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Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik
biyolojik bilimler içinde başlı başına bir bilim dalıdır. Konusu; kalıtım
(Vererbung=veraset) ve değişim (variation) olaylarıdır. Genetik canlıda meydana
gelen değişim ve kalıtım olaylarının nedenlerini ve bunların ilke ve yasalarını
saptamaya çalışır. Elde edilen sonuçlar yetiştirici için büyük faydalar sağlayan
verilerdir. Öte yandan da genetik evcil hayvanların konstitüsyonlarının ıslahı için yeni
yollar metotlar bulmak ve bunları kapsayan araştırmaları yapmakla uğraşır. Böylece
genetik verimlerin artırılmasını amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Islah alanında (seleksiyonda) başarı için kalıtım ve varyasyon çok iyi bilmek ve
değerlendirmek lazımdır. Genetik hemen çabucak bir seri hayali hayvanlar üretmeye
yarayacak değildir. Fakat genetik bir taraftan ıslah işini hızlandırmak için izlenecek
yollar gösterecek, diğer taraftan da birçok verimsiz metodun üzerine kıymetsizdir
levhasın asacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus hata kaynaklarını
mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Bunun için de genetiğin temel prensipleriyle
variabilite gücünü çok iyi tanımak lazımdır.

Hayvancılıkta gözü kapalı kullanılan metotların yerine genetik analize dayanan
uygulamalı genetiğin getirdiği metotlarla çalışmak gerekmektedir.

Hayvan yetiştiricisi için önemli olan husus genleri tanımak değil fakat doğru
metotlar yardımı ile genler üzerinde oynamaktır

Genetiğin uğraş alanı canlılardır. Genetik olay her canlıda izlenir ve kendi
yasaları içinde kendine özgü ilke ve kurallarıyla oluşur. Genetik olaylar canlıya
özgüdür. Bu bakımdan canlı: değişim içinde bulunan kalıtsal olayların meydana
geldiği bir varlık, yaratık olarak kabul edilebilir.

Genetik; canlıların kendilerine özgü tüm karakterlerinden sorumlu olan maddenin
(genetik materyal=kalıtsal madde) yapı ve işlevinin ne olduğunu, bireyin karakterlerini
nasıl kazandığını, bireylerin kendi karakterlerini döllerine nasıl geçirdiklerini, yani
kalıtımın nasıl olduğunu ve doğada canlılarda gözlenen büyük farklılık (Varyasyon)
inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca genetik kalıtım ve Varyasyonu inceleyen bir bilim
dalıdır

VARYASYON
Yeryüzünde sayılamayacak kadar çok canlı varlık bulunur. Şunlar sayısal çokluk

yanında fenotipik olarak da geniş ölçüde bir çeşitlilik gösterirler. Bilim adamları
inceleme kolaylığı sağlayabilmek amacıyla canlıları sahip oldukları özelliklerden
hareketle belirli bir düzen içinde sınıflandırmışlardır. Ancak canlılar bu sınıflandırmaya
rağmen yine de çok çeşitlilik göstermeye devam eder. Belli bir sınıflandırma yapılmış
bir tür veya ırk içindeki fertler, ait oldukları tür veya ırk için ortak olan karakterler yönünden
birbirlerinden ayrılmakta, hatta ebeveynlerle yavrular arasındaki benzerlikler bile belli
sınırlarda değişiklik göstermektedirler. İşte bir popülâsyonun bireylerinde çeşitli özellikler
bakımından gözlenen farklılıklar Varyasyon (variation) olarak adlandırılır, o popülâsyonun
bireyleri de varyantlardır.

Varyasyon (değişim=farklılık=çeşitlilik), aynı soya sahip bireylerin birbirlerine
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benzememeye çalışmasıdır. Yani kaba bir tanımla kalıtımın tersidir denilebilir. Varyasyon
bireylerin farklı görünüş içinde olmalarıdır. İşte birbirine benzemeyen bu farklılık, değişim,
Varyasyondur. Burada bireyler aynı ataya (ecdat) sahip olmalarına rağmen birbirlerine
benzemeyebilirler. Farklılıklar meydana gelmektedir. Esasen benzemeleri de şart değildir.
Değişimi filial generasyonun (yavru kuşağının) parental generasyona (ebeveyn=ana-baba
kuşağına) göre farklılık içinde bulunması yanında aynı generasyonda yer alan bireylerin
birbirlerine göre farklılıkları diye tanımlamak gerekir.

Burada olaya tipik bir örnek tek yumurta ikizleridir. Bunlar ayrı ayrı çevrelerde
veya aynı çevrelerde yetiştirilseler dış yapılarında meydana gelmiş farklılıklar kolayca
izlenebilir. Bireyler bir yandan birbirlerine benzemeye çalışırken diğer yandan da
birbirlerine benzememeye çalışmaktadırlar.   Aynı yâda benzer genotipli bireyler
arasındaki böyle farklılıklar çevresel Varyasyonlar veya modifikasyonlar olarak
adlandırılır.

Varyasyon canlılar arasında daima vardır. Variabilite denen kabiliyet ve güce
dayanarak şekillenir. Variabilite denilen bu gücü tanımak, tüm ıraların teker teker
gösterdikleri varyasyonları bilmek ve tanımakla öğrenilebilir.

Variabilite kabiliyeti canlının en esaslı özelliklerinden biridir. Yani değişme
(farklılaşma) gücünün canlıda bulunuşu onun ıslah kabul etmesini gerektirir. Daha iyiye
daha üstün kabiliyete ve daha fazla ürün almaya götürür.

Demek ki variabilite ve kalıtım alanında sağlanan bilgiler ve ortaya çıkan ilke ve
kurallar hayvancılığa uygulandığı zaman başarılar sağlanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen gerçekler yanında bir de genetik farklılıktan söz etmek
gerekir bu da fenotipik farklılık kadar önemlidir. O halde genetik farklılık nasıl oluşmaktadır?
Genetik farklılığın geni yapan nukleotidlerin yapılarındaki organik bazların dizilme şekli ile
oluştuğu kabul edilmektedir. Bu bakımdan da iki türlü bilgiye gereksinim vardır. Bu bilgi
hücreden hücreye verildiği gibi aynı zamanda organizmanın şekillenmesini ve gelişmesini
de kontrol altında bulundurur.

Varyasyon beden ölçüleri gibi morfolojik özelliklerde, süt verimi gibi fizyolojik
özelliklerde ve asabi lenfatik huylar gibi psikolojik özelliklerde kendini gösterir.
Varyasyon ya atlarda görüldüğü şekilde bel omurlarının 5 (Arap atlarında), 6 (diğer at
ırklarında) oluşu gibi tam olur ya da süt veriminde olduğu gibi devamlı olur. Diğer
yandan kemik sayısının varyasyonu adalelerin de varyasyonunu gerektirir ki buradaki
varyasyon korrelatifdir. Süt veriminin artırılması et ve iş veriminin azalmasına sebep
olur. Burada da kompanzatris (zıt) bir Varyasyon söz konusudur.

Canlılarda biyolojik olayların kontrol edilebilmesi ve geliştirilebilmesi için temel
hareket alanı olan varyasyonlar, nedenlerini ve etki düzeylerini daha iyi izleyebilmek
amacıyla aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

1. Paravaryasyonlar (Modifikasyonlar): Bu tür Varyasyonlar eksogen
yapılıdır. Bireylerin bulunduğu çevrenin etkisiyle oluşurlar. İçyapıda
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(İdioplâzma=Genotip) hiçbir değişiklik oluşturmaz. Kalıtsal değildir. Yani yeni
generasyonlara geçmez. Çevresel faktör ortadan kalkınca genellikle etkisinin de
kaybolması beklenir. Örneğin yazın insanlar deniz kenarına giderek bronzlaşırlar.
Böylece güneşlenmeyen diğer insanlarla arasında bir varyasyon onaya çıkar. Günesin
etkisi geçtikçe bronzlaşma da geçecektir. Bu bronzlaşma kesinlikle yavrulara geçmez.

Kazalarda kolunu veya vücudunun herhangi bir kısmını kaybeden bir kişi vücut
bütünlüğünü koruyan diğer insanlara göre farklılık gösterirler. Ancak bu farklılık, kaza
sonucu vücudunun bir kısmını yitirmiş olan kişiden oluşacak çocuklara geçmez.

Zooteknide koyun yetiştiriciliği sırasında ilke olarak yağsız kuyruklu koyunların
kuzularında doğumu izleyen ilk günlerde uygun bir yöntemle kuyruklar kesilerek
kısaltılır. Buna rağmen, kuyruğu kesilmiş kuzuların ileri cağlarda doğurdukları yavrular
sürekli kuyruklu doğarlar. Weismann'ın (1834–1914) kuşaklar boyunca kuyrukları
kesilmiş farelerin yine kuyruklu fareler doğurduklarını gözlemlemesi bu tip
varyasyonlara diğer bir örnektir.

2. İdiovaryasyonlar (Mutasyonlar): Yalnız genotipte görülen bir varyasyondur.
Fertlerin genotiplerindeki farklılıktan kaynaklanırlar. Canlıların milyonlarca yıllık yaşam
süreçleri içinde pek çok mutajen nitelikteki çevresel etkilerle karsılaşmış olmaları
tabiidir. Bu etkiler sonunda kromozom ve genlerde meydana gelen değişmeler
genotipte görülen farklılıkların (idiovaryasyon) ana nedeni olarak kabul edilir. Bununla
beraber mevcut olan popülâsyon üzerinde bilinçli olarak oynamakla da genotipik
farklılıklar meydana getirilebilir Örneğin herhangi bir popülâsyonun bir bölümünde pek
çok çeşidi olan özelliklerden birisi doğrultusunda yapılacak seleksiyon (seçme), ile bu
bölümde yer alan bireyler popülâsyonun öteki bireylerine göre genotipik olarak
farklılaştırılabilir. Öte yandan göçlerin de idiovaryasyonların şekillenmesinde önemli
rol oynadığına inanılmaktadır. Örneğin aynı çevre şartları altında yetiştirilen sığırların
sut verimleri, tavukların yumurta verimleri veya aynı aileden gelen iki çocuğun zekâ
düzeyinin farklı olması genotipik farklılıktan ileri gelir.

3. Miksovaryasyonlar (Kombinasyonlar): Bu tip varyasyonlarda hem kalıtsal
yapı hem de dış yapıda değişme söz konusudur. Oluşan değişiklik dışarıdan da
gözlenebilir. Belli öççülerde yeni generasyonlara geçer. İki değişik ana-baba soya ait
kalıtsal yapının birleşmesi ile elde edilir.

Hayvan ıslahında bu varyasyonlar ve kaynakları esas olarak alınır. Ya cevre
veya genotip veyahut her ikisi birden geliştirilmeğe çalışılır. Ancak cevre şartları ne
kadar iyileştirilirse iyileştirilsin ıslahta belli bir düzeyin üstüne çıkılamamaktadır Bu
nedenle genetik, hayvan ıslahının temelidir denebilir. Genotipe dayalı varyasyonların
incelenmesi ve kalıtım mekanizmalarının açıklanması ise genetik bilim dalının görevidir

2. GENETİK YÖNDEN HÜCRE
Hücre canlının yapı taşı ya da tuğlasıdır. Hayvanlar ve bitkiler bir yâda birçok

hücreden ibarettir. Aynı şekilce hücrede birçok alt elementin bir araya gelmesinden
oluşmuştur. Genetiğin iyi anlaşılabilmesi için hücre içinde kalıtım olayına katılan
cisimciklerin neler olduğu ve her bir cisimciğin kalıtım olayındaki fonksiyonunun ne
olduğunun bilinmesi gerekir.
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Genel olarak bir hücre: hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek olmak üzere üç
kısımdan oluşur (Şekil 1).

1. Hücre zarı (Hücre membranı): Hücreye şeklini veren dışarıya ve içeriye
madde geçişini kontrol eden yarı geçirgen (semi permeabl) bir zardır.

2. Sitoplâzma: Hücre içinde çekirdek dışında kalan kısımları dolduran koloidal bir
yapıdır. İçinde başlıca su organeller bulunur.

Golgi cisimcikleri: Çekirdeğe yakın kısımlarda yerleşmiş mekik şeklinde
oluşumlardır. Hücre içindeki karbonhidrat moleküllerini sentezler.

Mitokondrialar: Protein ve lipit yapılıdır. Yapısında DNA ve RNA vardır. Bazı
enzimleri de içeren mitokondrialar hücrede enerji sağlayan ünitelerdir.

Lizozomlar: Hücre içindeki besin maddelerinin sindirim enzimlerini yapar ve
depolar.

Ribozomlar: RNA yapılı oluşumlar olup amino asitlerden protein sentezleme görevini
üstlenmiştir. Bunların ribonukleik asidine (RNA) ribozomal RNA (rRNA) denmektedir.

Santrozom: Çekirdeğe yakın bir yerde yer alan bu organel içinde 2 tane sentriol
vardır Hücre bölünmesinde rol oynar. Bölünme sırasında kromozomları kutuplara
doğru çekerler.

3. Çekirdek (Nukleus): Hücrede, genellikle merkezde yer alır. Yuvarlak
görünür. Nukleus adı da bu nedenle verilmiştir. Baslıca 4 kısımdır:

Çekirdek zarı: Çekirdeği sitoplâzmadan ayıran geçirgen bir zardır.
Çekirdekçik (Nukleolus): Çekirdek zarına yakın bir yerde bulunur Hücre

bölünmeleri sırasında kaybolmaktadır. Yedek gıda deposu olarak ödev yaptığı
sanılmaktadır. .

Çekirdek Plâzması ( Nukleoplâzma=Karyoplâzma) Çekirdek içindeki boşlukları
doldurur.

Kromatin ve Kromonema: Çekirdek içindeki fibriler yapı (kromonema) ve
granüler koloidal yapı (kromatin) dır. İnterfaz safhasında gevşek sarılmış bir yumak
gibidir. Hücre bölünmesi baslarken kromonema kontraksiyonlarla kısalıp kalınlaşırken,
kromatin ise bu fibrillerin etrafında yoğunlaşarak yeni bir yapıyı, kromozomları oluşturur.

KROMOZOMLAR
Bir hücrenin bölünme faaliyetinde olmadığı zamana interfaz adı verilir. Bu zamanda

mikroskop altında çekirdeğin tabii yapısına ait detay görülmez. Fakat özel boyalarla
boyandığında çekirdeğin fibril benzeri bir ağ ya da yumakçık ile örülmüş olduğu
görülür. Dikkat'e incelendiğinde yumakçığın uzun ve gevsek filamentlerden ibaret
olduğu anlaşılır Bunlara kromonema adı verilmiştir. Granüle görünümündeki koloidal
materyale ise bazı boyalarla kolayca boyandığı acın kromatin denilir. Kromatin
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Şekil 1 Hücrenin Yapısı

Şekil 2. Kromozomun mikroskobik yapısı
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nukleoproteinlerden ibaret olup bunların nukleik asit kısmı Dezoksi Ribo Nukleik Asittir.
Hücre bölünmesinin başlaması ile beraber kromatin ve kromonemanın

oluşturduğu yeni şekil, kromozomlardır. Kalıtsal üniteler yani genler kromozomlar üzerinde
bulunur ve karakterlerin dölden döle aktarılması kromozomlarla gerçekleşmektedir.
Kromozomun yapısı aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2).

Her hücrede kromozomlar çiftler halinde bulunur. Şekil ve yapı olarak birbirinin
aynısı olan bu kromozom çiftlerine homolog kromozomlar (eş kromozomlar) denir

Otozomlar ve cinsiyet kromozomları
Fonksiyonları İtibariyle birbirinden farklılık gösteren otozomlar ve cinsiyet

kromozomları seklinde iki tip kromozom vardır
Otozomlar: Vücut (somatik=yapısal) hücrelerinde bulunan kromozomlardan bir

cifi hariç (gonozomlar) bütün kromozomlar otozomlar olarak bilinirler.
Cinsiyet kromozomları (Gonozomlar): Somatik hücrelerde bir çift kromozom

diğerlerinden farklıdır. Bu kromozom çifti, canlının cinsiyeti ile ilgili genleri taşıdığından
cinsiyet kromozomları olarak bilinirler. Aynı zamanda bu kromozomlar canlının cinsiyeti
dışındaki karakterleri tayin eden genleri de taşırlar. Bu kromozomlar X ve Y harfleri ile
belirlenirler. Genellikle X kromozomu Y kromozomundan daha büyüktür. XY kromozom cifti
memelilerin erkeklerinde görülür. Dişi memelilerde ise XX kromozomları vardır. Dişi
memeliler XX ve erkekler XY olduğundan dolayı erkekler dişilerden daha az genetik
materyale sahiptir Kromozom sayısı yönünden somatik ve germinatif (üreme) hücreler
arasında farklılık vardır. Her bir germinatif hücrede, o hayvan türünün somatik hücrelerindeki
kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur Buna göre germinatif hücrelerdeki
kromozom sayısına n denilirse (haploit), somatik hücrelerde 2n sayıda (diploit)
kromozom bulunur

Tabiatta her türün kromozom sayısı sabit ve o türe özeldir. Ayrıca her türde farklı
şekil ve büyüklükte kromozomlar vardır. Tablo 1’de bazı türlerdeki kromozom sayıları
verilmiştir.

Karyotip
Kromozomlar şekil büyüklük ve sentromerin bulunduğu bölgeler yönünden

birbirlerinden farklıdırlar. Yalnız 4 çift kromozoma sahip olan drozofilaların
kromozomlarından üç çift kromozom dişi ve erkeklerde tamamen birbirinin aynıdır (şekil
3). Bunlar otozom kromozomlardır. Dördüncü çift yani cinsiyet kromozomlarının her iki
üyesi dişide aynıdır. Erkekte ise birisi dişideki cinsiyet kromozomuna benzediği halde,
diğeri ucundaki kanca benzeri uzantı ve kasalığı ile farklı bir görünümdedir

Kromozomların morfolojik yapıları göz önüne alınarak yapılan gruplamaya
karyotip adı verilir. Burada sentromerin lokalizasyonu en önemli kriterdir. Metafaz
safhasında her bir kromozom duplike olmuş haldedir. Meydana gelen yeni kromozomlara
kromatit denir. Aynı kromozomun meydana getirdiği iki kromatit birbirinden ayrılmaz.
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Tablo 1 Bazı türlerde diploit kromozom sayıları
Tür 2n Tür 2n
İnsan 46
Kemirici ve tavşanlar
Fare 40 Lama 74
Rat (Sıçan) 42 Deve 74
Altın hamster 44 Etçiller
Kobay 64 Vizon 30
Tavşan 44 Kedi 38
Tırnaklılar Kaplan 38
Avrupa yabani domuzu 36 Altın çakal 78
Evcil domuz 38 Köpek 78
Eşek 62 Kurt 78
At 64 Primatlar
Prezevalski atı 66 Rhesus maymunu 42
Manda 48–50 Goril 48
Koyun 54 Kanatlılar
Yak 60 Tavuk 78
Bizon 60 Ördek 78
Sığır 60 Hindi 76–78
Zebu 60 Bıldırcın 74
Keçi 60 Diğer
Diğer Sert buğday 28
Amerikan timsahı 32 Ascaris mega.uni. 2
Kobra yılanı 38 Ophyglossum ret. Eğr. 630

Bunlar sentromer vasıtasıyla bir arada tutulurlar. Kromozomlar sentromerin bulunduğu
bölgeye göre gruplandırılır ve isimlendirilir. Sentromeri ortada bulunanlara metasentrik,
orta ile bir uç arasında yerleşmiş bulunanlara submetasentrik, uca yakın olanlara
akrosentrik ve sentromeri tam uçta bulunanlara da telosentrik kromozomlar adı verilir
(şekil 4).

Bir türe ait fertlerin karyotipleri incelenerek, sayı, şekil, büyüklük farklılıkları,
kopma, kırılma gibi anormallikler belirlenerek söz konusu fertlerdeki fenotipik
Varyasyonların nedenleri bulunmağa çalışılır. İşte bu amaçla kromozom inceleme
teknikleri geliştirilmiştir Bu tekniklerden en yaygın olarak kullanılanı periferik kandan
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Şekil 3. Drozofila dişi ve erkeğinde kromozom yapıları

Kromozom üretim tekniğidir. Bu tekniğin ana ilkeleri ve uygulanışı aşağıda verilmiştir.
1. Söz konusu teknikte kromozomları incelenecek hücreler lenfositlerdir.
2. Sistemin temel materyali aktif bölünme devresine girmiş hücrelerdir.   Bunu

saptamak için % 20 sığır fötus serumu ile zenginleştirilmiş sentetik besi yerleri (TC-
Medium199, RPMT–1640. Eagle, Early's v.s.) kullanılır. Steril şartlara rağmen herhangi
bir şekilde mikrobik bulaşma olasılığına karşı antibiyotik. (penisilin 100 IÜ/cm3 veya
streptomisin 100 mg/cm3 gibi) ve mitozu uyarıcı olarak PHA(Phyte Hasa Agglutinin)
katılarak hazırlanan besi yerine, lenfosit ekimi yapılır. Kan alırken enjektörün 0.1–0.2 cc
heparinle bulaştırılmış olması gerekir (Aksi halde kan pıhtılaşır). 5–10 cc periferik kan 10
dakika 400 rpm (devir) de santrifüj edilerek eritrositlerin çökmesi sağlanır. Üstteki
plâzmadan 1–2 cc hazırlanan besi yerine katılır. Hafifçe çalkalanır. Ekim işlemi
böylece tamamlanmış olur. Üreme işleminin gerçekleşmesi için bu ekilmiş ünitelerin
ilgili türün beden ısısında (insan da 37 ° C) etüvde bekletilmesi gerekir.

Şekil 4. Kromozomların morfolojik yapıları.
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3. Üremekte olan hücrelerde, hücre bölünmesinin metafaz aşamasında iken,
kromozomlar çiftler halinde ekvatorda toplanmıştır. Kromozom incelemesi metafaz
aşamasındaki hücrelerde yapılır. Bu aşamada hedef çok sayıda metafaz plağı
sağamaktır. Yapılan incelemeler hücre ekiminden sonraki 72–90 saat içinde metafaz
aşamasının meydana geldiğini göstermiştir. O halde hücre ekiminden itibaren 72 saat
sonra mitozu durduracak bir madde kullanarak hücre bölünmesi durdurulmalıdır. Bu
amaçla 0.25 cc colşisin, ekili ortama eklenir ve etüvde iken 2–4 saat içinde hücre
bölünmesi durur.

