. Bu etiketlere eğilimi 

olan antikorlar western blot, IP ve eğilim saflaştırılması gibi yöntemler için kullanılıyor. 

 

Bu etiketlerin en basiti tartışmasız polyhistidine (His) etiketidir. Küçük olduğu için fonksiyonu 

etkilemez ve  His ile etiketlenmiş proteinler metal-eğilim (genellikle Ni +2) kolon kromatografisi ile 

saflastirilabilir Diger eğilim etiketleri gibi His etiketi proteinin N- ve C- ucuna koyulabilir. Bazi epitop 

etiketlerinin aksine polyhistidine etiketinin modifiye edilmesi etiketin boyutunu büyük oranda 

etkilemez. 

 

Tablo 1 Yaygin Protein Etiketleri 

 

Etiket Epiptop Kütle  Fonksiyon  Notlar  

CBP KRRWKKNFIAVSAANRFKKISS
SGAL 

4 Eğilim ve 
Saflastirma 

Bağlanma ve yıkama 
adımları için hesaplı 
miktarda tampon 
çözeltileri kullanır. 

FLAG DYKDDDD or DYKDDDDK or 
DYKDDDK 

1 Eğilim ve 
Saflastirma 

Antikor kullanılarak 
yapılan saflaştırmalara 
uygun yapısal 
enterokinaz kesim 
bölgesine sahip 

GST Buyuk Protein 26 Saflaştırma ve 
Kararlilik 

Glutatiyon kullanılarak 
yapılan saflştırmalara 
uygun, proteolize karşı 
korunumlu fakat 
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çözünürlüğün düşme 
ihtimali var 

HA YPYDVPDYA or YAYDVPDYA or 
YDVPDYASL 

1.1 Eğilim Western Blot, IP, co-IP, 
IF, flow-sitometre'de sık 
sık kullanılıyor, bazen 
protein katlanmasına 
engel olabilir. 

HBH HHHHHHAGKA GEGEIPAPLA 
GTVSKILVKE GDTVKAGQTV 
LVLEAMKMET EINAPTDGKV 
EKVLVKERDA VQGGQGLIKI 
GVHHHHHH 

9 Kombo 6xHis ile sıkıştırılmış 
bakteri kökenli in vivo 
biotinilasyon sinyal 
peptidi (Bio) içerir.  

MBP Büyük Protein 40 Çözünürlük ve 
Saflaştırma 

Prokaryotlarda üretilen 
ökaryotik proteinlerin 
çözünürlüğünü ve 
katlanmasının verimini 
arttırabilir, tek adımlı 
amiloz saflaştırması için 
uygun fakat çok büyük 
bir protein. 

Myc EQKLISEEDL 1.2 Eğilim Western Blot, IP, co-IP, 
IF, flow-sitometre'de sık 
sık kullanılıyor, 
saflaştırma için nadir 
kullanılır çünkü yıkama 
işlemi için çok düşük pH 
gerekli 

poly 
His 

HHHHHH 0.8 Eğilim ve 
Saflaştırma 

Çok küçük boyutta ve 
nadiren protein 
fonksiyonunu etkiler 

S-tag KETAAAKFERQHMDS 1.8 Çözünürlük ve 
Eğilim 

Yüklü ve polar amino 
asitlerin varlığı 
çözünürlüğü arttırıyor ve 
antikor ile protein tespiti 
için uygun 

SUMO ~100 amino asit protein 12 Kararlılık N terminalinde 
katlanmayı ve yapısal 
bütünlüğü sağlıyor ve 
kesilebilen bir etiket, 
saflaştırma için uygun 
değil, ökaryot hücrelerde 
kesilme oranı çok 
yüksek. 
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TAP GRRIPGLINP WKRRWKKNFI 
AVSAANRFKK ISSSGALDYD 
IPTTASENLY FQGEFGLAQH 
DEAVDNKFNK EQQNAFYEIL 
HLPNLNEEQR NAFIQSLKDD 
PSQSANLLAE AKKLNDAQAP 
KVDNKFNKEQ QNAFYEILHL 
PNLNEEQRNA FIQSLKDDPS 
QSANLLAEAK KLNDAQAPKV 
DANHQ 