4. Ekili ortan bir santrifüj tüpüne aktarılıp 10 dakika 1000 rpm'de santrifüj
edildikten sonra üstteki sıvı kısım atılır. Hücre bölünmesinin metafaz aşamasında olan
hücreler dibe çökmüştür. Kromozomların iyice açılıp yayılmasını sağlamak amacıyla
hücreler bir hipotonik solüsyon ile muamele edilmelidir. Bu amaçla çöküntü üzerine 1–2
cc %1 lik sodyum nitrat veya potasyum klorür eklenir. Pipete edilir (Pipetle birkaç kez
çekip bırakılır). 10–15 dakika su banyosunda bırakılır Daha sonra yine 10 dakika 1000
rpm de santrifüj edilerek üstteki kısım atılır

5. Bu safhada hücre süspansiyonunun yıkama ve tespit işlemleri yapılır. B u amaçla
3 kısım Metil alkol ve 1 kısım Asetik asit karışımı olan fiksatif hazırlanır ve hücrelerin
üzerine 2–3 cc eklenir. Pipete edilir. 30 dakika (buzdolabı ısısı) bekletilir. Sonra 10
dakika 1000 rpm de santrifüj edilir. Üstteki kısım atılır. Bu işlem (yıkama ve tespit işlemi)
üstteki sıvı berraklaşana kadar tekrarlanır.

6. Son aşamada yıkanıp tespit edilmiş hücre süspansiyonunda kromozomların
aynı optik düzeyde dağılmaları ve hücreler arası karışım şekillenmeden lam üzerine
yapıştırılmaları gerekir. Bu amaçla iyice yıkanıp temizlenmiş ve buzdolabında
soğutulmuş lam üzerine, taze hazırlanmış 0.5 cc fiksatif ile iyice pipete edilen hücre
süspansiyonundan, biraz yüksekten damlatılır. Böylece hipotonik sıvı ile şişen hücreler
yüksekten düşerek parçalanır ve lam soğuk olduğu için kromozomlar düştükleri yere
yapışır.

7. Böylece hazırlanan preparatlar ateşten geçirerek veya havada kurutulup
gimza, folgen v.s. ile boyanır.

8 İmmersiyon ile incelenip uygun plaklar fotoğraflanır ve karyotipler hazırlanır
Böyle bir karyotipten terdin diploit (2n) kromozom sayısı, kromozom tipleri,

anormallikler hakkında fikir edinilir.
Daha ayrıntılı çalışmalarda, hazırlanan preparatlar bazı değişik yöntemlerle

boyanmakta, böylece kromozomlarda koyu ve açık renkli kısımlar oluşmaktadır. Bu
kısımlara bant denir: Kullanılan boyaya ve tekniğe göre G bant (gimza), Q bant
(Ouinakrin), QM bant (Ouinakrin Mustard), C bant (Constitutive gimza), R bant
(Reverse, gimza), T bant (Telometrik, gimza ve akridin) v.b. isimler alır. Konu ile ilgili
çalışmalar, bant bölgelerinin kromozom üzerindeki genlerin lokuslarını gösterdiğini
ortaya çıkarmıştır. Böylece incelemelerin gen lokusları düzeyine ulaşması mümkün
olmuştur. Ayrıca bu özellikten yararlanılarak kromozom haritaları yapılmaktadır.
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GENLER
Gen; kromozomun bir bölümü olup, crossing-overde her zaman yer olan genetik

bir maddedir Genler; kromozomlarda bulunan ve bir türün diğer bir türden, bir bireyin
diğer bir bireyden, vücudun bir yerinin diğer tarafından farklı olması gibi karakterleri
belirleyen canlıların farklı fizyolojik potansiyellere sahip olmalarına neden olan ve bu
karakterlerin yeni generasyonlara (kuşak) aktarılmasından sorumlu olan kalıtım
birimleridir. Genler, belirli bir karakteri etkileyen, ortaya çıkışını sağlayan genetik bilgi
birikimi olarak düşünülebilir. Bu karakter tüy rengi, deri rengi, boy v.b. karakterler
olabilir. Genler genetiğin temelini oluşturmaktadır. Uygun boyama tekniği ve güçlü
mikroskop altında bazı genler görülebilmiştir. Mendelin kalıtım faktörü ismini verdiği
gen deyimi 1903 yılında Wilhelm Johansen tarafından kullanılmıştır.

Her gen belirli morfolojik ya da fizyolojik karakterden sorumludur. Ancak birçok
karakterden sorumlu genlerin bulunduğu da belirlenmiştir. Keza bir karakteri etkileyen
birden fazla gen de bulunabilmektedir.

Belirli genler belirli kromozom çiftlerinde yerleşmişlerdir. Ayrıca her genin
kromozomda daima beliril bir yeri vardır. Bu gen yeri lokus olarak bilinmektedir. Belirli
bir kromozomun bir lokusunda yerleşen ve birbirinin yerini alabilen genler allel gen
adını alırlar. Allel genler iki veya daha fazla sayıda olabilirler. Fazla sayıda da olsalar
bir canlıda bir karakteri belirleyen sadece iki adet gen bulunabilir. Eğer bir hayvan ya
da bitkide bir karakteri belirleyen allel genler birbirinin aynı ise böyle canlılara
homozigot birbirinden farklı ise heterozigot adı verilir.

Etkileri bakımından genler, yapısal genler ve kontrol genleri olarak temelde iki
gruba bölünebilir. Yapısal genler hangi enzim ve proteinlerin üretileceğinî saptar.
Kontrol genleri ise her bir özel devredeki üretim hızını düzenler. Yani başlatabilir,
hızlandırabilir, geciktirebilir,  durdurabilirler. Bitkilerin yapısında bulunan DNA’nın aynı
anda çalışmadığı gerçeği ortaya konmuştur. Amfibilerde, değişik zaman periyotlarında
başka başka kromozom parçalarının aktif olduğu bulunmuştur. Buna göre genlerin
aktiflik sıraları da mevcut genetik bilgi tarafından determine edilmektedir Bir bireyin
hayatının ilk aylarında çalışan genlerin daha sonraki çalışacak genlerle aynı olmaları
şart değildir.

Genlerin şekil ve büyüklükleri ile ilgili çalışmalar kromozom üzerindeki
çalışmalarla beraber yürümüştür. Yirminci yüzyıl baslarında Sutton tarafından ortaya
atılalı kromozom teorisi bu gelişimin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Sutton'un "
genlerin kromozomlar üzerinde bulundukları ve tespih tanesi gibi sıralandıkları''
şeklindeki teorisi dikkatleri genlerin fiziki yapısına çekmiştir Kromozom çalışmaları için
o yıllarda Drozofila geniş çapta kullanılmıştır. Önceleri kromozomların tamamen
genlerden ibaret olduğu ve genlerin de eşit büyüklükte olduğu varsayılmıştır. Bugün her
iki varsayımın da yanlışlığı anlaşılmıştır. Fakat bu hipotezden yola çıkarak yapılan
çalısmalar sonucu kromozomlar ve genlerin gerçek yapıları hakkında yeni yeni
buluşlar ortaya çıkmıştır.

GENETİK MADENİN NE OLDUGUNU GÖSTEREN DENEYLER
Bir maddenin kalıtsal (herediter) olup olmadığına karar verdirecek ilke o maddenin

fiziko-kimyasal özellik ve biyolojik niteliklerinin sonraki kuşaklara geçirebildiğinin tespiti
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gerekir.
"Transforming Principle' (Dönüştürücü etken=CNA): Pneumococcus

(Diplococcus pneumoniae) insan ve hayvanların mukozalarının tabii saprofit misafiri:
fakat bazı tipileri uygun şartlarda özellikle akciğerlere yerleşerek pneumoni yapar.
Pneumokokların kapsüllü olan virulan, kapsülsüz olan avirulan tipleri vardır.

İngiliz bakteriyologu Griffith'in 1928 yılındaki gözlemlerine göre özel şartlarda
(invitro) üretilmiş bir pneumokok soyu kapsül için gerekli polisakkaridi sentezleme
yeteneğini kaybeder. Katı besi yerlerine ekildiğinde üreyen mikroplardan ibaret
kümelerin (koloniler) çevresi girintili çıkıntılı olur. Koloniler mat ve kenarları düz
olmadığı için rough (kaba yüzeyli) diye adlandırılır. Kısaca R koloni. Öte yandan
kapsüllü suşların teşkil ettikleri kümelerin çevreleri muntazam ve parlaktır. Onun için
"smooth" (düz yüzeyli), kısaca S koloni teşkil eden kültürlerde zaman zaman R
kolonilerin varlığı dikkati çeker. S kolonileri arasında görülmemesi beklenen R
kolonilerinin sayısı bir milyar iki yüz milyonda bir gibi gayet küçüktür, farkına bile
varılmayabilir. R koloniler suştaki genetik başkalaşmaları (mutasyon) teşkil eden mutant
(başkalaşmış) kolonilerdir. Onun için S kolonilerin R veya aksi hale (R S) haline
dönme şans veya oranı normal şartlarda pek azdır.

Griffith'in gözlemlerine göre, Kapsülsüz Tip II pneumokoklar avirulandır ve
tavşan veya bir hayvana inokule edildiğinde hastalık yapmazlar. Buna karşılık
kapsüllü Tip III pneumokoklar inokule edilecek olursa tavşan septisemiden ölür.
Tavşanın vücut sıvılarından alınan örneklerde kapsüllü, virulan ve S koloni veren
mikroplar üretilir. Virulan mikroplar 65°C’de 30 dakika ısıtılırsa ölürler ve ne kadar
enjekte edilirse edilsin hastalık yapamaz ve çoğalamazlar. Vücut sıvılarından yapılan
kültürlerde negatif olur.

Kapsül teşkil edemeyen canlı bakteriler, kapsül teşkil edebilen ölü bakterilerle
karışık olarak organizmaya sokulur ve bir süre beklenirse tavşanın pneumoniden
öldüğü görülür. Sonucun kolayca anlaşılır bir tek açıklaması vardır. "Ölü bakteri
soyundan canlı bakteri soyundaki bakterilere bir şey geçmiş, bir şey" aktarılmıştır.
Aktarılan şey virulansı bulunmayan bakteri soyunu virulan kılmıs, kapsülsüz suşu
kapsüllü hale çevirmiştir. Griffith deney sonucuna "transformation"(dönüşüm) adını
vermiştir.

Griffith'den sonraki araştırıcılar, bu son derece ilginç fenomeni invitro
sistemlerde tekrarladılar (Dawson ve Sia, 1931). Canlıdan yoksun sistemde virulan
pnömokokların ekstresi canlı avirulan pnömokoklarla beraber organizmaya
konduğunda özetlenen olaylar aynen tekrarlanmıştır. Dönüştürücü Etken (DNA) alkol
ve asetonla çöküyor. 80°C' a dayanabilirken, kaynatılınca bu yeteneğini kaybediyor ve
pnömokokların otoliziyle açığa çıkan enzimlerle tahrip oluyordu, öyleyse dönüştürücü
etken kapsüler polisakkarid değildir.

Transformasyon, pnömokoklardan başka H influenzae. E. coli ve B. subtilis gibi
mikroorganizmalarla da meydana getirilmiştir. Böylece dönüşmenin oldukça yaygın bir
fenomen (olay=görüngü) olduğu anlaşılmıştır.

Avery ve ark. (Mac Lead ve Mc Carty–1944) New York Rockefeller Enstitüsündeki
çalışmalarında kültürlerden ayırdıkları DNA'yı ortama koymakla Tip II pnömokokların,
orijinal deneylerde olduğu üzere, Tip lll pnömokoklar haline döndüğünü tespit ettiler.
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Bu bulgu genetiğin yeni bir kilometre taşı sayılır; çünkü dönüşmeyi yapan ve
"transforming principle" diye adlandırılan maddenin şüpheye yer bırakmadan DNA
molekülü olduğunu ispatlar.

Diğer tartışma noktaları: Biyokimyasal yöntemlerin uygulanmasıyla
transformasyona katılan maddede protein bulunmadığı anlaşılmıştır. Antijen-antikor
ilişkileri de proteinin etken olmadığını açıkça ortaya koyar. Eğer protein rol alsaydı,
hayvanda ona karşı (spesifik) antikorlar teşekkül edecek ve inokülasyondan önce,
antijen gibi davranan maddeyle birleşip önlerdi; oysa böyle bir durum bilinmiyor.

Enzim çalışmaları söylenenleri destekler. Proteolitik bir enzim olan tripsin protein
olmayan dönüştürücü etkeni etkilemez ve transformasyon olur. RNaz da DNA'yı
(dönüştürücü etkeni) parçalamaz. Buna karşılık DNaz (deoksiribo nukleaz) dönüşümü
önler, çünkü bu enzim spesifik olarak DNA'yı parçalar. DNA'nın P ile
işaretlenmesinden sonra radyoaktif fosforun dönüşmesiz olarak alıcı DNA'sına
birleştiği (enkorpore olduğu) ve bunun dönüşen bakteri oranıyla paralel yürüdüğü
görülmüştür. Dönüştürücü faktör ne lipid ne karbonhidrat fakat DNA'dır
Transformasyon olayı öte yandan DNA'nın yapı taşları deoksiriboz nukleozidlerle
meydana getirilemez. Bu molekülün bütünlüğünü saklaması gerektiğini gösterir.
Ephrussi-Taylor (1951) alıcı-verici genomlarına (tüm genetik haploit varlık) sahip
rekombinant ürünler elde ederek aktarılan maddenin krossing-over yapabildiğini
bildirmiştir.

Transformasyon, virulans yanında, çeşitli ilaçlara dayanıklılık, bazı besin
maddelerini parçalayabilme v.b. yeteneklerde de meydana getirilmiştir. Fenotipi
belirlenen verici suşun hemen bir karakteri, DNA kullanılmak suretiyle alıcı genotipinin
fonksiyonel parçası haline getirilebilir. Transformasyon paraseksüel bir olgu olarak
ince genetik analize imkân verir ve a) transferin mekanizması, b) verici DNA'sının
alıcınınkine nasıl dahil olduğu gibi incelenmeğe değer yönleri vardır.

Virüslerle yapılan çalışmaların katkıları; E. coli kültürüne T2 fajı konulduktan sonra
bir karıştırıcı aracılığıyla bakteri dışında kalmış faj kesimi kopartılır. Bu yapıldıktan sonra
T2 invazyonundan beklenen tüm sonuçların ortaya çıktığı görülür. Bu şu demektir: fajın
hayatsal karakterlerini taşıyan ve sürdüren baş bölümü bakteri hücresine girip
yerleşmiştir. T2 fajında da deney genetik materyali taşıyan kesimin, genetik olmayan
kesimlerden ayırt edebildiğini gösteriyor.

Virüs partikülleri bakterilerin orijinal DNA'sından parçalar taşıyabilir ve daha
sonraları genetik yapısı bu şekilde değişecek olan bakterilerin içine inokule ederler Bu
olaya transduction denir. Başka bir deyişle bazen bir bakteri hücresine giren bir virüs
bakteri DNA'sının bir kısmını alarak yakındaki başka bir bakteriye iletir, buna
transduction denir Ayrıntıları modern izotop yöntemleriyle açıklanabilir. Değişik virüs
partikülleri DNA moleküllerinin kopmuş parçalarını birbirleriyle (crossing-over)
değiştirebilirler. Bakteriler ve çok hücreli canlılar için olduğu gibi aynı şekilde virüsler
için de kromozom haritaları yapılabilir.

Diğer invivo deneyler: Çekirdeğin tüm hücreyi kontrol ettiği yüzyılın baslarında
gösterilmiştir. Büyükçe tek-hücreli organizmaların ya çekirdekleri çıkarılıp alınır ya da
mini cerrahi veya sentrifügasyon usulüyle bir kısım sitoplâzma çekirdeksiz bırakılır
(merotomi). Balbiani'den (1881 ler) beri yapılan böyle gözlemlerde çekirdekli kesim
normal yaşantısını sürdürür, hatta çoğalırken çekirdeği sökülmüş parça (enukleasyon)
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kısa zamanda ölür yok olur gider. Buna karşı çekirdeksiz segmente başka hücreden
alınmış bir çekirdek konursa (transplantasyon) yeniden hayatiyetine kavuşur ve tüm
fonksiyonları geri döner.

Acetabularia mediterranea sıcak deniz sularının bir yeşil yosunu, 4–5 cm
kadar boylanabilen tek bir hücre; buna rağmen kökümsü bir kesimle kök ve başlık
benzeri teşekküllerle farklılaşmıştır. Alman Hammerling (1953) A. mediterranea ve A.
crenulata'da çalışma yapmıştır. Başlık ilkinde şemsiye gibi ötekinde daha toplucadır.
Hangisi olursa olsun, eğer başlık koparılırsa yerine yenisi sürer. Eğer iki türün sadece
çekirdekli rizoidleri birbirine aşılanırsa, teşekkül eden başlığın iki türe de has özellikleri
taşıdığı görülür. Demek ki, her şeyi çekirdek dikte ediyor ve bu emirler kimyasal yolla
yerine getiriliyor.

GENLERİN KİMYASI

Genlerin kimyasal yapısı üzerindeki ilk çalışmalar yine genlerin bilinmediği
zamanlarda başlamıştır. İsviçre’de Miescher adında bir kimyacı 1869 yılında balık sperm
hücresinin çekirdeğinden bir madde izole etmiştir. Bu madde proteine benzemekle
beraber proteinden ayrı özellikler de taşımaktaydı. Ne olduğu tam anlaşılamayan fakat asit
özelliği gösteren bu maddeye, hücrenin nukleusundan izole edildiği için Miescher nukleik
asit adını vermiştir. Sonraları diğer hayvanların hücrelerinden ve ayrıca bitki hücreleri
nukleuslarından da aynı nitelikte maddeler elde edilmiştir. Buna göre nukleik asitlerin hem
hayvan hem de bitki nukleuslarında ilke olarak benzer fonksiyonları olabileceği
anlaşılmıştır.

Teknolojinin sağladığı imkânlarla bugün kromozomları hücrenin diğer kısımlarından
ayırarak kromozomlar üzerinde biyolojik ve kimyasal çalışmalar yapmak oldukça
kolaylaşmıştır. Kromozomların direkt analizinden bunların çoğunlukla nukleoprotein
yapısında olduğu ortaya konulmuştur. Nukleoproteinler, nukleik asitlerle, organize olmuş
amino asitlerin kompozisyonundan meydana gelmiş bileşik proteinlerdir. Bugün için
dikkatler nukleoprotein bileşiğinin nukleik asit kısmına yönelmiştir.

Nukleik asitler genel olarak beş karbonlu seker,  organik baz ve fosforik asitten
meydana gelmiş zincir benzeri moleküllerdir. Bu zincirdeki şekerin Deoksiriboz veya Riboz
olmasına göre nukleik asit Deoksiriboz Nukleik Asit (DNA) veya Riboz Nukleik Asit
(RNA) adını alır. Bunlardan DNA çoğunlukla hücrenin nukleusunda ve bir miktarda
mitokondrialarda kloroplastlarda bulunur ve genetik materyali temsil eder. Yani bir gen bir
DNA molekülünün bir parçasından ibarettir. RNA'lar daha çok sitoplâzmada olmak üzere
hem sitoplâzma hem de nukleusta bulunur. Bir DNA molekülü 500 milyon baz ihtiva edebilir.
RNA molekülü 100' den daha az ya da yüzlerce baz ihtiva edebilir.

Riboz ve deoksiriboz arasındaki fark pentozun 2 numaralı karbonundaki OH
(hidroksil) grubunun yerini redüksiyon sonucu H'nin (hidrojenin) almasından ibarettir. Bu
yapı yani DNA'da OH yerine H'nin bulunması ve komplekste bir oksijen atomunun eksikliği
DNA'ya RNA'ya göre daha fazla dayanıklı olma özelliği (stabilite) kazandırdığı ileri
sürülmektedir. DNA'daki organik bazların sayısı dörttür. Bunlar pürin grubundan adenin
ve guanin İle pirimidin grubundan timin ve sitosindir. Bu organik bazlardan birisi ile
şekerin birleşmesinden nukleositler meydana gelir. Nukleosit ile fosforik asitin (H3PO4)
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birleşmesinden meydana gelen bileşiğe ise nukleotid adı verilir. DNA birçok nukleotidin
birbirine eklenmesi ile meydana gelmiş bir polinukleotidden ibarettir. Polinukleotidde
şeker ve fosforik asit bir zincir oluştururken organik bazlar bu zincir üzerinde ve
şekerlere bağlanmış yan uzantılar halindedir.

RNA da tıpkı DNA gibi polinukleotidden ibarettir. Bununla beraber RNA'da organik
bazlardan timin bulunmaz, bunun yerini diğer pirimidin türevi olan urasil almıştır.

İkinci dünya harbi sonrasında DNA çalışmalarına ilgi artmış, birçok ülkede yoğun
araştırmalara girişilmiştir. Bu arada İngiltere’de Wilkins tarafından X ışınlan saptırma
tekniği ile DNA'nın fotoğrafı çekilmiştir. Ayrıca değişik araştırma enstitülerinde yapılan
DNA’nın kantitatif analizleri sonunda molekülde adenin sayısı kadar timin, guanin sayısı
kadar sitosin bulunduğu ortaya çıkmıştır (adenin=timin, guanin=sitosin) Bu DNA durum
nukleotidlerin çiftler halinde bulunduğunu ifade etmekte idi. Çeşitli bilim adamları ve
kuruluşlar tarafından açıklanan bilgileri birisi Amerikalı, diğeri İngiliz olan iki bilim adamı
değerlendirerek 1953 yılında DNA’nın yapı modelini ortaya atmışlardır. Bugün Watson ve
Crick modeli olarak bilinen bu buluş nedeniyle Watson, Crick ve Wilkins 1962 yılında
Nobel Tıp ödülünü kazanmışlardır. Watson ve Crick modeline göre DNA helezon şekilde
bükülmüş bir ip merdivene benzemektedir. Bu merdivenin yan halatları iki adet şeker-
fosforik asit zincirinden, merdivenin basamakları ise zincirlerden yan uzantılar şeklinde
çıkmış olan organik bazlardan ibarettir (şekil 5) Karşı karşıya gelen organik bazlar zayıf H
bağları ile birbirlerine bağlanarak merdivenin basamaklarını tamamlarlar. Organik bazlar
Adenin-Timin ya da Guanin-Sitosin şeklinde karşı karşıya gelirler. Bu durum DNA
molekülünde adenin sayısı kadar timin, guanin sayısı kadar sitosin bulunduğu gerçeğine
uymaktadır. DNA molekülü tuzlu su içinde 70–80°C’ye kadar ısıtıldığında organik bazlar
arasındaki zayıf hidrojen bağları kopar ve çift sarmal haldeki DNA molekülü tek tek
iplikçikler haline dönüşür.

Şekil 5. DNA molekülünün açık ve sarmal (Watson ve Crick) modeli Şekilde D
deoksiribozu, A adenini, T timini, G guanini, S sitosini ve P fosforik asiti göstermektedir.

- Deoksiriboz - P asit - Deoksiriboz - asit - Deoksiriboz - P asit -

- Deoksiriboz - P asit - Deoksiriboz - asit - Deoksiriboz - P asit -
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Genin Temel Fonksiyonları
Canlılarda hayat fonksiyonlarının devamlılığı ve karakterlerin nesilden nesile

aktarılması genlerin self duplikasyon (replikasyon) ve transkripsiyon fonksiyonları ile
olmaktadır.

Self duplikasyon (replikasyon): Genlerin yani DNA’nın kendi kendini meydana
getirmesidir. Genlerin duplikasyonu olayı basite indirilerek fermuara benzetilebilir.
DNA molekülü kapalı bir fermuar, bir polinukleotid zinciri de fermuarın bir yarısı olarak
düşünülebilir. Fermuarın sürgüsü tam olarak çekilip öbür uçtan çıkarıldığında fermuar
açılır ve iki yarı birbirinden ayrılır. Her bir yarının yeni bir yarı meydana getirdiği
varsayılırsa gen duplikasyonunun mekanizması anlaşılmış olur. Duplikasyon sırasında
DNA'nın çift sarmalı açılarak ip merdiven haline gelir. İki polinukleotid zincirinin her biri
duplike olarak çift sarmal halinde iki polinukleotid molekülünü meydana getirir (şekil 6).
Ayrılan iplikçikteki Adenin karşısına Timin, Guanin karsısına Sitosin veya bunların
tersi kombinasyonlar gelecek şekilde nukleotidler yeni DNA molekülünde yerlerini
alırlar. Böylece meydana gelen yani iki DNA molekülü hem birbirinin hem de onları
meydana getiren ana DNA'nın aynısıdır.

Transkripsiyon: Transkripsiyon genlerin sahip oldukları bilgi potansiyelini
fenotipin şekillenmesini sağlamak üzere sitoplâzmaya aktarmasıdır. Bilgi aktarımı RNA
yapımı ile olur. Bunun için DNA molekülünün sarmalı çözülür. İki polinukleotidden birisi
yani bir iplikçik DNA molekülünün yapımı için aktif role sahiptir. Bu iplikçiğe templeyt
iplikçik denir. Templeyt iplikçik. RNA yapımında kalıp ödevi görür. RNA molekülü
DNA'da olduğu gibi bir polinukleotiddir. RNA'nın nukleotidlerindeki baz sayısı ve serisi
DNA templeyti tarafından tayin edilir. RNA’yı oluşturan nukleotidlerin yapımı sırasında
DNA templeytindeki guaninin karşısında sitosin, sitosinin karşısında guanin yer alır.
DNA'daki timin karşısında adenin. Adeninin karsısında ise urasil yer alır. Böylece

Şekil 6. DNA molekülünün self duplikasyon şeması
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Şekil 7. DNA üzerinde RNA’nın yapımı

nukleus içinde yapımı tamamlanmış olan RNA, DNA templeytinden ayrılarak
sitoplâzmaya geçer (Şekil 7). RNA'nın molekül ağırlığı kendisini meydana getirmiş
olan DNA'nın yaklaşık yarısı kadardır.

Hücre içinde üç çeşit RNA vardır. Bunlar haberci RNA (m-RNA). ribozomal RNA
(r-RNA) ve transfer RNA (t-RNA) dır. Bu RNA'lar arasında gerek yapı, gerekse
fonksiyonl bakımından farklar vardır. Ayrıca farklı doku ve hücrelerde yapılmış olan
RNA'lar arasında da ayrılıklar bulunur. Örneğin karaciğer hücelerindeki RNA ile
akciğer hücrelerindeki RNA'lar farklıdır. Bu farklılık DNA-RNA hibridizasyon tekniği ile
deneysel olarak ortaya konulmuştur.

Protein sentezi
Proteinler çok sayıda amino asitin bir araya gelmesinden oluşur. Protein

sentezinde amino asitlerin yan yana gelmelerindeki sıra RNA tarafından tayin edilir.
RNA ise DNA tarafından meydana getirilir.

RNA'ların biyosentezi DNA üzerinde olur (şekil 7). Bir RNA'nın üzerindeki baz
sırası onu meydana getiren baz sırasının negatif kopyası gibidir. Dolayısıyla DNA
üzerindeki bilgi sırası RNA'ya aktarılmıştır. Bu RNA'ya mesajcı RNA veya m-RNA adı
verilir. m-RNA nukleustan sitoplâzmaya geçer. m-RNA üzerindeki üç nukleotid bir
bilginin, bir emrin şifresini taşır. Üçlü nukleotid gruouna kodon denilir. Örneğin birbirini
izleyen adenin. adenin ve sitosinin oluşturduğu üç nukleotid AAS kodonunu oluşturur.
Bunun gibi diğer kodonlar UUU, SGA, GGA, UUS, UGS v.s. olabilir. RNA
molekülünde dört organik bazın belirlediği dört çeşit nukleotid bulunur. Üç nukleotid bir
kodonu oluşturduğuna göre RNA'da meydana gelebilecek kodon sayısı 43= 64 adettir.
Her bir kodon veya şifre bir amino asiti belirlediğine göre 64 adet şifrenin 64 adet
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amino asiti belirlemesi mümkündür. Ancak proteinleri meydana getiren amino asit
sayısı 20 dir. Geriye kalan 44 kodondan bir bölümünün proteinlerin başlama ve bitiş
noktalarını belirlediği diğerlerinin ise boş şifreler olduğu kabul edilmektedir.
Sitoplâzmaya geçen m-RNA giderek kendisini ribozom üzerine monte eder ( sekil 8).
Ribozomlar nukleoprotein yapısında cisimciklerdir. Şekilde her bir kodon ayrı bir kalıp gibi
gösterilmiştir. Sitoplâzmada bulunan t-RNA'lar ortamdaki amino asitleri yakalayarak
ribozom üzerine getirirler ve sırası gelmişse taşıdıkları amino asiti uygun olan kalıba
yerleştirirler. Uç uca eklenen amino asitler böylece bir protein molekülünü meydana
getirmiş olurlar.

Ribozom üzerinde amino asitlerin sıralanması m-RNA'daki organik bazların
sıralanmasına bağlıdır. Her bir proteinde yüzlerce hatta binlerce amino asit
bulunabildiğine göre m-RNA üzerindeki baz sıralanmasının büyük bir intizam ile
işlemesi gereklidir. Organik baz sıralamasında meydana gelecek herhangi bir yanlışlık.
yanlış bir şifreye o da protein yapısında yanlış bir amino asitin yer almasına neden olur.
İlk bakışta. bir protein yapısındaki yüzlerce amino asitten bir tanesinin yanlış olması
önemsenmeyebilir. Gerçekten bazı hallerde bir veya bir kaç amino asitin varlığı
fenotipte fark edilmeyebilir. Bazen de bir yanlış amino asit ferdin yaşama gücünü
tamamen yok edebilir.

İnsanlarda Orak hücreli aneminin sebebi, 300 amino asitten meydana gelen
hemoglobin proteininde glutamik asitin yerini valinin almasıdır. Böylece canlı
organizması kimyasal ve biyolojik reaksiyonların büyük bir intizam içinde işlediği bir varlık.
bir laboratuar gibidir. Bu durumu da kontrol eden DNA'dır.

Ribonukleik asitte 4 bazla şifrelenen bilginin 20 amino asitle belirlenen protein

Şekil 8. Ribozom üzerinde amino asitlerin uç uca gelmesiyle protein
sentezlenmesi
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yapısı şekline dönüştürülmesi işlemine translasyon (tercüme=çözme) denir. Genetik
bilgi DNA'dan tek yönde akar.

       Transkripsiyon        Translasyon

Gen Manipülasyonları
Üç, beş yıl öncesine kadar çiftlik hayvanlarının genetik yapılarının ıslahında iki yol

vardı. Birisi seleksiyon metotları uygulayarak, diğeri de yetiştirme metotları
uygulayarak hayvanlardan sağlanan verimlerin arttırılmasıydı. Genlerin. kromozomların.
hatta hücrenin bilinmediği zamanlarda bile insanlar " en iyiyi en iyi ile cifleştirerek "
hayvanları ıslah etmeye çalışmışlardır. Zaman için de bilim ve teknolojinin gelişmesi
ile " en iyi" hayvanın tespiti daha kolay yapılabilmiş fakat uygulanan yol yine en iyinin
en iyi ile çiftleştirilmesi olmuştur. Gerçekten de bu metotların uygulanması ile çiftlik
hayvanlarının süt, et, yumurta gibi verimlerinde önemli artışlar sağlanabilmiştir.
Verimlerin nasıl olup da arttığı, bu artışın temelde, gen düzeyinde ne gibi
değişimlerden kaynaklandığı tam olarak anlaşılamamıştır. Gelişmeler, genetik teoriler
ve biyoistatiksel yollardan açıklanmaya çalışılmıştır.

Genetik alanda sağlanan bilimsel ilerlemeler son on beş yıl içinde hayvan
ıslahçısına yeni bir araç ve yeni ufukların açılmasını sağlamıştır. Gen
manipülasyonlarını kapsayan bu yeni alana "biyoteknoloji" ve 'gen mühendisliği"
adları verilmiştir. Biyoteknoloji. deyimi daha geniş kapsamlı olup, genler dışındaki bazı
çalışmaları örneğin embriyo transferini de kapsar. Gen mühendisliği çok genç bir
bilimsel uygulama alanı olmasına karşılık elde edilen gelişmeler baş döndürücü bir
hızdadır. Gen manipülasyonları ilk zamanlar daha çok temel genetik araştırmalar
niteliğinde idi Fakat bu temel araştırmaların uygulama alanına, üretim artışı için
aktarılabileceği anlaşıldığından gelişmiş ülkelerde kısa zaman İçinde birçok "genetik
şirketi" kurulmuştur. Henüz gen mühendisliği çalışmalarından hayvan ıslahına
uygulanabilir sonuçlar alınmış değildir. Bununla beraber rat DNA sının fare
embriyosuna transferi ile 'dev" adı verilebilecek büyük farelerin elde edilmesi çiftlik
hayvanları ıslahında da yeni ufuklar açıldığına işaret olarak kabul edilebilir.

Hayvanlarda gen manipülasyonu ile genetik yapısının değiştirtebilmesi iki
aşamada olabilir. İlk asama arzu edilen özeliği determine eden genin izole edilmesi.
ikinci aşama da izole edilmiş genin taşıyıcı hayvanın genetik yapısına katılmasıdır.
Böyle bir gen transferi için çeşitli metotlar üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan birisi ilgili
DNA segmentini bakteri hücrelerinden izole temek ve onları fertilizasyondan hemen
sonra döllenmiş yumurtaya enjekte etmektir.

Gen manipülasyonlarından bugün için pratik alana aktarılabilen iki önemli yenilik,
rekombinant DNA yapımı ve monoklonal antikor teknolojisidir. Rekombinant DNA
yapımı önce virus, bakteri, küf, bitki, insan ya da hayvan gibi bir kaynağın DNA sından
arzu edilen segmenti izole edilir (şekil 9). Bir başka bakterinin örneğin E. colinin halka
şeklindeki DNA sı bakteriden ayrılır. Gen kesici bir enzim ile DNA halkası bir noktadan
kesilır. Arzu edilen gen, halkanın açılan yerine iki uçtan eklenır. Bu olaya
rekombinasyon ve yeniden kombine edilmiş ya da düzenlenmiş olan DNA ya
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rekombinant-DNA adı verilir. Eğer arzu edilen gen bir insandan alınmışsa.
rekombinant DNA insan ve bakteri DNA larından oluşan hibrit bir DNA dır. Yeni DNA
halkası tekrar E. coli üzerine yerleştirilir. Rekombinant DNA yüklü E. coli kültüre alınır
ve orada çoğalması sağlanır. Yeni oluşan E. Coliler arzu edilen genin verdiği emir ne
ise onu üretirler. Sonunda bakteriler öldürülür ve üretilen biyolojik madde ayrılarak
kullanıma hazırlanır. Bugün için bu yolla şeker hastalığında kullanılan insulin, şap
hastalığı için koruyucu aşı ve ECoBac adı verilen yavrularının enfeksiyöz ishaline
karsı kullanılan ası üretilmektedir.

Monoklonal antikor tekniği ise iki farklı hücre tipini bir araya getirerek. üçüncü ve
yeni tip bir hücre elde etmek esasına dayanır. Bu hücrelere hibridoma adı verilir.
Hibridoma, monoklonal antikorlar dahil çeşitli proteinleri üretme gücüne sahiptir.
Hibridoma hücresi yapımı için mesela fareler immunize edilir, yani antikor üretecek
şekilde hazırlanır. Farenin dalağından antikor üreten lenfositler izole edilir. Diğer
taraftan bir doku kültüründe fare tümör hücreleri. mesela miyeloma. üretilir.
Lenfositlerle, miyeloma hücreleri kimyasal olarak birleştirilir ya da yapıştırılır. Böylece
hibrit hücreler meydana gelir. Ortamda bulunan ve birleşmeyen hücreler öldürülür.
Geri kalan hibrit hücreler bir yandan tümör hücresinin çoğalma gücünü, diğer yandan
da dalak lenfositlerinin antikor yapma gücünü kalıtsal olarak yavru hücrelere geçirirler.

Şekil 9. Rekombinant DNA tekniği ve yeniden şekillenen E. coli
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Yavru hücrelerin doku kültüründe ürettikleri tek tip monoklonal antikor ayrılır ya da
hibrit hücreler farelere enjekte edilir ve doku kültüründe üretilen antikordan çok daha
fazla antikor farelerden elde edilir.

Gen mühendisliği ve biyoteknolojiden böylece hayvan yetiştiriciliği ve ıslahında,
yakın gelecekte, dört yönden yararlanmanın mümkün olabileceği tahmin edilmektedir.

a. Ucuz. kolay ve bol olarak aşılar ve antitoksinler üretmek suretiyle
hayvanların sağlıklarının korunması

b. Büyüme ve verim gücünü artırıcı biyolojik maddeler üreterek, bunlar
vasıtasıyla süt, et, yumurta gibi verimlerin yükseltilmesi.

c. Aynı tekniklerin bitki yetiştiriciliğinde de uygulanması ile yem maddelerinin
miktar ve besleme değerlerinin yükseltilmesi ve böylece hayvansal ürünlerin artırılması.

d Verim gücü yüksek yeni hayvan genotiplerinin meydana getirilmesi.

HÜCRE BÖLÜNMESI
Çok hücreli organizmalar örneğin bir sığırın trilyonlarca hücresinin (Ergin bir

insanda 60 trilyon hücre vardır) hepsi orijinal olarak her ferdin oluştuğu bir tek
döllenmiş yumurtadan (zigot) meydana gelmektedir. Bir hücre bölünmesi sırasında ne
olduğu bilgisi kalıtım mekanizmasının anlaşılmasının esasını teşkil eder. Hücre
bölünmesi denilen olayda bir hücrede taşınan kalıtsal maddenin yavru hücrelere
düzenli şekilde geçmesi sağlanır. Hücre bölünmesi bir elmanın ikiye bölünmesi gibi bir
olay değil. bir hücreden kendinden biraz küçük ana hücre benzeri iki yavru hücre
meydana gelmesidir Yavru hücreler kısa zamanda ana hücre büyüklüğüne ulaşırlar.
Böylece hem hücre sayısı hem de hücrelerin toplam büyüklüğü artmış olur. Meydana
gelen hücreler farklılaşarak vücudun çeşitli organ ve dokularını oluştururlar. Önceleri
anaya benzeyen hücreler meydana gelirken, sonradan nasıl olup da farklı organ ve
dokuların meydana geldiği henüz bilinmemektedir Ancak bu mekanizmanın hücrede
bulunan genlerin kontrolünde şekillendiği varsayımı şimdilik en uygun açıklamadır.

Çekirdekli hücrenin bölünmesi farklı bütünleşmiş iki işlemden ibarettir. Bunlar
1. Çekirdek bölünmesi (karyokinesis) ve
2. Sitoplâzmik bölünme (sitokinesis) olarak bilinmektedir
Bölünme yönünden vücut hücreleri ikiye ayrılır. Birisi vegatatif ve somatik

hücrelerdeki bölünmeyi belirleyen mitoz bölünmesi. diğeri de gonatlarda gametlerin
oluşmasını sağlayan mayoz bölünmesidir. Mitoz ve mayoz bölünme daha önceki
derslerde ayrıntılı olarak görüldüğünden ana hatları ile ve ayrı ayrı gösterilecektir.

İnterfaz dönemi
İnterfaz safhası bir çekirdek bölünmesinin bitiminden bir sonrakinin başlamasına

kadar (iki mitoz arası veya birinci ve ikinci mayoz bölünme arası) olan süre ile bu
sürede meydana gelen ve birbirini izleyen tüm olaylar olarak tanımlanır. Bu dönemde
aktif bir bölünme işlemi olmamakla birlikte, çekirdekte en canlı metabolik ve sentetik
aktivite söz konusudur.

İnterfaz siklusunun süresi türlere, olgunlaşmaya, dokulara, sıcaklığa ve diğer
faktörlere göre çeşitli organizmalarda 3–174 saat arasında değiştiği belirlenmiştir.
İnterfaz safhası üç bölüm halinde incelenir.

1. İnterfaz (Birinci Gelişme Safhası. G1)
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Bu safha çekirdek ve sitoplâzmanın olgun büyüklüğe doğru gelişmesi ile RNA.
proteinler ve özellikle bir sonraki safhada DNA replikasyonu için gerekli olan enzimlerin
aktif sentezlenmesi dönemidir.

2.İnterfaz (Sentez Safhası)
Bu safha DNA replikasyonu ve histonların meydana geldiği dönemdir. Tek

kromatitli olan kromozomların her biri iki kardeş kromatitten (kromozom replikasyonu)
ibaret olurlar. Bu, sentez safhasının en önemli olayıdır.

3. İnterfaz(İkinci Gelişme Safhası.G2)
Bu dönemde oluşturulan yeni DNA'lar kromozom proteinleri ile kompleks hale

gelir ve RNA ile protein sentezi birinci gelişme dönemine göre daha az olmakla
beraber devam eder. İnterfaz safhasının yaklaşık %30–50 sini G1, %35–45'ini sentez
safhası ve %10–20 sini G2 safhası oluşturur.

Mitoz Bölünme
Döllenmiş yumurta (zigot) önce bir tek hücreden ibaret olup sonra arka arkaya

bölünmelerle gelişme devam eder. Bu işlem mitoz bölünme olarak bilinir. Mitoz hücre

Şekil 10. 2n=4 kromozomlu bir hücrede mitoz bölünme şeması
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bölünmesinin süresi, organizmanın tipine ve çevre şartlarına bağlı olarak birkaç
saatten birkaç güne kadar olabilir. Mitoz bölünme kesintisiz devam eden bir olaydır.

Sadece öğrenmede kolaylık sağlamak üzere profaz, metafaz, anafaz, telofaz
safhalarına ayrılır (şekil 10). Bu safhaların süresi birbirinden farklıdır. Genellikle en
uzun süreni profazdır

Profaz: Çekirdek zarı ve çekirdekçik halen mevcuttur.
Geç profaz: Kromozomlar kısalır, kalınlaşır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik

kaybolmuştur. Her kromozom iki kromatitten ibarettir.
Metafaz: Sentromerler iğ ipliklerinin ortasında sıralanmış olup, kromatitler halen

mevcuttur.
Anafaz: Kardeş kromatitlerin her birinin farklı kutuplara doğru çekilmesi

anafazdır. Birbirinden ayrılan kromatitler artık birer kromozomdur.
Telofaz: Kromozomlar kutuplara ulaşmışlardır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik,

yeniden görülür. Çekirdek bölünmesini sitokinez izler
Mitoz bölünme sonunda ana hücre ile eşit sayıda kromozoma sahip iki yavru

hücre meydana gelir. Yavru hücreler aynı genetik materyale sahiptir. Bunu sağlayan
mekanizma interfaz döneminde yer alan self duplikasyon (replikasyon) olayıdır.
Bununla beraber fertilizasyondan (döllenme) sonra, hücrelerin farklılaşması
döneminde yeni meydana gelen hücreler kromozom sayı ve yapısı yönünden aynı
olduğu halde fonksiyonları farklı yönde gelişmektedir. Mitoz bölünme normal olarak
embriyonal hayatın gelişmesi sırasında. Büyüme dönemlerinde ve rejenerasyon
olayları ile ilgili hallerde meydana gelir. Anormal mitoz bölünme olayları ise kötü huylu
tümörlerde görülür.

Mayoz Bölünme (meyoz, miyoz, redüksiyon, indirgeyici bölüme)
Mayoz bölünme germinatif hücrelerde meydana gelen bir bölünme şeklidir.

Kromozom sayısının yarıya indirgenmesine yol açan bölünme şeklidir. Kısaca
özetlenecek olursa, mayoz, daha önce replikasyonla (duplikasyonla) iki katına cıkmış
DNA molekülüne sahip olan, diploit bir hücrede başlar. Birbirini izleyen iki bölünme
sonunda, haploit sayıda kromozom taşıyan ve her bir kromozomu sadece bir adet
DNA molekülüne sahip olan 4 hücre meydana gelir. Somatik hücrelerde kromozomlar
homolog çiftler halinde bulunurlar. Mayotik bölünme sonunda meydana gelen hücreler
bu homolog çiftlerin yalnız bir üyesine. yani bir kromozomuna sahiptirler.

Esas olarak mayoz olayı dişi ve erkekte birbirine benzer bir şekilde meydana
gelir. Her iki cinsiyette gamet hücrelerinin meydana gelmesi olayına gametogenezis
adı verilir. Bunun erkekteki şekli spermatogenezis, dişideki şekli ise oogenezis adını
alır.

Spermatogenezis (Erkek hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşumu)
Erkek hayvanların testislerindeki ilke! cinsiyet hücreleri spermatogonialar mitoz

yolu ile defalarca bölünerek daha çok spermatogonia meydana getirirler.
Spermatogenezis olayı başlangıcının ilk işareti spermatogoniumun büyümesidir.
Spermatogoniumun büyümesi ile meydana gelen hücreye Primer spermatosit adı
verilir (Şekil 11). Kısa bir dinlenme ya da duraklama periyodundan sonra kromozomlar
mitoz bölünmenin profaz devresinde olduğu gibi bir kalınlaşma gösterirler. Bununla
beraber, burada homolog çiftin her bir kromozomu temsil eden kromonemata nukleus
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Şekil 11. İlkel sperm hücresinden ergin spermatozoanın meydana gelmesi
(Spermatogenezis)



25

içinde bağımsız olarak bulunmaz. Homolog kromozomlar bütün uzunlukları boyunca
yan yana gelirler. Bu olaya sinapsis adı verilir. Sinapsis halinde iken kromozomlar
duplike olurlar ve her bir kromozomdan iki kromatit meydana gelir. Her bir
kromozomdan oluşan iki kromatit ortak sentromer tarafından bir arada tutulur. Bu
durumda dört kromatit birbirine yakın olarak yer almış pozisyondadır. Bu şekilde
meydana gelen dörtlü iplikçiğe tetrat adı verilir. Tetrat döneminde birbiri boyunca
uzanan kromatitler bazı noktalarda yapışma gösterirler. Yapışma noktasına kiyazma
denilir. Sonradan kromatitler birbirinden ayrılırken yapışma noktasında parça
değişimleri meydana gelebilir. Bu olaya krossing over adı verilir.