21 Kombo See text 

TRX MSDKIIHLTD DSFDTDVLKA 
DGAILVDFWA EWCGPCKMIA 
PILDEIADEY QGKLTVAKLN 
IDQNPGTAPK YGIRGIPTLL 
LFKNGEVAAT KVGALSKGQL 
KEFLDANLAG SGSGHMHHHH 
HHSSGLVPRG 

12 Çözünürlük Düzgün katlanmayı 
destekliyor  

V5 GKPIPNPLLGLDST 1.4 Eğilim ve 
Saflaştırma 

Antikorlarla saflaştırma 
için uygun 

 

Kombo ve Kesim Etiketleri 

 

Çoğunlukla tek bir etiket yeterli değildir. Çözünürlüğü artırmak için bir etikete ve saflaştırma için 

bir etikete ihtiyacınız varsa ne olur? Ya da bir floroforu, proteininizi çekirdeğe yerleştiren bir 

etiketle birleştirmek mi istiyorsunuz? Veya proteininizi olabildiğince saf hale getirmek için birden 

fazla saflaştırma adimi mi istiyorsunuz? Farklı etiket kombinasyonları sunan vektörler kolayca 

elde edilebilir ve ilgilendiğiniz proteine çok fazla etiket ve füzyon proteini eklemek sonunda gülünç 

hale gelse de (genellikle proteinden daha fazla etiket istemezsiniz), 2-3 etiket eklemek giderek 

daha yaygın hale geliyor. Tandem afinite saflaştırması (TAP) bir zamanlar spesifik olarak bir 

kalmodulin bağlama peptidi (CBP), bir TEV kesim bölgesi (bir anda daha fazlası için) ve 2 ProtA 

IgG bağlama alanından oluşan bir birleşik etiket olarak benzetilmiştir. TAP, o zamandan beri diğer 

birçok etiket kombinasyonunu kapsamaktadır, ancak sıklıkla bu kombinasyonlar orijinal TAP 

etiketinden en az bir öğeyi içerir. Aynı zamanda çift işaretleme ve çift etiketleme de sık sık 

kullanılır. Küçük boyutları ve bir saflaştırma planina eklenebilmelerinin kolaylığı nedeniyle, His 

etiketleri sıklıkla çift etiketleme için diğer etiketlerle birleştirilir. 

 

 

Tüm bu etiketlerle ilgili sorun, çoğunun tek seferlik bir amaca hizmet etmesidir ve bu amaca hizmet 

edildikten sonra bunların takılı kalmasını istemeyebilirsiniz. Bu noktada proteazlar, düşmanınız 

olmaktan çok arkadaşınız olabilir. İki yaygın etiket (SUMO ve FLAG), bağımsız bir kesim tanıma 

bölgesinin eklenmesine gerek kalmadan spesifik proteazlar tarafından kesilir. Aslında, SUMO 

ökaryotlarda kullanılamaz çünkü etrafta çok fazla SUMO kesen proteaz bulunur, ancak enzim 

SUMO etiketini bir hücre bağlamında olduğu gibi aynı şekilde ayırdığı için saflaştırılmış proteinle 
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birlikte kullanıldığında uygundur. FLAG etiketleri, DDDDK ^ X'i tanıyan ve lizin amino asidinden 

sonra ayrılan enterokinaz tarafından bölünebilir. Bu bölünmenin etkinliği X'in kimliğine bağlıdır. 