Tetratlar hücrenin ekvatoryal düzleminde yerlerini alırken sentriollar birbirlerinden
uzaklaşırlar ve zıt kutuplara doğru giderler. Bu arada hücre içinde sentriollardan çıkan
ışınsal uzantılar hücre içine yayılır. Nukleus membranı ve nukleolus ortadan kalkar.
Işınsal uzantılar iki kromatidi bir arada tutan sentromerlere yapışır ve kromatit çiftlerini
sentriollara yani hücrenin kutuplarına doğru çeker. Kutuplara yönelen kromatit
çiftlerine diyad adı verilir. Diyadların kutuplara varmaları i!e hücre ortadan
boğumlanır. Boğum ilerler. Kromatitler etrafında nukleus membranı şekillenir.
Boğumlanmanın tamamlanması ile iki hücre meydana gelmiş olur. Yeni meydana
gelen hücrelere sekonder spermatosit adı verilir. Sekonder spermatositlerde
kromozom sayısı yarıya inmiştir. Sekonder spermatositte ikişer kromatitten oluşan iki
adet diyad vardır. Fakat her bir diyad primer spermatositteki homolog kromozomların
yalnız birisinden ibarettir. Bir diğer deyişle primer spermatositteki genetik materyalin
yarısına sahiptir.

Sekonder spermatositlerin çekirdekleri interfaz devresine girmeden hücreler
mayozun ikinci bölünme faaliyetine geçerler. Sentrioller kutuplara giderler. Diyadlar
hücrenin ekvatoryal düzleminde yer alırlar. Sentriollerden çıkan ışınsal uzantılar
kromatitleri sentromerlerinden yakalayıp zıt yönde çekerler. Bu arada kromatitler
birbirlerinden ayrılıp hücrenin zıt kutuplarına çekilirler. Hücre ortalarında başlayan
boğumlanma ikiye bölünme ile son bulur. Meydana gelen hücrelere spermatid adı
verilir.

Bir adet ilkel spermatogoniumdan mayoz bölünme sonunda dört adet spermatid
meydana gelmiş olur. Her bir spermatid, primer spermatositdeki iki kromozomdan
yalnız birisine sahiptir. Yani, primer spermatositdeki homolog kromozom çiftlerinden
birisi yeni meydana gelen spermatidde yer almıştır. Böylece her bir spermatid somatik
hücrelerdeki kromozom sayısının yarısı kadar yani n sayıda kromozoma sahiptirler.

Spermatidlerde kondanzasyon başlar. Bir baş ve bir kuyruk şekillenir. Baş kısmı
hemen yalnız nukleusa, yani kromozom materyaline sahiptir. Bu olgun cinsiyet
hücresine spermatozoit adı verilir. Böylece mayoz bölünme ile bir ilkel cinsiyet
hücresinden dört adet dölleme gücüne sahip erkek gamet hücresi meydana gelmiş
olur.

Oogenezis
Oogenezısteki aşamalar oogonium, primer oosit, sekonder oosit, ootid ve

ovum adını alır (Şekil 12). Oogenezis sonu meydana gelen ovumda sitoplâzma ve
aynı zamanda hücre içinde depo edilen besin maddeleri miktarı spermatozoitten
farklıdır. Bu durum yumurtlayan hayvanlarda çok daha belirgindir. Memelilerin

http://halir.de/
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Şekil 12. İlkel yumurta hücresinden ergin ovumun meydana gelmesi (Oogenezis)
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ovumunda da kuşlar kadar olmamakla beraber bir miktar besin maddesi depo edilir.
Bu nedenle ovum spermatozoitten büyüktür. Mayoz bölünmenin birinci bölünme
aşamasında meydana gelen iki sekonder oositten birisi normal büyüklükte
sitoplâzmaya sahip olduğu halde diğeri küçüktür. Yaşama gücüne sahip olmayan bu
hücreye birinci kutup hücreciği adı verilir. İkinci bölünme aşaması sonunda
meydana gelen iki ootidden birisi de yine küçüktür. Buna da ikinci kutup hücreciği
adı verilir. Gerek birinci, gerekse ikinci kutup hücrecikleri ortamdan yok olur giderler.
Böylece iki aşamalı mayoz bölünme sonunda diploid kromozomlu bir oogoniumdan
haploid (n) kromozoma sahip bir adet ootid meydana gelmiş olur. Ootid olgunlaşma
prosesini tamamlayarak döllenme gücüne sahip bir OVUMU oluşturur.

Mayoz bölünme, dölden döle kromozom sayısının sabit kalmasını sağlaması;
krossing over ve metafaz 1'de tetratların ekvator düzleminde bağımsız olması sonucu
genetik çeşitliliğe yol açması bakımından önemlidir

GEN MÜHENDİSLİĞİ YOLUYLA KLONLAMA (GENETİK KOPYALAMA)
İnsanlar için yararlı bir protein üreten bir transgenik hayvan doğal üreme

koşullarında böyle bir proteini üretemez hale gelen yavrular meydana getirebilir.
Belirli özellikleri olan bir hayvandan aynı genetik özellikleri taşıyan yavruların ya

da klonların (kopyaların) elde edilebilmesi için en kolay yol, yetişkin hayvan
hücrelerinin yeni hayvanlar elde edilmesinde kullanılmasıdır. Yetişkin hayvan hücreleri
organizmayı oluşturana dek ilk döllenmiş yumurtayla aynı gen bilgilerini taşıdıkları için
bunun mümkün olması gerekir. Ancak, yetişkin hayvan hücreleri içerdeki genlerin
bazıları susturulduğu için doğal koşullarda yeni bir hayvan oluşturacak kapasitede
değillerdir. 1997 Şubat ayı sonlarında büyük yankılar uyandıran ve Dr.Wilmut ve
arkadaşları tarafından İngiltere'de gerçekleştirilen koyun klonlama yöntemi bu doğal
kuralın insan eliyle değiştirilebileceğini göstermiştir. Kullanılan yöntem özet olarak
şöyledir. İskoçyalı bilim adamları, hamile bir koyunun memesinden alınan hücreleri
önce laboratuarda çoğaltmış, sonra bu hücreleri çoğalma programından çıkararak
dinlenme evresine almışlardır. Dinlenme evresindeki hücrenin çekirdeğindeki genler
(kromozomlar) hücre füzyonu tekniği ile döllenmemiş yumurtaya aktarılmıştır.
Döllenmemiş yumurta bu işlevden önce özel bir yöntemle boşaltılarak anadan gelen
genler (27 kromozom) atılmıştır. Çekirdeği alınmış yumurtada kalan gen düzenleyici
proteinler (transkripsiyon faktörleri) ve diğer etkenler, verici meme hücresinde
sıfırlanmış olan genetik programları tekrar harekete geçirerek hayatın başlangıcı olan
ilk bölünme evrelerinin oluşmasını sağlamışlardır. Füzyon yoluyla döllendirilen ve
genetik programlamayı yeniden başlatan kök hücreleri (toplam 277 adet), hamileliğe
hazırlanmış (senkronize edilmiş) koyunlara aktarılmış ve böylece elde edilmiş 13 hamile
koyundan birisi Dolly adı verilen kuzuyu doğurmuştur. Dolly, annesine (doğuran
koyun) benzememekle kakmayıp, meme hücrelerinin alındığı koyunla aynı genetik
bilgileri taşımaktadır. Şekil 13’te koyunlarda klonlama şematik olarak verilmiştir

Bu çalışmanın bilimsel olarak önemi, ilk kez yetişkin bir hayvan hücresinden
(somatik hücre) yepyeni bir hayvan kopyasının elde edilmesidir. Bilinen doğa kuralları
dışında olan bu gelişme, birden insanların ortak ilgi alanı haline gelmiştir. Bunun
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nedeni şudur; acaba aynı yöntemi kullanarak insanlarda kopyalanabilir mi? Koyun ve
insan aynı memeli canlılar sınıfından olduğuna göre, koyunda geçerli olan bir yöntemin
insanda geçerli olmaması için bilimsel bir engel yoktur. Konunun uzmanları, koyunda
kullanılan yöntemin kullanılmasıyla en erken bir, en geç on yıl içinde insanların da
klonlanmasının teknik olarak mümkün olduğunu söylemektedirler. İnsanlarda
klonlama bazı tıbbi gerekçelerle yapılabilir. Çocuk sahibi olmaları mümkün olmayan
(örneğin displazi, veya ağır testiküler atrofi gibi genetik defektlere sahip) erkeklere
baba olma fırsatının bu yöntemlerle sağlanabilmesidir. Bu durumda erkeğin somatik
hücrelerinin çekirdekleri anne adayının fertilize olmamış ve çekirdeği alınmış yumurta
hücresine aktarılabilir ve devamında eşler çocuk sahibi olabilirler. Ancak böyle bir
çocuk genetik özelliklerini sadece babadan almış olacaktır. Annenin böylesi bir
çocukta görülebilecek tek genetik özelliği mitokondriyal genetik yapısıdır. İnsanlarda
klonlamanın etik (ahlaki), hukuki, dini, sosyal ve davranış boyutları da vardır ve

Şekil 13. Koyunlarda klonlama



29

bu boyutların çok iyi tartışılması gerekir.

Kopyalama çalışmaları, memeli canlılarda daha ileri teknikle ve yüksek verimle
uygulanmaya başlandığında önemli yararları da beraberinde getirebilecektir. Bu
yöntem, transgenik manipülasyonlarla üretilebilen endüstriyel öneme sahip maddeler,
hormonlar ve protein kökenli ilaçlar çeşitli memeli canlıların süt veya kanlarında daha
düşük maliyetle yüksek miktarlarda üretilebilecektir. Organ nakillerinde insan
organizmasının reddetmeyeceği hücre özelliklerine sahip organlar diğer memeli
canlılarda geliştirilebilecektir. Aynı şekilde kanser, degeneratif hastalıklar, viral veya
enflamasyonlu (yangılı) hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek terapötik hücre
üretimi mümkün olabilecektir.

KALITIM
Genetik Terminoİoji
Her bilim dalının kendine has bir terminolojisi vardır. Bu terminoloji bilinmeden bir

bilimin tam anlaşılması da mümkün değildir. Burada genetikle ilgili bir kaç terim
açıklanacaktır.

Klon: Aseksüel (çelik, tomurcuk, yumru, daldırma v.b.) olarak çoğalan bitkilerde
bir tek ferdin dölleri klon olarak bilinmektedir. Mutasyon olmadıkça bir tek klonun fertleri
aynı genotipe sahiptirler. Örneğin bir bakteri hücresinin izole edilerek uygun gelişme
ortamının sağlanmasıyla generasyonlar boyunca klonlar çoğaltılabilir.

Saf hat: Eşeyli olarak üreyen bazı organizmalar erkek ve dişi organların her
ikisine de sahiptirler. Bu hermofrodit organizmalar meydana getirdikleri hem erkek
hem de dişi gametlerin birleşmesi ile (kendileme) çoğalırlar. İste bir tek fertten
kendileme ile elde edilen döllere saf hat denmektedir. Saf hat farklı fertler arasındaki
döllenme ile de elde edilebilir. Saf hattın benzer genotipli fertlerden oluştuğu kabul
edilir.

Çoğu organizmalarda eşeysiz üreme ve kendileme görülmediğinden bu
organizmalarda yüksek genetik uniformite elde etmek için akrabalı yetiştirme yoluna
başvurulur. Bir başka tanımlama ile saf hat: incelenmekte olan belirli bir karakter
bakımından saf olan bu popülâsyon içinde kendileme veya birleştirme yapıldığında
elde edilen bütün döllerin bu karakter bakımından aynı formu gösterdiği bir
popülâsyondur. Örneğin beyaz çiçekli bir bitkinin generasyonlar boyu beyaz çiçek
vermesi.

Karakter (karakteristik, ıra, özellik, vasıf, nitelik): Bir  karakter,  bir
organizmanın belirli bir özelliğidir. Örneğin sığırlarda renk bir karakterdir.

Gen: Karakterleri ebeveynlerden döllere nakleden kalıtım faktörleri gen olarak
adlandırılır. Genler kromozomlarda yerleşmişlerdir ve gametlerdeki kromozomlar ile
generasyondan generasyona geçer

Lokus: Her genin kromozom üzerinde belli özel bir yeri vardır, bu gen yeri lokus
olarak bilinir.

Allel: Bir genin alternatif formlarına allel denir. Örneğin tavuklarda gül ibik geni R,
balta ibik geni r’ye dominanttır
Birleştirme çeşitleri: Genetik yapı itibariyle birbirinden farklı fertlerin (AA X aa)
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çiftleştirilmesi olayına birleştirme denir. Bir allel cifti bakımından farklı olan ebevenleri
kapsayan birleştirmelere (AA X aa) monohibridismus veya monohibrit birleştirme denir.

İki allel cifti söz konusu olduğunda (AABB X aabb) dihibrit birleştirme, üç allel cifti
için (AABBCC X aabbcc), keza iki ve ikiden fazla allel çifti söz konusu olduğunda
polihibrit birleştirme terimleri kullanılır.

Ebeveyn ve Döl Generasyonları: Bir birleştirmede ana-baba generasyonuna
ebeveyn generasyonu veya parental generasyon denir ve P harfi ile gösterilir.
Birleştirmeden elde edilen yavrulara yavru generasyonu veya filial generasyon (birinci
döl kuşağı) denir ve F1  ile gösterilir.

Genotip ve Fenotip: Bir ferdin genetik yapısı veya genotipi bir ferdin genlerinin
tümünü kapsamaktadır. Ancak genetikte incelenen karakter veya karakterlerle ilgili
genetik yapıda genotip olarak adlandırılır. Örnek AA, Aa. aa birer genotipi
göstermektedir.

Organizmanın fark edilebilir özelliklerinin tamamı o ferdin fenotipini oluşturur. Fakat
genetikte sadece incelenen belirli bir karakter veya karakterlerle ilgili ferdin görünüşü için
de fenotip tabiri kullanılır. Fenotip boy uzunluğu, çiçek rengi gibi morfolojik özellikte
veya kimyasal ve biyokimyasal tekniklerle gözlenebilen (kan gruplarının
belirlenmesinde kullanılan serum testi) fizyolojik özellikler olabilir.

Fenotip basit olarak genotipin tezahür eden, ortaya çıkan görünüşü olarak ta
tanımlanır.

Homozigot ve Heterozigot Genotip:
Bir allelin iki geni birbirine tamamen benziyorsa iki birimini (AA veya aa şeklinde)

taşıyan zigotlar, ele alınan karakter veya karakterler bakımından homozigottur (saf
yapılıdır). AA genotipi homozigot dominant, aa genotipine homozigot resesif denir.

Aynı şekilde iki farklı tip alleli (eğer biri dominant biri resesifse) taşıyan zigotlara
veya fertlere heterozigot denir (karışık yapılı). Aa ile gösterilen fertler heterozigottur.

BASİTMENDELKALITIMI
Gerek karakterlerin meydana gelişi ve gerekse bunlarda görülen farklılıkların

nedenleri arasında birinci planda genlerin rol oynadığı bugün açık olarak bilinmektedir
Bugün için bilinen ve karakterlerin meydana gelmesinde genlerin rol oynadığı gerçeği
insanları yüzyıllar boyu meşgul etmiştir. Şüphesiz bu konuda yapılan ve oldukça
eskiye dayanan pek çok çalışma olmasına rağmen; genler, genlerin karakterleri
meydana getirmesi ve karakterlerin nesilden nesile aktarılmasında oynadığı rol hakkında
derli toplu ilk bilgileri Gregor Johann Mendel tarafından hazırlanıp sunulan bir tebliğde
görüyoruz. Söz konusu bilgiler Mendel'in bizzat kendisinin yaptığı araştırma ve
incelemelerden elde ettiği sonuçlara dayanmaktadır. Bu sonuçlar sayesinde bugün
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"Kalıtımda Mendel Kavramları" olarak bildiğimiz kanunlar ortaya konmuştur. Konuyu
daha iyi anlayabilmek için Mendel'in yaptığı çalışmaları ele almakta yarar vardır.

Gregor Johann Mendel bezelyeler (Pisum sativum) üzerinde yaptığı
denemelerden elde ettiği bilgilere dayanarak bugünkü genetik ilminin temelini kurmuş
ve bu yüzden de "Genetiğin babası" unvanını almaya hak kazanmıştır. Mendel’in
böyle büyük bir başarıya ulaşmasının nedenleri arasında onun tabiata olan tutkusu,
aile ve çevresinin etkisi ve edindiği öğrenim ön sıralarda gelmektedir.

Johann Mendel 1822 yılında Silezya’daki Heinzendorf’ta (Bugün
Çekoslavakya’da Hyncice) doğmuştur. Doğduğu köyde halkın geçim kaynağını
sebzecilik ve meyvecilik teşkil ediyordu. Bölgenin özelliğinden olarak daha ilkokulda
öğrencilere tabiat bilgileri, meyvecilik, bahçecilik, aşılamalar ve ıslah alanında geniş
bilgiler verilirdi. Bu çevre etkileri bir de içten gelen tutkularla güçlendiğinde tabiata olan
bağlılığın ne kadar sağlamlaşacağı anlaşılabilir. Mendel bu nedenlerle hayatı boyunca
yaşayan varlıklara karşı büyük bir ilgi duymuştur.

Bu ortam içinde yetişen Mendel bir süre de felsefe öğrenimi gördükten sonra
Avusturya’nın Brünn şehri yakınında (şimdiki çek cumhuriyeti'nin Brno şehri) bir
manastıra 1847 yılında girerek papaz oldu ve bu nedenle Gregor Mendel adını aldı.
Gönderildiği Viyana Üniversitesinde matematik, fizik ve doğal bilimler üzerinde öğrenim
gördükten sonra kiliseye bağlı bir okulda öğretmenlik yaptı. O zamanlar dini
kurumlarda çalışan din adamlarından, esas görevlerinden ayrı olarak, sanat veya bilim
alanlarından birinde yaratıcı çalışmalar yürütmeleri beklenirdi. Uzun siyah puro içen
Mendel manastır hayatında şişmanladığından ve daha çocukluk çağından beri bitki
hibridasyonuna derin bir ilgi duyduğundan manastırdaki bu gelenek onun melezleme
çalışmalarına devam etmesi için çok iyi bir fırsat olmuştur. 1856 yılından itibaren
manastırın bahçesinin bir köşesinde araştırmalarını yürütmeye koyuldu. Mendel aynı
zamanda geniş ilmi görüşü ve tabiat olaylarına olan ilgisi dolayısıyla zooloji,
meteoroloji ve jeoloji konularında da araştırmalar yapmıştır. Mendel olağanüstü bir
titizlikle, bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar uyguladığı araştırmalarından elde ettiği
bulguları ve bugün "Mendel Kanunları" olarak bilinen sonuçları Brünn Tabii Tarih
Derneğinin 1865 yılındaki kongresinde tebliğ etmiştir. Bu tebliğ ertesi yıl derneğin yıllık
bülteninde "Bitki Melezleri ile Çalışmalar" adı altında yayınlanmış ve Avrupa ve
Amerika’nın birçok kütüphanelerine gönderilmiştir. Bununla beraber Mendel'in yayını
1900 yılına kadar kimsenin ilgisini çekmemiştir. Esasen yayınlandığı zamanda çağdaş
bilim adamlarınca gereği gibi anlaşılmamıştır. 1900 yılında Hollanda da De Vries
adındaki araştırıcı Mendel'in araştırmalarına benzer çalışmaları için literatür bilgileri
toplarken Brünn Tabii Tarih Derneğinin 1866 yılı bülteni eline geçmiş ve kendi yaptığı
araştırmaların daha önce Mendel tarafından ayrıntılı olarak yapıldığı ve sonuçların
yayınlandığını görmüştür. Bunun üzerine Mendel kanunlarının doğruluğu dünyanın
birçok ülkesinde (1900 yılında Almanya'da Correns bezelye ve mısır ve Avusturya'da
Tschermak bezelye) çeşitli bitki ve hayvanlar kullanılarak denenmiş ve kanunların
doğruluğu bir daha ortaya konmuştur.

Mendel'in yayınından önce gelen 40–50 yıl içinde 10–15 biyolog ve pratik bitki
yetiştiricisi Mendel'in çalıştığı konularda yoğun ve geniş araştırmalarda bulunmuşlardı.
Bu araştırıcıların bazıları Mendel'in kullandığı bezelyeleri araştırma materyali olarak
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seçmiş, aynı birleştirmeleri yapmış, aynı sonuçları elde etmiş fakat farklı ve karışık
yollardan yürüdükleri için bulgularının kendilerine verdiklerini değerlendirememişlerdi.
Nasıl olmuş ta Mendel elde ettiği sonuçları başarı ile değerlendirebilmiştir.

Bu sorunun cevabını verebilmek için Mendel'in çalışmalarında uyguladığı metotları
gözden geçirmek yeterlidir.

1. Her şeyden önce Mendel, daha önce bu konularda araştırma yapanların başlıca
problemi olan, komplike şeylerden kaçınmış ve konuyu mümkün olduğu kadar
sadeleştirmeye çalışmıştır. Mendel önce dikkatini yalnız bir karakter üzerine
yoğunlaştırmıştır. Meselâ çiçek rengi gibi. Her bir karakter hakkında yeterli bilgi
topladıktan sonra bu karakterleri ikişer ikişer ele almıştır. Meselâ, çiçek rengi ve bitki
yüksekliği gibi

2. Mendel biri birinden kolayca ayrılabilen zıt karakterler arasında melezlemeler
yapmaya dikkat etmiştir. Bu şekilde varyasyon ve dağılmaları daha kolaylıkla tespit
edebilmiştir. Meselâ kırmızı çiçekli aksam sefaları ile beyaz çiçekli aksam sefaları.

3.  Mendel kullandığı ana-baba hatlarının saf olmasına önem vermiş bunun için
de ana baba hatlarını bir çok generasyon takip ederek bu hatların saflıklarını denemistir.

4. Mendel her bir bitkiden elde edilen tohumların kayıtlarını tirizlikle tutmuş ve her
bir tip yavru generasyonu sayarak aynı özellikte olanları gruplar halinde toplamıştır.

5. Mendel geniş materyal üzerinde birçok tekrarlamalar yapmış ve belli
melezlemeden elde edilen muhtelif gruplar arasındaki oranın hep aynı olduğunu tespit
etmiştir.

6. Mendel bulgularını sayısal hesaplara bağlamış, yani kalıtsallık olayının
açıklanmasını ölçülebilir, sayılabilir şekilde rakamlarla ifade yoluna gitmiştir

Mendel hayatının son 15 senesini manastırın müdürü olarak, yani daha çok idari
işlerle uğraşarak geçirmiş ve genetik ilminin temeli olan buluşlarının bilim dünyasınca
anlaşılmasından 16 sene önce ve ilerde bilim dünyasının seçkin bir adamı olacağından
habersiz olarak 1884 yılında hayata gözlerini kapamıştır.

Mendel yukarıda belirtilen prensipleri ortaya koymak için esas olarak bezelye,
akşamsefası, aslanağzı, çanta çiçeği, kabak, fasulye ve mısır üzerinde çalışmalarını
yürütmüştür. Mendel'in çalıştığı bezelye saf soylarındaki karakterler şunlardır. 1 Tohum
biçimi (düzgün veya buruşuk), 2 Tohum rengi ( sarı veya yeşil), 3. Petal rengi (tohum
kabuğu rengi (mor veya beyaz), 4 Meyve kabuğu biçimi (şişkin veya dar), 5. Meyve
kabuğu rengi  (yeşil  veya sarı),  6.  Çiçekleme durumu (aksiyal  veya terminal)  7.  Gövde
boyu (uzun veya kısa). Bezelyeler birleştirme denemeleri için uygun bir materyaldir.
Hermofrodit olan bu türde, anterler genellikle çiçek tomurcuk halindeyken patlar ve çiçek
tam açılmadan önce tozlaşma olur Bu nedenle Mendel'in çalışmalarında kullandığı
yöntemlerden biri olan kendileme güvenilir şekilde meydana gelir. Karşı döllenme
(yabancı döllenme) yapabilmek için, anterlerin patlamadan önce kesilip çıkarılması
yani kendilemenin engellenmesi gerekir. Daha sonra başka bir bireyin polenleri
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kullanılarak yapay tozlaştırma yapılır ve melez bitkiler e!de edilebilir.
Bezelyelerden bazılarının hep uzun, yani 180 cm den daha uzun olmasına

karşılık diğer bazıları ise 30 cm civarında bir uzunluğa sahiptiler. Aynı çevrede aynı
toprak, güneş ve sulama şartları uygulanmasına karşılık bir grup daima uzun, diğer
grup daima cüce bezelyeler veriyordu. Mendel bitki uzunluğu bariz şekilde farklı olan
bu uzun ve cüce bezelyeleri birleştirerek elde edeceği sonuçların nasıl olacağını
merak etmiş ve şu diyagramatik melezlemeyi yapmıştır. Genetik çalışmalarda
karakterler harflerle gösterilmektedir. Büyük harfler dominant genler için, küçük
harflerde o genlerin resesifleri için kullanılmaktadır. Parental generasyonun
birleştirilmesi ile meydana gelen F1 generasyonunda daima uzun bitkiler elde
edilmiştir. F1 bitkilerin kendi aralarında birleştirilmesi ile F2’de bir kısmı uzun bir kısmı
cüce o!an bezelyeler meydana gelmiştir. Sayı olarak uzun bitkiler kısa bitkilerden üç
misli fazla idi. Yani uzun ve cüce bezelyeler arasındaki oranı 3 uzun 1 cüce (3: 1)
şeklinde idi. Bir diğer deyişle elde edilen F2 generasyonunun 3 / 4 ü uzun. 1 / 4 ü cüce
bezelyeler halinde idi.

Mendel F2 generasyonunda elde ettiği cüce bezelyeleri kendi aralarında
birleştirdiğinde hep cüce bezelyeler elde edildiğini gördü. Diğer taraftan uzun
bezelyeler için durum değişik idi. Bunlarda self fertilizasyon (kendileme) yolu ile
dölleme yapıldığında uzun bitkilerin 1/3'ünden elde edilen tohumlardan gelen
bezelyeler hep uzun olmasına karşılık; 2/3’ünden elde edilen tohumlardan gelen
bezelyelerin tıpkı F1 de olduğu gibi 3: 1 oranında uzun ve cüce bezelyeler verdikleri
tespit edildi.
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Mendel burada verilen bulgulara dayanarak su sonuçlara varmıştır.
1. F1’de karakterlerden yalnız birisi ortaya çıkmıştır, yani bütün F1’ler uzun

bezelyelerden ibaret olmuştur.
2. Cücelik F1’de görünmemesine rağmen kaybolmamış ve F2’de tekrar ortaya

çıkmıştır. Mendel bunu F1 bitkilerinin cücelik için gizli faktör (ki bugün bunun resesif
gen olduğu anlaşılmıştır) taşıdıklarını ifade etmiştir.

3. Mendel vasıfların kalıtsallık faktörü adı verilen cisimcikler tarafından nesilden
nesile intikal ettiğini ifade etmiştir.

4. Mendel F1’de görülen karakteri dominant, görünmeyip gizli kalanı resesif
olarak tanımlamıştır. Bugün bu deyim karakterler için olduğu kadar karakterleri
determine eden kalıtsallık faktörleri veya genler için de kullanılmaktadır. Dominant gen
mevcut olduğu müddetçe resesif gen tesirini gösterememektedir.

5. Eğer genlerin her fertte çift olarak bulundukları kabul olunursa bu genlerin
6.  generasyondan generasyona çiftler halinde geçmelerini sağlayan bir

mekanizmanın var olması şarttır. Mendel burada bir gen çiftinin iki üyesinden yalnız
birisinin her bir olgun cinsiyet hücresinde bulunacağı esasını belirtmiştir. Bu suretle
böyle iki germinatif hücre birleştiklerinde yeni fertte her karakteri temsil eden iki gen
bir araya gelmiş olur. Buna göre Mendel karakterlerin genler (kalıtsallık faktörü)
tarafından tayin edildiğini ve germinatif hücrede bir çift teşkil eden genlerden yalnız
birisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1 de Mendel'in tek karakter
bakımından farklı bezelye bitkileriyle yaptığı birleştirmelerin sonuçları verilmiştir.

Yukarıda verilen konu içerisinde kalıtımda Mendel kanunları olarak anılan 3
temel kuralı tekrar yazar ve hayvanlardaki herhangi bir karakter ele alınarak
örneklenirse;

a- 1. Kanun: Uniformite (bir örneklilik): Aynı karakter bakımından ele alınan
iki değişik özellikteki saf yapılı (P) erkek ve dişilerin birleştirilmesinden elde edilen
döller (F1)bir örnektir.

Tabiatta yaşayan sığır türü içinde vücudun tamamı siyah renkli olan bir Aberden
Angus ve kırmızı renkli Angler sığır ırkları vardır. Bu ırkların erkek ve dişilerinin
birleştirilmesinden her defasında siyah renkli buzağılar doğarlar. Burada siyahlık

Tablo 2. Mendel'in bezelyeleri birleştirme sonuçları (Temizkan’dan; Suzuki, Griffith
ve Lewontin'e atfen)
     Ana-baba fenotipi      F1       F2 F2’deki oranı
1. sarı x yeşil tohumlu sarı 6022 sarı, 2001 yeşil 3.01: 1
2. düzgün x buruşuk tohumlu düzgün 5474 düzgün, 1850 buruşuk 2.96: 1
3. mor x beyaz petalli mor 705 mor, 224 beyaz 3.15: 1
4. şişkin x dar meyveli şişkin 882 şişkin, 239 dar 2.95: 1
5 yeşil x san meyveli yeşil 428 yeşil, 152 sarı 2.82: 1
6. aksiyal x terminal çiçekli aksiyal 651 aksiyal, 207 terminal 3.14: 1
7. uzun x kısa gövdeli uzun 787 uzun, 277 kısa 2.84: 1
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kırmızılığa dominanttır.
Aynı sonuç Mendel'in 3: 1 dağılma oranından sapma olarak verilen Beyaz ve Kırmızı

Shorthorn sığırlardan elde edilen F1generasyonunda doğan kırçıl renkli buzağılarda da
görülür.

b- 2. Kanun: Dağılma Kuralı: F1 generasyonunda elde edilen erkek ve dişi
döllerin kendi aralarında birleştirmelerinden elde edilen ikinci yavru generasyonunda
(F2’de),

- Üzerinde durulan karakteri meydana getiren genler arasında dominantlık
resesiflik söz konusu ise, döller iki fenotipte ve % 75 ve % 25 oranlarında

- Üzerinde durulan karakteri meydana getiren genler arasında intermedierlik söz
konusu ise, döller üç fenotipte ve % 25: % 50 % 25 oranlarında dağılırlar.
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c-3. Kanun. Gametlerin (genlerin) bağımsızlığı kuralı: Eğer genler cinsiyet
hücrelerine birbirinden bağımsız olarak gidemezlerse F2 generasyonunda görülen
kombinasyonlar ve dağılma oranları gerçekleşemezdi. Ancak yukarıda anlatılan ve
temelinde, üzerinde durulan karakteri determine eden genler arasında dominantlık ve
resesiflik ilişkisi bulunması halinde F2’de 3: 1 oranında dağılma görülmesine karşılık,
karakteri determine eden genler arasında dominantlık ve resesiflik ilişkisinin
bulunmaması halında F2’de yukarıda belirtilen 3: 1’lik orandan sapan bir dağılım
gerçekleşir. Konuyu bir örnekle açıklayalım.

İngiltere’de yetiştirilen Shorthorn adlı sığır ırkında beden rengi bakımından iki
farklı tip vardır. Bunlar saf yapılı olup biri kırmızı diğeri ise beyaz beden rengi
gösterirler. Kırmızı ve beyaz Shorthorn sığırların erkek ve dişileri birleştirildiklerinde
her defasında kırçıl renkli buzağılar doğmaktadır. F1 generasyonundaki erkek ve
dişilerin birleştirilmesinden elde edilen F2 generasyonundaki yavruların arasında hem
kırmızı, hem beyaz ve hem de kırçıl renkli buzağılar görülmektedir. İkinci yavru
generasyonunda döller, iki yerine üç fenotipte ve % 25. %50, %25 oranlarında
dağılırlar. Yukarıda açıklamalar aşağıdaki gibi sematize edilebilir.

F2’deki dağılımın iki yerine üç fenotipte gercekleşmesi, genler arasında
dominantlık ve resesifliğin olmaması, aksine her iki geninde. kendi güçleri doğrultusunda
kaakterleri meydana getirmeye çalışmasından ileri gelmektedir. Kalıtımda bu olaya
“intermediyerlik” adı verilir.
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DİHİBRİDİZMUS

İki karakterin kalıtım şeklinin bir arada incelenmesi için yapılan birleştirmelere
dibibridizmus denilir. Yani iki allel çiftini kapsayan birleştirmelere veya iki allel çifti
bakımından farklı olan ebeveynler arasındaki birleştirmelere (AABB X aabb) dihibridizmus
elde edilen döllere de dihibrit denir. Bir dihibrit iki allel bakımından da heterozigottur.
Sığırlarda kalıtım özelliği iyi bilinen renk ve boynuz şekli örnek olarak e!e alınsın. Aberden
Angus ırkında renk siyahtır ve boynuz yoktur. Danimarka kırmızısında ise renk kımızıdır
ve boynuzludur. Siyah renk (K), kırmızılık (k), üzerine; boynuzsuzluk (B), boynuzluluk
(b) üzerine dominanttır. Aberden Angus boğa ile Danimarka kırmızısı inekler arasındaki
birleştirmeler yapıldığında F1 dölü siyah ve boynuzsuz olur F1 dölleri kendi aralarında
birleştirildiğinde erkek tarafında ve dişi tarafında dörder çeşit gamet hücresi meydana gelir.
Bunlar BK, BK, bK, bk genlerini taşıyan gametlerdir erkek ve dişi gametlerin
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BK Bk bK bk

BK BBKK
Boynuzsuz, Siyah

BBKk
Boynuzsuz, Siyah

BbKK
Boynuzsuz, Siyah

BbKkBoynuzsuz, Siyah

Bk BBKk
Boynuzsuz, Siyah

BBkk
Boynuzsuz, Kırmızı

BbKk
Boynuzsuz, Siyah

Bbkk
Boynuzsuz, Kırmızı

bK BbKK
Boynuzsuz, Siyah

BbKk
Boynuzsuz, Siyah

bbKK
Boynuziu, Siyah

bbKk
Boynuzlu, Siyah

bk BbKk
Boynuzsuz, Siyah

Bbkk
Boynuzsuz, Kırmızı

bbKk
Boynuzlu, Siyah

bbkk
Boynuzlu, Kırrnızı

birleşmelerinden meydana gelebilecek fertlerin genotipleri (harflerle ) ve fenotipleri
aşağıdaki birleştirme semasında gösterildiği gibi olur. Birleştirme şemasının
incelenmesinden toplam kombinasyon sayısının 16, fenotip grupları sayısının 4, genotip
grupları sayısının 9 olduğu görülür.

Birleştirme şemasındaki bilgilerden fenotip grupları oluşturulduğunda bunların:
9 Boynuzsuz- Siyah
3 Boynuzlu- Siyah
3 Boynuzsuz- Kırmızı
1 Boynuzlu- Kırmızı

olmak üzere 9: 3: 3: 1 oranında bir dağılım gösterdiği anlaşılır. Eğer BbKk X BbKk
birleştirmesinden elde edilecek fenotipik dağılımın bulunması isteniyorsa parantez
diyagramına göre kolaylıkla sonuca varılabilir. Bunun için önce bir karaktere ait F2 deki
fenotipik dağılımı gösterilir Sonra birinci karakterin her bir fenotipik grubu için parantez
içine ikinci karakterin F2 deki fenotipleri konularak çarpımı yapılır ve fenotip gruplan
dağılım oranları ile beraber elde edilir.
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Eğer dihibridizmusta her iki karakter için heterozigot fertlerin birleşmesinden elde
edilecek F2 generasyonundaki genotip grupları tespit edilmek istenirse fenotipik
grupların bulunmasındaki esaslara göre aşağıdaki parantezli diyagram kullanılarak
daha kısa yoldan sonuca varılabilir. Burada önce bir karakterin, örneğin boynuz
durumunun, F2 deki genotipik dağılımı gösterilir. Sonra her bir genotip için parantez
içine ikinci karakterin genotipleri konularak çarpımları yapılır ve eşitliklerden genotipik
dağılımın 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 2: 1 olduğu bulunur.

Dominantlığın söz konusu olduğu karakterlerde gen çifti sayısının artması ile F2
generasyonunda meydana gelen fenotipik ve genotipik grupların sayıları da artar.
Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden yararlanarak yapılan birleştirmelere göre elde
edilecek çeşitli kombinasyonlar kolayca hesaplanabilir.

Birleştirmelerde ele alınan karakterlerin intermediyer bir kalıtım yolu izlemesi
halinde fenotipik grup sayısı artar. Örneğin, iki karakter için birleştirme yapıldığında
karakterlerden birisi dominant diğeri intermediyer özellikte ise fenotip sayısı altı ve
fenotipik oran 3: 6: 3: 1: 2: 1 olur. Her iki karakterde intermediyer özellikte olursa
fenotip sayısı dokuz ve fenotipik oran da 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 2: 1 olur. Yanı her bir
genotip ayrı bir fenotipi oluşturur veya her bir fenotip ayrı bir genotipi temsil eder.
Tablo 3'te dominantlıkta gen çifti sayılarına göre oluşacak fenotipik ve genotipik grup
sayıları verilmiştir.

Burada her iki allel ciftin intermediyer özellik gösterdiği bir dihibridizmus olayını
örnek olarak inceleyelim.

Tavuk türü içinde siyah, beyaz ve mavi renkli varyetede olan Endülüs tavuk ırkı
vardır Yine aynı ırktan ayakların tüylü olup olmamasına göre üç farklı tip ayırt
edilmektedir. Bunlar ayakları tüylü, ayakları hafif tüylü ve ayakları çıplak olan tiplerdir.
Yapılan genetik test ve analizlerde siyah ve beyazların genotipleri saf yapılı
(Homozigot), mavi renklilerin ise karışık yapılı (Heterozigot) olduğu, ortaya konmuştur.
Benzer şekilde ayakları tüylü ve ayaklan çıplak bireylerin bireylerin homozigot, ayakları
hafif tüylülerin heterozigot olduğu saptanmıştır. Gerek rengi gerekse
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Tablo 3. Dominantlıkta gen çifti sayısı ve F2’deki fenotipik ve genotipik grup sayıları
Gen çifti F1’de gamet

sayısı
F2’de fenotip
sayısı

F2’de genotip
sayısı

F2’de kombinasyon
sayısı

1 2 2 3 4
2 4 4 9 16
3 8 8 27 64
4 16 16 81 256
- - - - -
- - - - -
n 2n 2n 3n 42n

tüylülük-tüysüzlüğü determine eden genler birer farklı allel çiftleridir ve intermediyer
özelliktedirler.

Siyah ve ayakları tüylü horozlarla beyaz ve ayakları çıplak tavukların
birleştirilmesinden mavi ve ayakları tüylü bir örnek F1 dölleri elde edilmiştir. F1’lerin erkek
ve dişilerinin kendi aralarında birleştirilmesinden elde edilen F2 generasyonunda ise 16
kombinasyonun dağıldığı 9 farklı fenotipin şekillendiği ortaya çıkmıştır. Meydana gelen
9 farklı fenotipin özellikleri ve 16 dölün genotipleri i!e döllerin 9 fenotipe nasıl dağıldığı
birleştirme şemasında daha iyi gözlenebilmektedir.
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ST St sT sT

ST SSTT
Siyah
Ay.Tüylü

SSTt
Siyah Ay.Hafif
Tüylü

SsTT
Mavi Ay.Tüylü

SsTt
MayiAy. Hafif
Tüylü

St SSTt
Siyah Ay.Hafif

Tüylü

SStt
Siyah Ay. Çıplak

SsTt
MayiAy. Hafif

Tüylü

Sstt
Mavi Ay.Çıplak

ST SsTT
Mavi Ay.Tüylü

SsTt
MayiAy. Hafif
Tüylü

ssTT
Beyaz Ay.
Tüylü

ssTt
Beyaz Ay.
HafifTüylü

st
SsTt
MayiAy. Hafif

Tüylü

Sstt
Mavi Ay.Çıplak

ssTt
Beyaz Ay.
HafifTüylü

sstt
Beyaz Ay.ÇıpIak

Yukarıdaki şemada oluşan fenotiplerin özellikleri ve döllerin bu fenotiplere
dağılımı aşağıdaki  gibidir.

Fenotipler Oranlar

1- Siyah, Ayakları Tüylü:
2- Siyah, Ayakları Hafif Tüylü:
3- Siyah, Ayakları Çıplak:

          1
          2           4
          1

4- Mavi, Ayakları Tüylü:
5- Mavi, Ayakları Hafif Tüylü:
6- Mavi, Ayakları Çıplak:

          2
          4           8
          2

7- Beyaz, Ayakları Tüylü:
8- Beyaz, Ayakları Hafif Tüylü:
9- Beyaz,  Ayakları Çıplak:

          1
          2           4
          1

Yukarıdaki fenotipik özellikler teker teker ele alındığında her bir özellik için monohibrit
birleştirmedeki dağılma oranları fark edilir. Şöyle ki F2 generasyonundaki döllerin 4'ü
siyah, 8'i mavi ve 4'ü beyazdır (oran 4: 8: 4 veya 1: 2: 1); siyah, mavi ve beyaz
döllerin her birinin ayaktaki tüylülük bakımından kendi içindeki dağılımı siyah renkte, 1:
2: 1: mavi renkte, 2: 4: 2 (1: 2: 1) ve beyaz renkte, 1 : 2 : 1 şeklindedir. Ayaklardaki
tüylenme durumuna göre sınıflandırma yapıldığında ise, ayakları tüylü 4, ayakları hafif
tüylü 8 ve ayakları çıplak 4 kombinasyon vardır. Bu ise yine (4: 8: 4) 1 :2 :1 oranından
başka bir şey değildir.

Sığırlarda boynuzsuzluğu determine eden gen boynuzluluğu determine eden
gene dominanttır. Kırmızılığı determine eden gen (r) ile beyazlığı determine eden gen
(R) birbirinin alleli olup intermediyer özelliktedir. Saf yapılı boynuzsuz, beyaz boğalarla,
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saf yapılı boynuzlu kırmızı ineklerin birleştirilmesinden elde edilen F1 buzağıların
fenotipi boynuzsuz ve kırçıldır. F1 generasyonun genotipi ile F1’lerin kendi aralarında
birleştirilmelerinden elde edilen genotipler ve bunların fenotipleri aşağıda
gösterilmiştir.

PR Pr pR pr

PR PPRR
Boynuzsuz
Beyaz

PPRr
Boynuzsuz
Kırçıl

PpRR
Boynuzsuz
Beyaz

PpRr
Boynuzsuz
Kırçıl

Pr PPRr
Boynuzsuz
Kırçıl

PPrr
Boynuzsuz
Kırmızı

PpRr
Boynuzsuz
Kırçıl

Pprr
Boynuzsuz
Kırmızı

pR PpRR
Boynuzsuz
Beyaz

PpRr
Boynuzsuz
Kırçıl

ppRR
Boynuzlu
Beyaz

ppRr
Boynuzul
Kırçıl

pr PpRr
Boynuzsuz
Kırçıl

Pprr
Boynuzsuz
Kırmızı

ppRr
Boynuzul
Kırçıl

pprr
Boynuzlu
Kırmızı
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F1’de oluşan 6 fenotip ve döllerin fenotiplere göre dağılımı şöyle olmaktadır.
 Fenotip Genotip Oranlar

1- Boynuzsuz Beyaz
2- Boynuzsuz Kırçıl
3- Boynuzsuz Kırmızı

         (P-RR):
         (P-Rr):
         (P-rr):

         3
         6         12
         3

1- Boynuzlu Beyaz
2- Boynuzlu Kırçıl
3- Boynuzlu Kırmızı

         (p-RR):
         (p-Rr):
         (p-rr):

         1
         2           4
         1

Dihibridizmusta incelenen her iki allel çiftte dominantlık varsa fenotip sayısı 4
olmakta, dominantlık ortadan kalktıkça fenotip sayısı artmaktadır. Nitekim 1 çiftte
dominantlık 1 çiftte intermediyerlik varsa fenotip sayısı 6. iki çiftte de intermediyerlik varsa
fenotip sayısı 9 olmaktadır.

GERİYE MELEZLEME
Üzerinde durulan herhangi bir karakter veya tüm karakterler bakımından farklı

özellikler gösteren saf yapılı iki bireyin birleştirilmesinden elde edilen melez yavru
generasyonunun atasoyunda (Parental generasyon) yer alan bir ebeveynle tekrar
birleştirilmesine "geriye melezleme" adı verilir. Geriye melezleme yapılış amacına
göre ikiye ayrılır.

1. Eğer geriye melezleme, bir bireyin herhangi bir karakter bakımından
homozigot mu, Yoksa heterozigot mu olduğunu tespit etme amacı ile yapılıyorsa bu
melezlemeye "Test Melezlemesi" (testcross) adı verilir. Buradaki amaca dikkat
edilirse, test melezlemesinin genetik çalışmalarda kullanıldığı kolayca anlaşılır. Test
melezlemesi şeklinde uygulanan Geriye Melezlemede, genotipinin saf (homozigot) ya da
karışık yapılı (heterozigot) mı olduğu belirlenmek istenen bireyler, parental generasyonda
yer alan resesif homozigot özellikteki bireylerle birleştirilir. Bu birleştirme sonunda e!de
edilen bireylerin hepsi genotipi bilinmeyen (şüpheli) bireyin fenotipine benzerse bu bireyin
saf yapılı (homozigot) olduğuna karar verilir. Eğer geriye melezleme sonunda elde edilen
döllerin bir kısmı fenotip bakımından genotipi şüpheli bireyin fenotipine, bir kısmı da
atasoyunda yer alan ve genotipi resesif homozigot olan bireyin fenotipine benzerse, o taktirde teste
tabii tutulan şüpheli bireyin genotipinin heterozigot olduğuna karar verilir.