 

Bir dizi başka proteaz da bulunur, ancak bilim insanlarınının bunları etkili bir şekilde kullanmak 

için tanıma bolgelerini protein etiketlerine dahil etmeleri gerekir. En iyi optimize edilenlerden biri 

tütün aşındırma virüsü (TEV) proteazıdır. TEV proteazı kesim bölgesi sıklıkla, iki saflaştırma adımı 

için kullanılan iki etiket arasına yerleştirilir, kesim reaksiyonu kolon çalıştırılması arasında 

gerçekleşir. TEV proteazın kendisi, kararlilik aktivitesini arttırmak için kullanılan çeşitli 

mutasyonlarla, bu makalede bulunan plazmidler kullanılarak kolayca saflaştırılabilir. (Addgene'de 

mevcuttur) 

 

Tablo 2 Etiketlerle Yaygın Olarak Kullanılan Proteaz Tanıma Bölgeleri 

 

 

Proteaz Tanıma Bölgesi Notlar 

TEV ENLYFQS Gln ve Ser amino asitlerinin arasını keser 
 

Thrombin LVPRGS Arg ve Gly amino asitlerinin arasını keser 
 

PreScission LEVLFQGP Gln ve Gly amino asitlerinin arasını keser 
 

 

Bu bölüm, tüm etiketler için kapsamlı bir kılavuz değil, bilim adamlarının neden etiketleri 

kullandıklarına dair hızlı bir genel bakış olup, zaman içinde test edilmiş birkaç etiket ve füzyon 

proteinleri örnek olarak verilir. Tablolar, bu yazıda açıklanandan daha yaygın etiketleri listeler. Bu 

yazı, ancak etiketlerin işlevlerini daha iyi değerlendirmenize yardımcı olmak için kategorilere 

ayrılmıştır. Daha detaylı bilgi ve bazı protokoller verilen referanslarda bulunabilir. 
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Genom Mühendisliğine Giriş 

 

Genom mühendisliği sadece kompleks gen interaksiyonları 

anlamamızı değil, sentetik biyolojiyi kullanarak yeni yolaklar 

çizmemizi sağladı. Son 40 yılda genom mühendisliği 

teknikleri sayı ve kullanılabilirlik bakımından inanılmaz bir 

gelişim yaşadı.  

Genom mühendisliği 1970’lerin sonunda doğdu. Birden fazla 

araştırmacı grubu eksojenik DNA’nın maya mantarından 

veya bakteriden alınıp rastgele bir şekilde bir genoma entegre 

edilebileceğini gösterdi. Bundan sonra yapılan çalışmalar da 

bu sürecin hedefli bir şekilde gerçekleşebileceğini sundu. 

Addgene yatırımcısı Mario Capecchi DNA 

mikroenjeksiyonunun  hücre çekirdeğine yapılmasının 

hücresel homolog rekombinasyonunu tetikleyebileceğini, 

bununla da hedefli bir genom modifikasyonu yapılabileceğini 

fark etti. 1989 yılında ise Capecchi, Martin Evans ve Oliver 

Smithies ilk gen nakavtı uygulanmış fareyi yaptılar. Bu an 

genom mühendisliği için atılan en önemli adımlardan biriydi. 

 

Cre-Lox 

 

1980’lerin sonlarına doğru keşfedilen ve P1 bakteriyofajından 

alınan Cre-lox rekombinasyonu sistemi bugünlerde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu günlerde Cre rekombinazı bazı 

promotörlerin kontrolü altında veya uyarılabilir hâliyle sofistike 

bir zaman-mekansal bir gen ekspresyonu kontrolü yapabilir.(Genellikle fareler üzerinde) 

 

Homolog Rekombinasyon ve CRISPR/Cas9’a Doğru Yolculuk 

 

Homolog rekombinasyon genom mühendisliğinin temel taşlarından biridir. Ancak bu işlemin 

düşük frekanslarda yapılması geni değiştirme konusunda bilim insanlarını limitlemektedir. Bu gen 

değiştirme oranlarını yükseltmek için araştırmacılar endonükleazları kullandılar. Endonükleazlar 

DNA’nın çift zincirinde tekrardan onarılması zor hasarlar oluşturan yapılardır. Bu enzimler 

belirlenen bir lokusa doğru yönlendirildiklerinde DNA’nın kesilmesine ve hücreyi de homolog 

olmayan uç birleşmesi(NHEJ) ya da homolojiyle yönlendirilen onarım(HDR) yapmasına zorlarlar. 