Yukarıda açıklananlar bir örnekle tekrar ele alındığında konu daha iyi kavranabilir.
Basit Mendel kalıtımı anlatılırken intermediyer kalıtım şeklini ortaya koymak amacı ile

Shorthorn ırkı sığırlarda kırmızı ve beyaz varyetelerin renk kalıtımı ele alınmıştı. Bu sırada
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kırmızıların ve beyazların saf yapılı (homozigot) oldukları ve bunların birleştirilmesinden elde edilen
F1 döllerinin genotiplerinin karışık (heterozigot) yapıda fenotiplerinin ise kırçıl renkte oldukları
öğrenilmişi. Bir merada otlayan Shorthorn sürüsünde kırmızı, beyaz ve kırçıl sığırlar bir arada
otlarken bu ırktaki renk kalıtımını bilen bir kişi, sığırların fenotiplerine bakarak ve herhangi bir teste
ihtiyaç duymaksızın hangilerinin homozigot, hangilerinin heterozigot genotipte olduklarını kolayca
anlar.

Öte yandan yine Basit Mendel kalıtımı anlatılırken aralarında dominantlık-resesiflik ilişkisi olan
bir allel gen çiftinin determine ettiği renk kalıtımında Aberden Angusların homozigot siyah renkli
(BB). Anglerlerin homozigot kırmızı renkli (bb) ve bunların F1 melezlerinin ise genotip bakımından
Bb fenotip bakımından siyah renkli oldukları anlatılmıştı. Saf yapılı A.Angus, Angler ve bunların F1

döllerinin aynı anda otladığı bir merada Anglerlerin fenotiplerine bakarak genotipler kolayca anlaşılır.
Buna karşılık saf yapılı Anguslarla F1 döllerinin fenotiplerine bakılarak genotip bakımından ayırt
edilmeleri mümkün değildir.

Bu açıklamalar ışığında test melezlemesinin daha çok dominantlığın söz konusu olduğu
genlerin determine ettiği karakterler için uygulandığı sonucuna varılmaktadır.

Merada otlayan fenotipi siyah fakat genotipi şüpheli bir birey test melezlemesine tabi
tutulursa,

a) Eğer şüpheli birey homozigot ise,  test melezlemesi sonunda;

Elde edilen döllerin tamamı siyahtır. Burada şüpheli birey homozigot olduğundan her defasında
cinsiyet hücresinde (gamette) sadece (B) geni bulunacaktır

Test için kullanılan resesif homozigot yapıdaki ebeveyndeki cinsiyet hücreleri ise sadece ve
devamlı (b) genini taşıdıklarında, bu birleştirmeden oluşacak zigotun genotipi sürekli Bb yapısında
olacaktır. Bu genotipin determine edeceği fenotip ise siyahtır.

b) Eğer şüpheli birey kanşık yapılı (heterozigot) ise, test meîezlemesi sonunda:
elde edilen döilerin %50'si siyah, %50'si kırmızıdır. Buna gore şüpheli bireyin
heterozigot olması halinde test melezlemesi sonucu elde edilen döllrde iki fenotip
gözlenir. Döllerin bu fenotiplerde dagılma oranı ise %50: % 50, yani 1: 1 dir.
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c) Eğer şüpheli bireyin iki ayrı karakter bakımından genotipinin heterozigot veya
heterozigot olduğu ortaya konulmak isteniyorsa (örneğin. renk ve boynuzsuzluk) ve
şüpheli birey heterozigot ise yapılacak test meleziemesi sonunda:

elde edilen döllerde 4 fenotip gözlenir. Eğer bir yavru elde edilmişse, bunun fenotipi %
25'er ihtimalle gözlenen 4 fenotipten birisi olacaktır. Eğer çok sayıda döl alınmışsa, o
taktirde bu döller %25, %25, %25, % 25 oranlarında başka bir ifadeyle 1: 1: 1: 1
oranlarında 4 fenotipe dağılacaklardır. Melezleme sonunda bu sonuçlar elde edilirse
şüpheli bireyin genotipinin heterozigot olduğuna karar verilmelidir.

2. Eğer geriye melezleme, beğenilmeyen bir ırkı beğenilen bir ırka çevirmek
amacı ile yapılıyorsa, bu melezlemeye "Çevirme melezlemesi" adı verilir.  Bu  çeşit
geriye melezleme hayvan ıslahında kullanılır. Bir ırktan dışı hayvanların biri birini
izleyen generasyonlar boyunca bir diğer saf ırk erkeklen ile birleştirilmesi ilkesine
dayanır. Aslında bu metot bir ırka devamlı olarak bir diğer ırkın genotipini katmak
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suretiyle ilk ırkı ikinci ırka çevirmek işlemidir. Bu metotta en büyük ilerleme F1 adı
verilen birinci generasyonda olur. İkinci basamakta elde edilen generasyon kesinlikle
F2 generasyonu olarak isimlendirilmez. Burada F1’ler, geriye dönülerek parental
generasyonda yer alan ve beğenilen ırktan olan bireylerle tekrar birleştirildiği için, bu
birleştirmeden elde edilen generasyona "geriye 1.generasyon" anlamında G1
generasyonu olarak adlandırılır. G1’ler tekrar parental generasyondaki beğenilen ırktan
bireylerle birleştirilerek G2 generasyonu elde edilir. Üçüncü generasyondan sonra elde
edilen sürü gerek yapı, gerekse verim özellikleri yönünden baba ırkın benzeri duruma
gelmiştir. Beşinci generasyon %96,9 oranında erkek ırkın genotipine sahip olur ki bunları
artık saf baba ırkından ayırt etmek mümkün değildir (şekil 14).

Şekil 14. Çevirme melezlemesinde baba-ana ırkları ve bunların yeni generasyonlara
genotipik katkıları

Çevirme melezlemesi sığır yetiştiriciliğinde önem taşır. Bu metot yardımı ile büyük
paralar harcanmasına gerek olmadan 20 yılda yüksek değerli bir sığır sürüsü kurulabilir.
Tavuk ve domuz yetiştiriciliği için büyük önem taşımaz. Koyun yetiştiriciliği için ancak ikinci
ya da üçüncü derecede önem taşır. Örnek Türk Esmeri ve Türk Merinosunun elde
edilmesinde bu metot kullanılmıştır.

Karşılıklı (Reciprocal) melezleme
Bir birleştirme veya melezleme işleminde erkek (baba) olarak kullanılan ferdin (bitki,

hayvan veya hattın), ikinci melezlemede dışı (ana); birinci birleştirme veya melezlemede dışı
(ana) olarak kullanılan fert veya hattın ise ikinci melezlemede erkek (baba) olarak
kullanılması işlemi karşılıklı (reciprocal) melezleme olarak bilinmektedir.

GENLERİN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMLERİ
(GEN İNTERAKSİYONLARİ)
Aynı genotip içerisinde yer alan genler arasında çeşitli ilişkiler ve etkileşimler söz

konusudur. Etkileşimlerin bir kısmı genlerin birbiriyle olan allelliğinden kaynaklanırken, bir
kısmı da önceden ayrı ayrı bireylerde bulundukları için bir arada olmayan ve karşılıklı
etkileşime giremeyen genlerin daha sonra bir bireyde karşılaşmalarından, diğer bir kısmı ise
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birbirinin alleli olmayan genler arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Buna göre gen
interaksiyonları üç ana başlık altında incelenebilir.

1. Allel Genler Arası İnteraksiyonlar
2. Parental Generasyonda Bir arada Bulunmayan Genlerin Etkileşimi
3. Allel Olmayan Genler Arası İnteraksiyonlar
1. Allel Genler Arası İnteraksiyonlar: Bu biçimdeki etkileşimler birbirinin alleli

olan genler arasında gerçekleşir. Birbirinin eşi olan ve kalıtımda birbirinin yerini
alabilen allel genler arasındaki etkileşimin kaynağı, allellerden her birisinin sahip
oldukları özelliktir. Allel genler arası interaksiyonun çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dominantlık: Buna dominans da denir. Allel genler arasında en çok
gözienen interaksiyon şeklidir. Burada, allellerden birinin eşine, eşinin kendi özelliğini
gösteremeyecek kadar üstün etki yapması söz konusudur ve bu tip gene dominant
(baskın) gen adı verilir. Burada eşi tarafından etkisi örtülen gene resesif (çekinik)
gen adı verilir.

Hayvanlarda ve insanlarda dominantlık ve resesifliği gösteren birçok zararlı gen
vardır. Bunların çoğu resesif özellik gösterirler.

b) Üstün dominantlık (Over dominans): Bu tip gen etkisi önceleri bir teori
olarak ortaya atılmıştır. Sonradan tavşanlarda kan tipi yanı antijenik bir olay bu
duruma örnek olarak bulunmuştur. Bazen dominant geni heterozigot olarak taşıyan
fertler, homozigot olarak taşıyanlara göre fenotip acısından daha üstün bir durum
gösterirler. Bu olaya üstün dominans denir. Daha çok pozitif heteroziste görülür.

c) İntermedierlik (Ekivalentlik, eksik dominantlık, tam olmayan
dominantlık) : Dominant özelilikte iki allel genden her ikisi de aktivitelerini göstermek
için faaliyete geçerler. Bir süre sonra bu etkileri birbirinin gücünü engellemeye yönelir.
Bunun sonunda dominant genlerden beklenen fenotip tam olarak şekillenmez Bu
olaya eksik dominantlık denir. Aynı karakteri farklı nitelikte determine eden gen çiftinin
her ikisi de eşit etkiye sahipse, bu durumda fenotip her ikisinin eşit ve ortak katkısı ile
oluşacaktır. Kalıtımda bu özelliğe intermedierlik denir. Örneğin, Endülüs tavuklarında
siyah renkli olanlarla beyaz renkliler birleştirildiğinde F1 dölü daima mavi renkli
bireylerden oluşur. F1 dölünde dağılım oranı 1: 2: 1 biçiminde olur. Shorthorn sığır
ırkında renk karakterini, kırmızı ve beyaz rengi determine eden genler
oluşturduğunda, kırçıl rengin şekillenmesinde olduğu gibi.

d) Kodominantlık: Bu tip etkileşimde allel genlerin fenotipte belirme kuvvetleri
eşittir, bu nedenle heterozigot durumlarda her ikisi de etkilerini birlikte gösterirler. M N
kan grubu sistemi ve ABO kan grubu sisteminde A ve B allelleri arasındaki ilişki, Orak
hücreli anemide normal hemoglobin A ve Hb S arasındaki ilişki. HbA ve HbS allelleri
arasında kodominantlık vardır.

e) Pleiotropizm: Bir genin birden fazla karakterin oluşumuna katılmasıdır. Bu
duruma bir genin hücre metabolizmasında birden fazla olayı etkilemesi yol
açmaktadır; bunun sonucunda fenotipte farklı karakterler ortaya çıkmaktadır

Örneğin, insanda kolların, bacakların ve parmakların çok uzun olmasına
(örümcek parmaklılık) neden olan bir dominant gen aynı zamanda göz merceğinin
yerinde olmamasına (ectopia lentis) yol açar.

f) Penetrans (Geçiş kabiliyeti, Nüfus Kabiliyeti, Etkililik, Eîkinlik): Penetrans
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bir genin etkisini gösterme olasılığının istatiksel bir kavramıdır. Başka bir ifadeyle bir
genin (veya gen kombinasyonunun) fenotipte kendini gösterme sıklığıdır veya bir
popülâsyonda belirli bir fenotipi gösteren ve bu fenotipin tezahürüne imkân veren gen
kombinasyonlarını taşıyan fertlerin yüzdesini ifade etmektedir. Eğer dominant bir gen
her fertte ve her zaman aynı karakteri meydana getiriyorsa veya homozigot resesif
genler aynı şekilde her fertte ve her zaman aynı karakteri meydana getiriyorsa böyle
olaya tam penetrans ve genlere de tam etkili genler denir. Meselâ kan gruplarının
meydana gelmesinde durum böyledir. Mamafih her dominant veya resesif genin
penetransı her zaman aynı değildir. Eğer homozigot veya heterozigot olarak bir fertte
bulunan genler o fertte beklenen karakteri gösteremiyorsa burada penetrans veya etki
yetersizliği söz konusudur. Tam etkili genlerin kalıtsallığının incelenmesi çok kolaydır
fakat bütün genlerde tam etkililik olmadığına göre her bir genin etki derecesi
gösterilmelidir. Kan gruplarını meydana getiren genlerin penetransı %100’dür. Buna
karşılık bazı genler %50 veya daha düşük oranlarda etkilerini gösterebilirler. Meselâ
insanlarda renk körlüğü cinsiyete bağlı resesif bir gen tarafından meydana getirilir.
Genel olarak heterozigot kadınlar normal görüşe sahiptir. Ancak heterozigot
kadınlardan %3’ünün renk körü oldukları tespit edilmiştir. Bu duruma göre normal
görüşü sağlayan dominant gen her zaman bu etkisini gösteremiyor demektir. %3
oranında etkisini gösteremediğine göre normal görüşü determine eden dominant
genin penetransı %97 olarak ifade edilir. Aynı şekilde renk körlüğünü meydana getiren
homozigot resesif genin penetransı da %3 olarak ifade edilir. Penetransa diğer bir
örnek, insanlardaki çok parmaklılıktır (polidaktili). Polidaktilinin temelde dominant bir
allel (P) tarafından meydana getirildiği anlaşılmıştır. Fakat bu anormalliğin kalıtımı
incelendiğinde bazen dominant alleli taşıyan bireylerin normal sayıda parmak
taşıyabildiği izlenmektedir. Bu durumda da P geninin penetransı %100 değildir.

Penetrans her iki cinsiyette eşit oranda olabileceği gibi birisinde diğerine
nazaran daha yüksek olabilir. Etki yetersizliğinin çeşitli sebepleri olabilir. Bunlar
arasında genlerin birbirine karsı epistazlığı yahut diğer engelleyici tesirleri veyahut
komşu genlerin (durum) etkisi ve çevresel şartların engelleyici tesirlerini sayılabiliriz.

g) Expressivity (Görüntü Derecesi, Etkinlik Derecesi, Tezahür
Derecesi): Expressivite veya görüntü derecesi de genetik çalışmalarında güçlükler
çıkaran bir olaydır. Bir gen çifti tarafından meydana getirilen bir karakter fertten ferde
değişik varyasyon gösteriyorsa bu genler değişik görüntü özelliğine sahiptirler. Yani
düzenli olarak bir karakteristiği belli bir derecede meydana getirirler. Bazı genlerde ise
bu düzenlilik yoktur. Bu kavram bir bireyde belli bir genotipin fenotipik olarak belirme
derecesini veya boyutunu tanımlamakta kullanılır. Bir genin expressivitesi, etkin bir
genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir.

Örneğin kısa işaret parmağı insanlarda normaline göre dominanttır. Fakat bu her
zaman tam aynı görüntüde değildir. Kısalık bazı kişilerde çok, bazılarında ise çok
daha azdır. Başka bir örnekte insanlarda çok parmaklılıktır. El ve ayakların her
ikisinde veya sadece birinde çok parmaklılık ortaya çıkabilmekte, parmak sayısında
artış ve fazla parmakların gelişim derecesi farklı olabilmekte, hatta bazen gözle
görülmeyen bu fazlalık ancak röntgen çekimiyle anlaşılabilmektedir. Diğer bir örnek
Drosophila'da dominant yuvarlak (lobe) göz geninin heterozigot koşullarda penetransı
tam değildir. Bir popülâsyondaki heterozigot sineklerin ancak %75’inde gözün
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yuvarlak olmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra penetrans gösterdiği bireylerde de
gözlerin boyutu (faset sayısı) çok değişken olabilmekte, hiç göz bulunmamasıyla
normal boyutta göz arasında birçok durumlara ortaya çıkabilmektedir. Myotonik distrofi
expressivite'ye iyi bir örnektir. Bu hastalık sinirsel ve adali semptomlarla kendini
gösterir. Çoğu zaman bu semptomlar katarakt ile beraber meydana gelir. Bu
hastalığın bulunduğu pedigriler, yani sülaleler incelendekinde haspalığa genetik olarak
sahip olanların %60’ında sinir ve adale semptomlar, veya bunlarla beraber katarakt
görülmesine karşılık geriye kalan %40'ında yalnız değişen derecelerde katarakt
görülmektedir. Expressivitenin meydana gelmesine genetik ve çevresel faktörler
beraberce veya tek tek etkide bulunurlar. Bazı genler değişik çevre şartlarına
diğerlerinden daha hassas olabilirler veya diğer bazı genler söz konusu karakteri
meydana getiren genin aktivitesini engelleyici bir etkide bulunabilirler. Bu sebeplerden
ötürü karakterin derecesi de fertten ferde değişik varyasyon gösterebilir.

Sonuç olarak penetrans ve expressivite kavramları da, bir genin fenotipteki
etkisinin sadece onun allelleri arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda genomdaki
(tüm kromozomlar, tüm genler) diğer genlerle ve ortam koşullarıyla olan
etkileşimlerine bağlı olduğunu kesin biçimde ortaya koymaktadır.

2. Parental Generasyonda Bir Arada Bulunmayan Genlerin Etkileşimi: Bu
interaksiyonun kaynağını, atasoyunda bir arada bulunmayan, aksine ayrı ayrı
bireylerin genotipinde yer alan genlerin, daha sonra bu bireylerin birleştirilmesinden
elde edilen yavru generasyonda bir araya gelerek birbirinden karşılıklı olarak
etkilenmelerinden kaynaklanır. Bu olayı bir örnekle açıklayalım.

Fareler arasında değişik özellikler ve bu arada renk bakımından farklılıklar
gösteren değişik ırk ve tipler (varyeteler) vardır. Bunlardan saf yapılı Siyah ve Sarı
renkli laboratuar fareleri melezlendikleri zaman F1'de gri renkli fareler elde
edilmektedir. Yapılan melezleme bu aşamada değerlendirilmek istenirse elde edilen
sonuç ışığında siyah ve sarı rengi bir allel gen çiftinin determine ettiği ve bu genlerde
dominant ve resesif olma özelliğinin bulunmadığı, aksine intermedier bir kalıtım
şeklinin söz konusu olduğu akla gelir. Oysa melezlemeye devam edildiğinde F1
generasyonundaki erkek ve dişilerin kendi aralarında birleştirilmesinden elde edilen
döllerin intermedierlikte olduğu gibi üç fenotipte 1: 2: 1 oranında dağılmadığı
görülmüştür. Bunun aksine F2’de meydana gelen yavrularda dört fenotip oluşur ve
yavruların dört fenotipte 9: 3: 3: 1 oranında dağıldığı saptanmıştır.

Bu sonuç, parental generasyondaki siyah ve sarı farelerin bu renkler bakımından
genotiplerinin bir allel çift değil, iki allel çift genden oluştuğunu ve yapılan
melezlemenin monohibridismus değil, dihibridismus olduğunu gösterir. Buna göre
siyah farelerin siyahlığı sağlayan allel ciftin yanında sarılığı sağlamayan allel gen çifti
vardır. Benzer şeklide sarı farelerde sarılığı determine eden gen çiftinin yanı sıra
siyahlığı sağlamayan ve siyah renk geninin alleli olan gen çiftine sahip olmaları
gerekir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında saf yapılı siyah ve sarı farelerin genotipleri.
Siyahlık R. sarılık A geni ile gösterilirse, RRaa ve rrAA’dır Bu genotipler kullanılarak
yukarıda sözü edilen melezleme şematize edilirse aşağıdaki sonuçlar elde edilir (R,
r’ye ve A, a'ya dominanttır)

Birleştirme şeması incelendiğinde, gerçektende yukarıda sözü edildiği gibi üç
fenotip yerine dört fenotip meydana gelmiştir. Bu fenotipler parental generasyonda
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RA Ra rA ra

RA RRAA
Gri

RRAa
Gri

RrAA
Gri

RrAa
Gri

Ra RRAa
Gri

RRaa
Siyah

RrAa
Gri

Rraa
Siyah

rA RrAA
Gri

RrAa
Gri

rrAA
Sarı

rrAa
Sarı

ra RrAa
Gri

Rraa
Siyah

rrAa
Sarı

rraa
Krem

gözlenen Siyah ve Sarı rengin yanı sıra F2’de ortaya çıkan krem rengidir. Oluşan
döllerin fenotiplere dağılımı ise Gri: 9, Siyah: 3; Sarı: 3 ve Krem: 1 şeklindedir.

Bu sonuçlardan hareketle F1’de şekillenen gri rengin temelinde, parental
generasyonda ayrı ayrı bireylerde bulunan R ve A genlerinin F1 generasyonunda bir
araya gelmeleri yatmaktadır. Benzer şekilde parental generasyonda ayrı ayrı
bireylerde bulunan r ve a genleri F2 generasyonunda bir araya gelerek krem rengi
meydana getirmişlerdir. Böylece ana-baba soyunda görülmeyen bir karakter yavru
generasyonda ortaya çıkmıştır.
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Ata soyunda görülmeyen karakterlerin yavru generasyonlarda ortaya çıkmasına
ATAVİSMUS (Reversiyon=Kriptomerie) adı verilir.

Atavizme bir örnekte süs hayvanı olarak yetiştirilen güvercinlerde görülür. İleri
derecede seleksiyona tabi tutulmuş bu güvercinlerde, generasyonlar boyunca bazı
yabani özelliklerin görünmesini önleyen bazı epistatik gen etkilerini herhangi bir
şekilde ortadan kaldıran gen kombinasyonundaki değişimlerle fenotip itibariyle kaya
güvercinine (Columbia livia) benzeyen yabani tip döl ortaya çıkabilir. Kaya güvercini
evcil ve yabani güvercinlerden elde edilen, siyah-çizgili kanatlı, soluk-gri tüylüdürler.
Bir yelpaze gibi açılabilen geniş kuyrukları olan indian-güvercin ırkı kendi aralarında
birleştirildiklerinde, bazen yabani tıp kaya güvercinlerini hatırlatan güvercinler ortaya
çıkmaktadır. Atavizm, yabani formda bir özelliği meydana getiren genlerin, zamanla
gen kombinasyonlarındaki değişimlerle (Örneğin mutasyon) birbirlerinden ayrılması ve
ayrı varyetelerde bulunması, ancak generasyonlar sonra bu varyetelerin birleştirilmesi
ile ayrı kalan genlerin tekrar bir araya gelmeleri ile uzun süre gizli (örtülü) kalan bu
özelliğin yeniden görünmesi şeklinde açıklanmaktadır.

3. Allel Olmayan Genler Arası İnteraksiyonlar (Genler arası etki ilişkileri=
Mendel dağılma oranında görülen sapmalar): İçinde çok sayıda gen çiftinin
bulunduğu bir genotipte allel olan gen çiftleri arasında değişik şekillerde kendini
gösteren etkileşimlerin yanı sıra, allel olmayan genler arasında da etkileşimler vardır.
Bunların başında bir genin, alleli olmayan başka bir gen üzerine örtücü etki yapması
şeklinde kendini gösteren EPİSTASİS olayı gelir.

Basit Mendel kalıtımı incelenirken, iki karaktere dayalı olarak yapılan
melezlemelerde, eğer her iki karakteri meydana getiren genler arasında dominantlık-
resesiflik ilişkisi varsa F2 generasyonunda meydana gelen döllerin 4 fenotip içinde 9:
3: 3: 1 oranında dağıldıkları ifade edilmişti. Bu dağılma oranı "klasik dağılma oranı"
olarak bilinir. Yine iki karakter bakımından yapılan bir melezlemede, karakterleri
determine eden gen çiftlerinin her ikisi de intermediyer özelikte ise, F2

generasyonunda meydana gelen döller 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 oranlarında
9 fenotipte dağılırlar. Eğer karakterleri determine eden allel çiftlerden birisinde
dominant, birisinde intermediyer özellik varsa, o zaman F2’deki  döller  3:  6:  3:  1:  2:  1
şeklinde 6 genotipte dağılırlar.

Görüldüğü gibi birden fazla karakter bakımından yapılan melezlemelerde
karakterleri determine eden genler arasında dominant özellikteki genlerin sayısı
arttıkça F2 generasyonunda meydana gelen genotip ve kombinasyon sayısı
değişmemesine karşılık, fenotip sayısı azalmaktadır. Nihayet iki karakteri determine
eden allel çiftlerinin her ikisinde de dominantlık söz konusu olduğunda fenotip sayısı
4'e inmekte ve dağılma 9: 3: 3: 1 şakinde olmaktadır.

Epistatik etki bir ölçüde allel olmayan genler arasında söz konusu olan
dominantlık şeklinde de düşünülebilir. Eğer dihibrit bir birleştirmede bir yandan her iki
karakteri de determine eden allel çiftleri arasında dominant etki, diğer yandan da allel
olmayanlar arasında epistatik etki varsa (örneğin A > a ve B > b ve bb epistatik A-' ya
ise); o zaman F2 generasyonunda oluşabilecek fenotip sayısı klasik dağılmadaki sayı
olan 4’ün altına düşecektir. Bu sonuca bağlı olarak F2’de meydana gelecek 16



52

kombinasyonun 4'den daha az olan fenotip dağılımı farklı olacaktır.
Epistatik etki değişik şekillerde kendisini gösterebilir. Bu nedenle Mendel'in

klasik dağılma oranından sapmalar farklı şekillerde gerçekleşir. Epistasis olayının
farklı şekilleri aşağıda örnekler verilerek açıklanmıştır.

Farelerde C ve c allel çiftinin renk üzerine etkili olduğu böyle bir örnek vardır. CC
ve Cc pigment ve renk meydana gelmesine müsaade etmesine rağmen "cc" nin
mevcudiyeti pigmentasyonu önler. Yani homozigot resesif olarak cc gen çiftine sahip
olan fertler albinodur. Albinolarda beden beyaz, gözler kırmızı renktedir Atavismus
bölümünde siyah farelerin aaR-, krem rengi farelerin aarr olduğunu gömüştük. Bu
fareler renkli olduğundan aynı zamanda C geni de taşımak durumundadırlar. Bütün
renkli fareler mutlaka hiç olmazsa bir C geni taşırlar. Albinolar ise diğer renk genlerini
taşımalarına rağmen cc genlerinin bulunması dolayısıyla pigmentasyon
gösterememektedirler

Homozigot siyah bir fare ile aarr genetik yapısında albino bir fareyi birleştirelim.
Siyah fare aaRRCC ve albino aarrcc yapıdadır. aa lar her iki tarafta avnı olduğundan
diyagramda göstermeyebiliriz.

RC Rc rC rc

RC RRCC
Siyah

RRCc
Siyah

RrCC
Siyah

RrCc
Siyah

Rc
RRCc
Siyah

RRcc
Albino

RrCc
Siyah

Rrcc
Albino

rC
RrCC
Siyah

RrCc
Siyah

rrCC
Krem

rrCc
Krem

rc
RrCc
Siyah

Rrcc
Albino

rrCc
Krern

rrcc
Albino
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Burada F2 neslini değerlendirirken bütün farelerin aa genlerini taşıdıklarını
hatırlayacağız. Meydana gelen fenotipleri sınıflandıracak olursak:

9  Siyah
3 Krem
4 Albino

cc genlerini taşıyan fareler R- veya rr genlerini taşımalarına rağmen albinodurlar
Bir gen çiftinin herhangi bir geni, diğer bir çittin genlerini örtücü veya maskeleyici

bir etkide bulunduğunda bu gene epistatik gen adı verilir. Verdiğimiz örnekte c geni R
ve r’ye karşı epistatiktir. Örtülmüş olan R ve r genlerine de hipostatik genler denilir. Bu
olaya da epistazis adı verilir.

Epistazis olayı allel gen çiftleri arasındaki dominantlık olayına benzemektedir.
Yalnız farklı gen çiftleri söz konusudur. Örneğimizde epistatik gen olan c. alleli olan C'
ye karşı resesif olduğundan bu olay resesif epistazis olarak adlandırılır. Köpeklerde
B– siyahlığı, bb kahverengi meydana getirir. Diğer taraftan İ ve i genleri de bu
hayvanlarda pigment gelişmesini tayin ederler. İ geninin mevcudiyeti halinde pigment
gelişememekte ve tüyler beyaz renkte olmaktadır. Yani İ– beyaz, ii renkli tüylü
olmaktadır.

Bİ Bi bİ bi

Bİ BBİİ
Beyaz

BBİi
Beyaz

Bbİİ
Beyaz

Bbİi
Beyaz

Bi
BBİi
Beyaz

BBii
Siyah

Bbİi
Beyaz

Bbii
Siyah

bİ
Bbİİ
Beyaz

Bbİi
Beyaz

bbİİ
Beyaz

bbİi
Beyaz

bi
Bbİi
Beyaz

Bbii
Siyah

bbİi
Beyaz

bbii
Kahverengi

F2’de elde edilen fenotipleri şöyle sıralayabiliriz. 12 beyaz 3 siyah 1 kahverengi
görüldüğü gibi yine üç çeşit fenotip meydana gelmiş ve 9 : 3 : 3 : 1 yerine 12:3:1 oranı
elde edilmiştir. Yalnız bir önceki örnekten fark, epistatik gen İ alleli olan i' ye karşı
dominanttır. Bu yüzden bu çeşit epistazise dominant epistazis adı verilir.

Bazı hallerde hem dominant, hem de resesif epistazis aynı melezlemede mevcut
olabilir buna dominant ve resesif epistazis adı verilir.
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Leghorn tavukları  İ epistatik genini,  İpek tavukları  c epistatik genini
taşıdıkları için beyazdırlar Bu iki ırk arasında birleştirme yapıldığında;

Duplike resesif epistazis: İnsanlarda DDEE normal işitme, bütün diğer
kombinasyonlar sağır-dilsizliğe sebep olurlar. Esas sağırlıktır. Yalnız, doğuştan
sağır olduklarından konuşma hassaları da yoktur.

9    Normal   :      7   Sağır

Bir diğer epistazis şekli de duplike  (çift)  dominant epistazistir. Burada ele alınan
her iki karakteri de determine eden allel çiftlerden dominant olanları, kendilerinin
alleli olmayan öteki çiftin resesif olanlarının etki göstermelerini engellerler. Örneğin
tavuk ırkları arasında ayakları paçalı ve bedenleri siyah renkli olan Blacklangshans



55

ırkı ile ayakları paçasız, bedenleri sarı Buff Rock ırkı vardır. Paçalılığı bir dominant
P  geni, paçasızlığı bunun alleli ve resesif olan  p  geni ve siyah rengi dominant
özellikteki  F geni, sarılığı ise resesif bir gen olan  f  geni determine etmektedir.

Blacklangshans ırkı ile Buff Rock ırkı melezlendiğinde  F1  de ayakları paçalı
ve siyah döller elde edilir.  F1  lerin erkek ve dişileri birleştirildiğinde ise  F2

generasyonundaki döllerin iki fenotipte  15  :  1  oranında dağıldığı saptanır.
Yukarıda anlatılanlar şemayla gösterilirse;

Tablo 4'te Mendel dağılma oranından sapmalar liste halinde verilmiştir.
Tablo 4. Farklı iki çift genli melezlemelerde dağılma oranından ayrılmalar
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Allel olmayan genler arası interaksiyonlar şöyle özetlenebilir.
1. Komşu genler pozisyon etkisi: Bazen genlerin kromozomlar üzerinde

bulundukları yerler değişik olmaktadır ki buna pozisyon etkisi adı verilir. Kromozom
mutasyonlarında ters dönme (inversiyon)  ve yer değiştirme (translokasyon) buna
tipik örnektir. Burada genler eski komşu genlerden ayrılarak yeni komşu genler
edinir. 2. Tek cinsiyette etkili genler: Bazı genler vardır ki hem erkekte hem de dişide
bulunur. Fakat etkileri yalnız birinde görünür. Örneğin yumurta verimini ve
özelliklerini etkileyen ve sağlayan genler. Yada süt verimini. 3. Etkileri cinsiyetle
değişen genler: Koyunlarda boynuz oluşumu buna örnektir. Dişileri boynuzsuz  H1

H1  koyun  ırkı ve  erkek  ve  dişileri   boynuzlu   H2 H2  koyun ırkı arasında yapılan
melezleme döllerinin tüm erkekleri boynuzlu, dişileri boynuzsuzdur. Reciprocal (ters,
zıt, karşılıklı melezleme) birleştirme ile aynı sonuç alınmıştır. 4. Önleyici gen etkisi.
5. Tamamlayıcı gen etkisi. 6. Epistatik gen etkisi. 7. Çift genler etkisi. 8. Modifiye
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gen etkisi.
ZARARLI GENLER

İnsan ve hayvanlarda bulunan bazı genler çeşitli şekillerde bozukluklara ve
zararlara neden olmaktadır. Meydana getirdikleri zararın şekli ve derecesine bağlı
olarak 3 grupta toplanabilirler.1. Letal genler: Ferdin intrauterin hayatta yada
doğum sırasında veya doğumu izleyen kısa bir zaman içerisinde ölümüne neden
olan genlerdir. 2. Semiletal genler: Ferdin bir süre yaşamasına izin veren genlerdir.
Örnek: Hereford sığırlarında cücelikle beraber olan gen ferdin 1 yaşına kadar
yaşamasına izin verir. Yani cinsel olgunluğa erişmeden ölüme sebep olur. Böyle
fertlerden döl alınamaz. 3. Subvital genler: Doğrudan doruya ferdin ölümüne sebep
olmazlar. Ancak ferdin yaşama gücünü düşürürler. Örnek: Güvercinlerde takla atma
hastalığı denge organında lezyonlara sebep olan resesif bir gen ile yakından
ilişkilidir. İnsanlardaki albinismus, zeka geriliği  obestaz (şişmanlık) gibi karakterler
subvital karakterler arasında sayılabilir.

Zararlı genler, ferdin zigottaki ilk hücresinde varolmakla beraber, etkilerini
hayatın değişik dönemlerinde gösterebilirler. Genellikle resesif genler tarafından
determine edilirler. Heterozigot fertler bazen normallerden fenotipik olarak ayırt
edilebilmekte, bazen de hiç ayrım yapılamamaktadır. İnsanlarda kısa parmaklılık,
tavuklarda kısa bacaklılık, heterozigot fertlerin normallerden kolayca ayrılmasına
imkan verir. Bazı hallerde bu gibi genler istenilen karakterlerin oluşumunu sağlar ve
seleksiyonda tercih edilirler. Örnek: sığırlarda musculer hipertrofi (kasların çok
büyümesi) et üretimi için aranan bir özelliktir. Fakat bu karakteri determine eden gen
semiletal bir özellik taşımaktadır.

Genlerin zararlı etkileri ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında sıçanlar
üzerinde yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıkarılmıştır. Mendel kurallarının
geçerliliğinin kontrolü üzerinde araştırmalar sürdürülürken sarı renkli sıçanlar
üzerinde birleştirmeler yapılmıştır. Mendel kurallarına göre böyle bir melezlemeden
beklenen sonuç eğer sıçanlar homozigot ise yavrularının tamamının sarı renkli
olacağı, eğer sıçanlar heterozigot ve sarı renk dominant ise meydana gelen
yavruların  3 : 1 oranında sarı ve sarıdan başka bir renkte dağılım göstereceği
şeklinde idi. Melezlemeden elde edilen sonuçlar beklentiler uymuyordu. Yavrular
sarı ve siyah renkli idi ve bunlar arasındaki oran da  2 : 1 bulunmuştu. Bu durum sarı
sıçanların heterozigot, siyahların ise homozigot resesif olduğunu gösteriyordu.
Nitekim sarı ve siyah sıçanlar arasında yapılan birleştirmelerden  1 : 1 , siyahlar
arasında yapılan birleştirmelerden daima siyah yavrular elde edilmesi de bunu
doğruluyordu. Sonradan  sarı  X  sarı birleştirmelerinde dişilerin uteruslarında ölü
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embriyoların bulunması ile  % 25 oranındaki homozigot dominant sarı sıçanların
embriyonal hayatta öldükleri  anlaşılmıştır.

Tavuk ırkları arasında kısa kanat ve bacaklılığı ile tanınan bir ırk vardır ki
buna sürünün (Kruper-huhn=creeper) tavuk denir. Bacak ve kanatlar bir ölçüye
kadar deforme olup, çok kısadır. Böyle bir ırk normal olanlarla birleştirilecek olursa
eşit oranda normal ve sürünen döl alınır. Sürünenler kendi aralarında birleştirildiği
zaman elde edilen döllerin oranı  1 normal 2 sürünendir. Normaller kendi aralarında
daima normal döl verirler. Sürünenler kendi aralarında birleştirildiği zaman kısa
bacaklı ve kısa kanatlı döllerle, normal döl vermektedirler. Çünkü P neslinin her ikisi
de aynı karaktere sahiptir ve elde edilen hayvan oranı  2 : 1 dir. Tersine dominantlık
kaidesine göre normal olarak bu oranın  3 : 1 olması gerekirdi. Burada 3 :1 oranının
alınmamasının sebebi bu karakteri taşıyanlardan bazıları kuluçkanın ilk dört
gününde öldüklerinden oran 2 : 1 şeklinde gözükmektedir. Homozigot yapılı sürünen
tavuklar yada döller gelişmelerinin daha ilk günlerinde ölmektedirler. Anlatılanlar
şemayla gösterilirse:

Kısa bacaklılık ve kısa kanatlılık için bulunan gen letal etkilidir. O halde C
geni kısa bacak ve kanatlılık için letal,  c  ise normal oluşu sağlayan gendir.
Homozigot  CC ler gözükmediğinden  2 : 1  (İki kısa bacaklı ve kısa kanatlı : bir
normal yapılı döl) oranı elde edilir. Kısa bacaklı ve kısa kanatlı ile normal olanları
birleştirelim:
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Oran şemada görüldüğü gibi 1: 1 (1 kısa bacaklı ve kanatlı, 1 normal)
şeklindedir. Heterozigot yapıl fakat  letaliteye sahip olan genlerin sağladığı
karakterler dışarıdan görülür.

Dexter sığırları boynuzları yukarı kısa ve öne doğru yönelmiş, tüyleri kıvırcık,
kırmız veya siyah renkte ve kısa bacaklı sığırlardır. Kerry ırkı sığırlar uzun bacaklı
sığırlardır. Bu sığırlarda D geni buldog başlılık ve letal etkililiği  d  geni normal
başlılığı determine eder.

P:   Dexter    X   Dexter
    Dd                Dd

Gametler :    D   d            D   d
F1 DD        Dd      dD        dd

1         2 1
Buldog başlı     Dexter Kerry

P: Dexter    X    Kerry
    Dd                dd

Gametler:  D     d                d
2Dd       :       2dd

F1                 Dexter  Kerry

Çiftlik hayvanlarında birçok zararlı genin varlığı tespit edilmiştir. Bunlar:
Sığırlarda:
Akondroplazi:  Kemiklerin tam şekillenmemesi. Dexter ve Jersey sığır

ırklarında görülmüştür. Letal. Dominant bir gen determine eder.
Agnati: Alt çene kısa , letal,  cinsiyete bağlı resesif
Ampute buzağı: Bacaklar karpal veya tarsal eklemden itibaren yok, letal,

resesif.
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Ankiloz: Eklemler kaynamış, bacaklar hareketsiz, letal, resesif.
Cücelik: Heterozigotlar tıknaz, solunum güçlüğü nedeniyle hırlama, letal,

dominant.
Kanser göz: Hereford ırkında. Doğuştan normal olabilir, semiletal, resesif.
Katarakt: Göz lensi opak, Supvital, resesif.
Miyohipertorfi: Heterozigotlarda but ve sağrıda kas gelişmesi fazla. Fertilite

düşük doğum güçlüğü fazla, resesif.
Tüysüzlük: resesif ve dominant.
Hidrosefali: Beyin boşlukları ve kafatasında su toplanması, kafatası alında

balonlaşır, letal, resesif.
Epilepsi: Sara hastalığı, dominanttır.
Atlarda:
Atresiya koli (kolon tıkanıklığı), Abrasi (ön bacaklar yok), boynuz (boynuz

kulağın hemen alt tarafında bulunur, deri ve deri altı kaslarına yapışıktır), Letal
beyaz, Kanama, Ön bacak tutukluğu, Tam olmayan epiteliogenesis (epitel doku
gelişiminde bozukluk, vücudun bazı bölgeleri kılsız), Tay ataksisi (kaslar ve vücut
bölgeleri arası koordinasyon bozuk), Çarpık boyun, Aniridi (iris yok. Katarakt ile
beraber bulunur).

Koyunlarda:
Ampute kuzu, Cücelik, Gri koyun (Heterozigotlar gri renkli, homozigot

dominantlar letal. Bunlarda abomasum bozuk, Karagül ırkında), Kulaksızlık, Spastik
kas (eksremiteler kasların spastik gerginliği nedeniyle katı ve hareketsizdirler. Bu
nedenle ölü doğum), Tüysüzlük, Fotosensivite, Deri kıvrımı ( çuha yapağısı
merinoslarında), Paralizi, Alt çene anomalisi (alt çene ya çok kısa ya çok uzun).

Tavuklarda:
Kısa bacaklı, Maksillasız, Kanatsız, Kalıtsal loko ( Yumurtadan çıkan

civcivlerin boyun ve başları geriye kıvrık, bir kaç gün içinde ölürler), Kısa üst gaga,
Çıplak, Atresiya ovidukt, Titrek civciv.

POLİMERİ  (Polymerie=Multiple Genler)
Canlıların sahip oldukları özellikler (karakterler) arasında bazıları belirli

sınırlar göstererek kolayca sınıflandırılabildikleri halde, diğer bazılarının
sınıflandırılabilmeleri mümkün değildir. Meselâ insanlarda boy uzunluğunda olduğu
gibi. İnsanları uzun boylu veya kısa boylu diye sınıflara ayıramayız. Çünkü kısa
boyluluğun nerede bitip uzun boyluluğun nerede başlayacağını tespit edecek bir
esas yoktur. İnsanlarda boy uzunluğu kısadan uzuna doğru geçişli sınıflar gösterir.
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İşte bu çeşit karakterlere kantitatif (nicel) karakterler adı verilir.
Kantitatif karakterler birden fazla gen çiftleri tarafından meydana getirilirler ve

alleller arasında dominantlık söz konusu değildir. Olaya katılan genlerin tesirleri aynı
yönlüdür. Yani alleller toplamalı (additif) etkiye sahiptirler. Bu şekilde aynı karakterin
oluşuna katılan toplamalı karakterdeki genlere polimer genler veya multiple
genler olaya da polimeri adı verilir. Eğer etkide bulunan gen değil de meydana
gelen karakter ele alınarak olay isimlendirilecek olursa bu sefer Homomeri adı
verilir ki aynı şeyi ifade eder.

Polimeriye ait araştırmalar 1760'da Kölreuter ile başlar. Kölreuter tarafından
yapılan araştırmalarda;

 farklı karakterler arasında yapılan melezlemeden elde edilen F1 nesli
intermedier bir karakter göstermiştir.

 F2 neslinde ise bir extremden diğer extreme kadar değişen, belli bir sınıf
veya oran göstermeyenbir dağılım meydana gelmiştir.

Aynıkonuda Nilson-Ehle beyaz ve kırmızı buğdaylar arasında melezleme
yapmıştır. Elde ettiği F1 nesli intermedier bir renk göstermekte idi.  F2

generasyonunda ise koyu kırmızıdan beyaza kadar değişen nüanslarda renkli
buğdaylar elde edilmiştir.  F2 de 1/16 oranında kırmızı, 1/16 oranında beyaz 14/16 sı
ise kırmızı ile beyaz arasında değişik nüansta renkler meydana gelmiştir. Bu oranlar
buğday renginin iki gen çifti tarafından meydana getirildiğini ve çift dominantlık ile
çift resesifliğin söz konusu olduğunu ifade etmektedir. Yani 16 da bir oranında fertler
çift dominant, 16 da bir oranında fertler de çift resesif gene sahiptirler. Demek ki her
gen çiftinin bir alleli renk meydana getirdiği halde, diğer alleli renk meydana
getirememektedir. Bu gen çiftlerini  A, a  ve B,  b olarak kabul edelim.

Demek ki kombinasyonda renk meydana getiren dominant allellerin özellik ve
sayısına göre değişik nüansta kırmızılık meydana gelmiştir.

Bir başka deneyde  F2  de meydana gelen fertlerden 1/64 ü ana, 1/64 ü de
baba neslinin karakterini ortaya koymuşlardır. 62/64 ü ise ana ve baba neslinin
karakterleri arasında değişen nüanslar göstermişlerdir. Burada üç gen çiftinin rol
oynadığı anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim  F2  de 1/64 oranındaki fertler kendi
aralarında birleştirildiğinde saf oldukları görülür.

İnsanlarda deri renginin de polimer bir kalıtım yolu izlediği ortaya
konulmuştur. Ten rengini determine eden her gen melanin pigmenti üretimine belirli
oranlarda katkıda bulunur.

A   geni     10    birim
a   geni       5    birim
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B   geni       8    birim
b    geni      4    birim

P:                           Beyaz        X          Zenci
         aabb                       AABB
      18  birim                   36 birim

Gametler:                ab                           AB
F1 :                        Mulat (melez)  AaBb
F1  : Mulat AaBb   X     Mulat   AaBb
Gametler: AB, Ab, aB, ab              AB, Ab, aB, ab

F2  : Birleştirme şeması (PUNNET karesi) ile gametlerin birleşme ihtimalleri
ve kombinasyonları kolaylıkla bulunabilir.
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Hayvanlarda süt verimi, yumurta verimi, boy uzunluğu, ağırlık, hız beden
yapısı gibi karakterler polimer genler tarafından determine edilirler.