Eğer DNA tamiri için bir şablon yoksa hücre NHEJ yapmaya başlar ve bu işlemin hataya yatkın 

doğası nedeniyle genellikle inaktive edici mutasyonlar ortaya çıkar. Eğer tamir şablonu istenilen 

genomik modifikasyonları içerirse HDR gerçekleşir ve bu teknikle çok ince gen düzenleme 

işlemleri yapılabilir. Buna ek olarak nokta mutasyonları ve rekombinasyon bölgelerini tamir 

şablonlarına eklemek de lokusa istenilen geni yerleştirmede kullanılabilir. 
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Çinko Parmak Nükleazları 

 
 

Çinko Parmak Nükleazları(ZFNs), etkili ve hedefli ilk nükleaz tekniklerindendir. ZFN’ler yapmak 

için birden fazla çinko parmağı belirli bir genin genomik lokusa bağlanması için dizayn edilir ve 

daha sonrasında Fokl nükleazıyla birleştirilir. Eşleşmiş ZFNler bitişik iki  DNA bölgesini kesere ve 

HDR’yi başlatır. ZFN’lerin kullanım alanları uzun sentezlenme zamanı ve modüler olmayan 

oluşma sürecinden dolayı limitlidir. Ancak bilgisayar üzerinden yapılan çalışmalar hedeflere daha 

iyi odaklanan ZFN’ler yapmaya yardımcı olumuştur. Buna karşın her genomik lokusa uygun bir 

ZFN eşi oluşturmak mümkün değildir. 

 

TALEN’ler 

 
 

2011’de ortaya çıkan bir teknik olan TALEN’ler, genom mühendisliği için önemli bir adımdı. Bu 

modüler sistem TAL efektörünün DNA’ya bağlanan proteinlerinin Xanthomonas spp’dan izole 

edilmiş hallerinin Fokl endonükleazıyla birleştirilmesinden oluşmuştur. Bir ZFN oluşturmak 

tecrübeli bir bilim insanının 6 haftasını alırken, yeni başlayan biri sadece birkaç günde bir TALEN 

yapabilir. TALEN teknolojisi araştırma toplulukları tarafından hızlıca araştırmalarına entegre 

edildi. Aynı zamanda Golden Gate TALEN kiti Addgene’de satılan en popüler kit hâline geldi. 

TALEN’lerin özelleştirilebilen DNA bağlanma özellikleri gen ekspresyonunu yönetebilecek özel 

transkripsiyon faktörlerinin dizayn edilebilmesini sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

CRISPR 

 
Tam “Genom mühendisliği artık daha iyi hâle getirilemez.” dediğimiz zamanlarda CRISPR( 

kümelenmiş düzenli olarak aralıklara sahip kısa palindromik tekrarlar)/Cas9 sistemi ortaya çıktı. 

CRISPR bakteriyel bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Bakteriler CRISPR’ı kullanarak ne 

zaman bir fajı(bakteriyel virüs) öldürmesi gerektiğini hatırlarlar. Genom mühendisliği 

uygulamalarında Cas9 endonükleazı RNA(gRNA) sekans homolojisinden yararlanarak istenilen 

lokusu hedefler ve bu lokusta çift zincirli bir kırılıma yol açar. ZFN’ler ve TALEN’ler gibi 

CRISPR/Cas9 da HDR’ye yol açar ancak RNA’yı özelleştirilmiş hedefleme için kullanır. Sistemin 

bu özelliği sayesinde genom mühendisliğini ucuz, daha hızlı ve daha itinalı şekilde yapabilirsiniz. 

Bu sebeplerden dolayı CRISPR/Cas9 yüksek verimli genom mühendisliği için çok önemli bir 

araçtır. CRISPR/Cas9 aynı zamanda bir organizmada birden fazla lokusu hedefleyebilir ve 

TALEN’ler gibi bu sistem başka fonksiyonları yapmak için adapte edilebilir. CRISPR her hafta bu 

teknoloji kullanılarak yeni makaleler basıldığı için araştırma camiası için TALEN’lerden daha 

ulaşılabilirdir. 

 

 

Sonuç 

 

Ellerimizin altında bu kadar efektif genom mühendisliği metodları olmasıyla beraber genom 

mühendisliğinin altın çağına girdik diyebiliriz. Şu anki araştırmalarda, ileride klinikte kullanılma 

umuduyla, genom mühendisliği tekniklerininde daha fazla odaklı hedefleme ve aktiflik 

kazandırmak üzerine çalışılınıyor.  Addgene’nin en heyecan verici bulduğu konu genom 

mühendisliğini demokratikleştirmek ve bu demoktratikleşme sayesinde dünyanın etrafındaki 

araştırmacıların bu araçları kullanmasını sağlamaktır. 
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CRISPR Teknolojisine Genel bir Bakış 

 

CRISPR sekansları ilk olarak 1987’de E.coli’de keşfedilmiş olsa da bakterileri bakteriyofajlardan 

koruyan bu konsept 20 yıl sonraya kadar gün yüzüne çıkmadı. S.thermophilus’u fajlara karşı 

savunmasız bırakan deneyler eksojenik DNA’nın bakteriyel genomla birleştirilip 

birleştirilemeyeceğini test etmek için yapıldı. Bu çalışmanın sonuçları bilim  insanlarının, 

prokaryotların CRISPR veya Cas genleriye bağlantılı olarak adaptif bir bağışıklık sistemine sahip 

oldukları hipotezini kurmalarını sağladı. Aynı zamanda bilim insanları bu sistemin sadece işgalci 

fajların kaydını tutmak için değil tekrar bu fajlarla karşılaşıldığı zaman onları da yok etmeye 

yaradığını düşündüler. Daha detaylı anlatmak gerekirse, Cas proteinleri yabancı DNA parçalarını 

yaklaşık 30 baz eşi uzunluğunda parçalara kesip CRISPR sekansının içine yerleştiriyorlar. Daha 

sonra, CRISPR’ın lokuslarındaki bu RNA tekrar transkribe oluyor ve Cas nükleazını özelleşmiş 

olan eksojenik DNA tamamlayıcısını hedef alıyorlar. CRISPR/Cas kompleksi yabancı bir DNA’ya 

bağlandığı zaman işgalciyi yok edecek şekilde DNA’yı kesiyorlar. 

 

CRISPR/Cas’den esinlenilmiş genom düzenleme Cong ve çalışma arkadaşları ve Mali ve 

çallışma arkadaşları tarafından 2013 yılının ocak ayında açıklanmıştır. Bu teknik şu anda genom 

mühendisliğinde kulllanılan en yaygın tekniktir. 

 
Bu sistemin 2 ayrı bileşeni vardır: (1) bir yönlendirici RNA ve (2) bir endonükleaz (bu örnekte 

Cas9). Yönlendirici RNA, özel olan 20-nükleotitlik bir hedef sekansla Cas9-toplayıcı(recruiting) 

tracrRNA sekansını kombine ederek bir kimerik yönlendirici RNA(gRNA) transkriptine dönüştürür. 

 

Hücrelerde ekspres edildiğinde, gRNA/Cas9 kompleksinin hedef sekansa doğru hareketi gRNA 

hedef sekansı ve genomik DNA’da onun eşi olan kısımla baz eşleşmesi yaşandık sonra 

gerçekleşir. Cas9’un DNA’ya başarılı bir şekilde bağlanabilmesi için genomik DNA’daki hedef 

sekansın sadece gRNA’ya tamamlayıcı olması değil, aynı zamanda doğru ilk-boşlukçu(proto-

spacer) komşu(adjacent) motif(m) (PAM) sekansıyla takip edilmesi gerekir. 
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PAM sekansı sadece DNA hedef sekansında bulunur ve sadece doğru hedef sekansın PAM 

sekansıyla devam ettiği sekanslar Cas9’la bağlanabilir. Cas9’un DNA’ya bağlanması sonucunda 

ortaya çıkacak sonuçlar Cas9’un hangi DNA’dan ekspres edildiğine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