Tavuklarda ibik şekillerinin kalıtımında polimer genlerin rolü de vardır.
Tavuklarda ibik şekillerinden bahsedecek olursak:

1- Basit veya balta ibik (rrpp): Leghorn, Plymouth, Rode Island Red tavuk
ırklarında

2- Gül ibik (R-pp): Wyandotte, Leghorn, Hamburg tavuk ırklarında
3- Mercimek veya bezelye ibik (rrP-): Brahma, Cornish, Indian Games tavuk

ırklarında
4- Ceviz ibik (R-P-): Malaya, Orloffs, Chantecler tavuk ırklarında

görülmektedir.

P:          Wyandotte        X          Cornish
    Gül Mercimek
     ppRR                       PPrr

Gametler:                pR                           Pr
F1 :                                   Ceviz ( PpRr)
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F1  : Ceviz ( PpRr)   X   Ceviz ( PpRr)
Gametler:      PR, Pr, pR, pr              PR, Pr, pR, pr
F2 :

MULTİPLE ALLELİ (KATALLELİK= ÇOKLU ALLELLİK)
 Bilindiği gibi homolog kromozomların aynı lokuslarında yer alan, zıt veya

aynı yönde etki ederek aynı bir karakteri determine eden gen çiftlerine allel genler
denir. Bir canlıda allel genlerden sadece ikisi bulunabilir. Ancak bir populasyonda
ayrı fertlerde de olsa, belirli lokusta birbirinin yerini alabilen ikiden fazla genin olduğu
ortaya konulmuştur. İşte, allel sayısı ikiden fazla olan böyle genlere Multiple
allelismus (çoklu allellik) denir.

Tavşanlarda renk kalıtımı bu olaya örnek verilebilir. Tam renklilik
(Agouti=yabani tip)   A  geni, albinoluk  a  geni, himalaya  ah  geni, şinşilla
(Chinchilla)  ach  geni belirlenir . Bu genler arasında dominant resesif kalıtım söz
konusudur.  A geni  ach,  ah  ve  a  genlerine;  ach  geni  ah  ve  a  genlerine;  ah  geni
a  genine baskındır ( A  >  ach  >   ah  >   a  ).  Bir  fertte  bu  genlerden sadece ikisi
bulunabilir. Yabani tip (Agouti) tavşanlarda  kılların deriye yakın kısmı gri renkli olup,
sonra sarı bir kısım ve nihayet kılın ucunda siyah veya kahverengi renkten oluşan
renk bantı şeklinde bir fenotip görülür. Albino tavşanların vücut örtüsünde
pigmentasyonun (rengin) hiç olmadığı tavşanlar, albino (beyaz ) olarak
bilinmektedir. Albino durumda gözler pembe olmaktadır. Himalaya tavşanında
vücudun uç kısımları (ayaklar, burun, kulaklar ve kuyruk) renkli (siyah veya koyu
kahverengi) diğer bütün vücut örtüsü beyaz olmaktadır. Şinşilla (Chinchilla)
tavşanları vücut örtüsü kıllarında (daha önce bahsedilen) sarı renk pigmenti
bulunmadığı için kıllardaki siyah ve gri renklerin, optik etkisi sonucu karakteristik
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gümüşi-gri rengi görünüşe sahiptirler.  Tavşanlarda beden rengi tiplerinin fenotip ve
genotipleri Tablo   5' te gösterilmiştir.

Çoklu allelilk gösteren bir başka özellik insanlardaki kan gruplarıdır. Bir
hayvanın kan dolaşımı sistemine yabancı bir protein enjekte edildiğinde hayvanın
hücreleri yabancı proteine karşı karakteristik bir madde imal eder. Hücreler
tarafından meydana getirilen bu maddeye antikor denilir ki bu madde özellikle
dolaşım sisteminde bol miktarda bulunur. Antikor teşekkülüne sebep olan yabancı
proteine antijen adı verilir. Bir antijen ve onun antikoru sıvı halinde bir araya
getirildiğinde tipik

Tablo 5.  Tavşanlarda beden rengi tiplerinin fenotip ve genotipleri
___________________________________________________________________

Tavşan tipi  Fenotipler  Genotipler
___________________________________________________________________

Renkli Tavşan    Yabani tip (agouti)       A A A ach A  ah        A a
Chinchilla       Gümüşi ach ach ach ah       ah a
Himalaya       Uç ısımlar siyah, vücut beyaz ah ah        ah a
Albino       Beyaz, gözler pembe      a a

___________________________________________________________________

bir reaksiyon meydana gelir. Bu antijen-antikor reaksiyonu muhtelif şekillerde
olabilir.

Eğer antijen toksin ise meydana gelecek antikor toksini nötralize edecek
özelliğe sahiptir ve ona antitoksin adı verilir. Eğer antijen sıvı içinde ise antikor
presipitin (çökeltici) özelliğindedir. ve antijeni sıvıdan ayırarak presipite eder yani
çökeltir. Bu olaya Presipitasyon adı verilir.  Eğer antijen hücreler halinde ise
meydana gelen antikoru hücreleri kümeler, yığınlar halinde biraraya getirecek
şekilde bir etkide bulunur ki burada antijene aglutinojen, antikora aglutinin ve
olaya da aglutinasyon adı verilir. Antijen hücreler halinde ise antikor lizin olabilir ki
bu hücreleri eritici bir özelliğe sahiptir ve reaksiyona lizis denilir. Yabancı bir
proteinin enjeksiyonu sonucu meydana gelen antikorlara immun antikor, dışardan
bir enjeksiyon olmadan vücutta kendiliğinden meydana gelen antikorlara normal
antikor adı verilir. İşte Landsteinerin karşılaştığı aglutinasyon olayı normal
antikorlarla ilgiliydi.

Landsteinerin 1901 tarihindeki buluşunu izleyen araştırmalar sonunda insan
alyuvarlarında iki antijen, insan serumlarında da iki antikor bulunduğunu ortaya
koydu. Antijenler  A  ve  B  diye isimlendirildi. Alyuvarlarında  A  antijeni bulunanlar



66

A  kan grubu,  B  antijeni bulunanlar  B  kan grubu, hem  A  hemde  B  antijeni
bulunanlar  AB  kan grubu, hiçbir antijen bulunmayanlar ise sıfır  ( 0 ) kan grubu
olarak isimlendirilirler. Buna göre AB0 sisteminde 4 kan grubu vadır. Grupların
fenotipik ve genotipik özellikleri tablo 6 da verilmiştir. Bir insan eritrositlerinde hangi
antijen varsa onun serumunda bu antijene karşı antikor bulunmaz. Aslında bu böyle
olmak zorundadır. Aksi halde bir şahsın kendi serumu kendi eritrositlerini aglutine
ederdi. Nitekim A grubu serumunda anti-B, B grubu serumunda anti-A, 0 grubunda
hem anti-A hem anti-B bulunmakta, AB grubunda ise hiç antikor bulunmamaktadır.
Bu nedenle hiç antijen bulunmadığından  0  grubu kan bütün diğer gruplara
nakledildiği halde, 0 kan grubu insana diğer gruplardan kan verilemez. Çünkü
serumunda bulunan anti-A ve anti-B verilen kandaki eritrositleri aglutine eder. AB
kan grubunda ise durum 0 grubunun tamamen tersidir. Yani bütün diğer gruplardan
AB   grubuna kan verilebilir fakat  AB grubundan hiç birisine kan nakledilemez.

Tablo 6.  İnsanda AB0 kan grubu sisteminde fenotipik ve genotipik özellikler
___________________________________________________________________
       Kan grubu Hücrede       Serumda       Antiserumda reaksiyonlar     Genotip

antijen antikor      Anti-A Anti-B
___________________________________________________________________

0 - Anti-A,B        - -  i i
A A Anti-B        + -  IA -
B B Anti-A         -                 +  IB -
AB A, B -         + +  IA IB

___________________________________________________________________

AB0 kan grubu sistemi üç allel gen tarafından meydana getirilir. Genler,
determine etikleri antijene göre isimlendirilmişlerdir.  Buna göre A antijenini
determine eden gen  IA,  B  antijenini determine eden gen  IB ile gösterilmiştir.  I
deyimi izoaglutinojen kelimesinin baş harfidir. İzoaglutinojen deyimi aynı tür içinde
aglutinin, yani antikor meydana getirme özelliğini belirler. Hiç aglutinojen meydana
getiremeyen gen  i  olarak isimlendirilmiştir.  IA  ve  IB  genleri arasında dominantlık,
resesiflik yoktur. Bu iki geni taşıyan fertler her iki antijene sahip olurlar. Buna karşılık
her iki gen  i  genine göre dominanttırlar. Buna nedenle  A grubunun genotipi  IA IA

veya  IBi ,  B grubunun genotipi ise  IB IB  veya  IB i  olur. AB grubunun genotipi  IA IB

dir. Yani bu genler fertte hem A hem de B antijenini meydana getirirler.  ii  genotipini
taşıyan homozigot resesif fertlerde hiç antijen şekillenmez. Bunların yanı sıra AB0
lokusunda son zamanlarda A veya B ye yakın olan başka alleller de bulunmuştur
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(A2, A3, Ax, Am vb.); fakat bunların antijenik özellikleri arasında farklar çok azdır.
AB0 kan grubu sistemine ait dört kan grubu tipinin de değişik

populasyonlarda farklı frekansta bulunabildikleri saptanmıştır (Tablo 7).
İnsanda AB0 kan grubu sisteminden başka, daha birçok kan grubu sistemi

bulunmaktadır ve bunların aşağı yukarı yarısında multipl allellik vardır (Tablo 8).
İnsanda diğer bir kan grubu sistemi de  MN  sistemidir. MN antijenlerine karşı

insan serumunda antikorlar meydana gelmediğinden kan naklinde herhangi bir
sorun söz konusu olmaz. Bu nedenle de MN sistemine fazla önem verilmez. MN
sisteminde de AB sisteminde olduğu gibi  M  ve  N gruplarını belirleyen genlerin
birbirlerine karşı dominantlık- resesiflik etkileri yoktur.  M ve N genlerini bir arada
taşıyan fertlerde hem M hem de N antijenleri meydana gelir. Bu sistemde resesif bir
gen yoktur. MN kan grupları 1927 yılında keşfedilmiş, sonradan 1947 ve 1951
yıllarında bu sistemin iki yeni antijeni daha olduğu bulunmuştur.

Tablo 7. Çeşitli populasyonlarda 0, A, B ve AB kan gruplarının frekansı
___________________________________________________________________

Irk İncelenen Kan grupları oranı (%)
birey sayısı 0 A B AB

___________________________________________________________________
Güney İngiltere populasyonu   3449 43.5 44.7   8.6 3.2
Macarlar       1041 29.9 45.2 17.0 7.9
Araplar       2917 44.0 33.0 17.7 4.1
Japonlar     24672 31.1 36.7 22.7 9.5
Kongo zencileri         500 45.6 22.2 24.2 8.0
Macaristan çingeneleri         925 28.5 26.6 35.3 9.6
Türkler        6335 32.9 44.5 15.5 7.0
___________________________________________________________________

Tablo 8. En fazla tanımlanmış kan grubu sistemlerinden bazıları
___________________________________________________________________

Kan grubu sistemi Bulunma tarihi Başlıca allel sayısı
___________________________________________________________________

AB0 1901   5
MNS 1927 20
P 1927   4
Rh 1940 30
Lutheran 1945   3
Kell 1946 10
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Lewis 1946   4
Duffy 1950   3
Kidd 1951   3
Diego 1955   2
Yt 1956   2
I 1956   4
Xg 1962   2
Dombrock 1965   2

___________________________________________________________________

İnsanda sağlık yönünden pratik önem taşıyan üçüncü bir sistem daha vardır.
Bu sistem  Rh sistemi olarak isimlendirilmiştir. Rh antijenleriine karşı insan
serumlarında normal antikorlar bulunmaz. Rh antijeni taşıyan Rh + bir kan ilk olarak
Rh antijeni taşımayan Rh -  bir insana nakledildiği zaman herhangi zararlı bir
reaksiyon meydana gelmez. Fakat verilmiş olan bu antijen alıcıda antikorların
yapımına yol açar. Yani insanda normal antikor bulunmaz, verilmiş olan yabancı
antijene karşı immun antikorlar meydana gelir. Bu alıcıya sonradan tekrar  Rh + kan
verilecek olursa verilen kandaki eritrositler aglutine olacaklarından ölüme kadar
varan zararlar meydana gelebilir. Bu ilişki nedeniyle Rh +  erkek ve  Rh -  kadınlar
arasındaki evlenmelerden meydana gelecek çocuklarda kan uyuşmazlığı olarak
isimlendirilen sorunlar meydana gelebilir.

Rh ile ilgili kan uyuşmazlığında esas Rh -  annenin kan dolaşımı sistemine Rh
+ fötüsün eritrositlerinin karışması ve annenin serumunda Rh +  eritrositlere karşı
antikor oluşmasıdır. Genellikle birinci çocuk için pek tehlike olmaz. Çünkü annede
antikor yapımı tehlike düzeyine varmadan çocuk doğmuş olur. İkinci gebeliği izleyen
doğumda annede yükselmiş olan antikor bebekte eritroblastozis, hemolitik anemi
yada halk arasında sarılık olarak bilinen  durumu meydana getirebilir. Ancak bu her
ikinci bebek için mutlaka tehlike olduğunu ifade etmez. Genel olarak bu gibi
durumların ikinci hamilelikte eritroblastozis ihtimali  %3-4 kadardır. Şekil 15 de
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Şekil 15. Rh +  X  Rh -   evliliklerde eritroblastozisin oluşumu

eritroblastozisin meydana gelmesi gösterilmiştir.
Rh antijeni ilk olarak ilk olarak Landsteiner ve Wiener tarafından

keşfedilmiştir. Bu araştırıcılıra Rhesus maymununun kanını tavşanlara enjekte
ettiklerinde tavşanların serumunda maymun alyuvarlarına karşı antikor teşekkül
ettiğini tespit etmişlerdir. Bu şeklide hazırlanan antikorlar ile insan kanına karşı
yapılan testte denemeye tabi tutulan insanların %85 inin kanları aglutine olmuş, %
15 i ile ise bir reaksiyon meydana gelmemiştir. Bu şekilde ortaya çıkarılan antijene
Rhesus kelimesinin ilk iki harfinden gelen Rh adı verilmiştir. Başlangıçta bu
sistemde en fazla iki allelin (Rh  ve  rh) iş gördüğü kabul edilmiştir. Günümüzde de
enfazla  Rh  ve  rh  allelleri üzerinde durulmakla beraber  Rh lokusu için en az 30
farklı allelin              (R0, R1, R2, Rz, r’, r”, ry, r, vb) bulunduğu bilinmektedir. Pratik
olarak anti Rh0 serumu ile reaksiyon verenler  Rh  +,  bütün diğerleri  Rh  -  olarak
kabul edilir.

Hayvanlarda kan grupları: Hayvanların kan grupları üzerindeki çalışmalar
esas olarak ikinci dünya savaşından sonra başlamıştır. O zamandan beri daha çok
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sığırlarda olmak üzere bütün çiftlik hayvanlarında bir çok kan grubu sistemi ve her
sistem içinde bir çok allel genin varlığı tespit edilmiştir (Tablo 9). Eritrosit
antijenlerine dayanan kan gruplarına ek olarak kan serumu ve süt de bulunan çeşitli
biyokimyasal Tablo 9.  Evcil hayvanlarda kan grubu sistemleri
___________________________________________________________________
Hayvan türü Kan grubu sistemleri İkiden fazla alleli Bir lokusta en
çok

(lokus) olan sistem allel sayısı
___________________________________________________________________

Sığır 11 7 300
Koyun    7 3    52
At   7 1      6
Tavuk 10 6   20
Domuz 10 4     5

___________________________________________________________________

maddelerin de (transferrin, albumin, alkalin fosfataz, kazein gibi proteinler)
hayvanlar arasında farklılıklar gösterdiği anlaşılmıştır. Hayvanlar arasındaki
biyokimyasal maddeler yönünden farklılığa biyokimyasal polimorfizm adı verilir.
Her bir hayvan kendisine özgü kan ve protein tiplerine sahiptir. Bu özellikten
yararlanmak suretiyle bir hayvanı diğer hayvanlardan ayırt etmek mümkün
olabilmektedir. Çiftlik hayvanlarında kan grupları ve çeşitli biyokimyasal maddelerin
belli lokuslardaki genler tarafından determine edildiği anlaşılmış bulunmaktadır.
Ancak her bir lokusdaki allel gen sayısının fazla olması bu konudaki çalışmaları
komplike hale getirmektedir. Örneğin, Amerika da Stormont kendi lâboratuarındaki
tespitlerine göre sığırlarda B kan grubu lokusunda 300 den fazla allel gen
bulunduğunu bildirmiştir.

Kan grupları ve biyokimyasal polimorfizm hayvanlar arasında olduğu gibi
hayvan ırkları arasında da farklılık gösterir. Bazı allel genler bazı hayvan ırklarında
hiç olmayabilir yada bu genlerin frekansları ırklar arasında önemli farklar
gösterebilir. Irklar ortak morfolojik ve fizyolojik özelliklere sahip hayvan gruplarıdır.
Bununla beraber bir ırk içindeki hayvanlar arasında kan grupları ve proteinler
yönünden büyük polimorfizm yani farklılıklar bulunur. Kan grupları ve biyokimyasal
özellikler basit Mendel kurallarına uyan bir kalıtım yolu ile nesilden nesile geçer.
Yani her bir fenotip, belli bir lokusta yerleşmiş olan bir gen çifti tarafından determine
edilir. Bu alleller arasında intermedierlik söz konusu ise fenotipe bakarak genotip
hakkında bilgi edinilir. Eğer dominans söz konusu ise yalnız homozigot resesiflerin
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genotipleri kesin olarak bilinir.
Çiftlik hayvanlarında kan grupları üzerinde çalışmalar başlıca iki amaca

yöneliktir. Bunlardan birisi bir ferdin ebeveyn tespitinin yapılmasıdır. Bir diğer
deyişle, durumu tartışmalı olan bir ferdin belli bir ana-babadan gelip gelmediğinin
tespitidir. Bu durum, mahkemelere intikal etmiş hırsızlık olaylarının ve yarış
sahalarında koşturulan atların melez olup olmadıklarının açıklığa kavuşturulması ile
projeni test uygulamalarında erkek damızlıkların gerçek kimliklerinin tespiti ile
ilgilidir. Halen Türkiye'de yalnız Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsünde bir kan
grupları lâboratuarı bulunmaktadır. Bu lâboratuardaki çalışmalar daha çok atların
kan gruplarına yönelmiştir. Çünkü uygulamada karşılaşılan ve kan grupları tayini
yoluyla çözüm getirilen konular daha çok at yetiştiriciliğinden gelmektedir. Türkiye'de
at yarışları Arap ve İngiliz atları ile yapılmaktadır. Bazı Arap atı yetiştiricileri İngiliz
genotipi karıştırılmış hayvanlarını Arap atı iddiasıyla yarışlara sokmaktadırlar. Henüz
Türkiye'de sığırcılık alanında projeni test uygulamasına geçilmediği için erkek
damızlıkların ebeveyn tespitleri de pek önem taşımamaktadır. Hayvancılığı gelişmiş
ülkelerde hem erkek hem de dişi pedigrili damızlıkların kan grupları tayinleri sistemli
olarak yapılmaktadır.

Kan grupları üzerinde yapılan çalışmaların ikinci anmacı çiftlik hayvanlarında
kan grubu yada biyokimyasal polimorfizm ile ekonomik önem taşıyan verimler
arasındaki ilişkilerin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Çeşitli ülkelerde bu
konuda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar oldukça sınırlıdır. Eğer arzu
edildiği gibi kan grupları ile verim performansı arasında ilişki olduğu tespit edilebilse
hayvan ıslah ve yetiştiriciliğinde bugün yapılmakta olan masraflar büyük ölçüde
azalır ve gelişme hızı artar. Ancak kan gruplarının meydana gelmesinde non-additif
gen etkisi söz konusu iken verimlere ilişkin karakterlerin şekillenmesinde additif gen
etkisi esas role sahiptir. Yani, kan grupları ve biyokimyasal polimorfizm ile verimler
arasında temelde bir fark vardır. Bununla beraber kan grupları ve diğer biyokimyasal
karakterleri determine eden genlerle verimleri determine eden genler arasında
bileşiklik ilişkisi olabilir. Yada bu genler arasında pleiotropik etkiye sahip olanlar
bulunabilir. Nitekim süt sığırlarında kan grupları ile ineğin damızlık değeri arasında
korelasyon katsayısı süt verimi için 0.23, yağ oranı için 0.18 dolayında hesap
edilmiştir. Bu değerler süt verimi ve yağ oranı için hesaplanan kalıtım
derecelerinden daha düşüktür. Yani kan gruplarından yararlanarak hayvanların
damızlık değerlerini tahmin etmenin güven düzeyi düşüktür.

Kan grupları ve biyokimyasal polimorfizmin hayvan yetiştiriciliğinde bir diğer
yararlanma alanı da ikizlik testleridir. Tek yumurta ikizleri aynı genetik yapıya sahip
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olduklarından bilimsel araştırmalar yönünden özel bir önem taşırlar. Tek yumurta
ikizlerinin dışarıdan fenotipe bakarak tespiti yanıltıcı olabilir. Kan gruplarına göre
yapılan tespitse kesindir. Sığırlarda yavruların dolaşım sistemindeki anastomoz
nedeniyle hücre karışması sonucu tek yumurta ikizliğinin tespiti daha zordur.

Biyokimyasal polimorfizm de kan gruplarına benzer kalıtım yolu izler.
Ebeveyn testi ve projeni test uygulamalarında kan grubu sistemlerini tamamlayıcı
faktörler olarak kabuml edilirler.

Biyokimyasal polimorfizm deyimi, çeşitli vücut sıvıları ve sekresyonlarda
protein tabiatındaki maddeler yönünden farklılığı belirlemek için kullanılır.
Biyokimyasal polimorfizm konusunda üzerinde en çok çalışılan vücut sıvısı kandır

Tablo 10.  Sığırda başlıca kan proteinleri
___________________________________________________________________

Protein Sistemin Sembolü            Allel Sayısı
___________________________________________________________________

Hemoglobin Hb 3
Transferrin Tf 4
Albumin Alb 2
Post-albumin Pa 2
Seruloplazmin Cp 3
Fosfoglukomutaz PGM 2
Amilaz Am 3
Alkalifosfataz Alp 2
Karbonik-anhidraz CA 2

___________________________________________________________________

(Tablo 10). Bunu ikinci sırada süt izler. Kandaki proteinlerin çoğu serumdadır.
Bunların bir kısmı enzimlerden ibarettir. Bazı kan proteinlerinin belirlenmesinde
ikiden fazla allel gen rol oynamaktadır. Fakat kan gruplarında olduğu gibi çok fazla
sayıda allel gen söz konusu değildir.

HAYVANLARDA RENK KALITIMI VE ÖZELLİKLERİ
Ecil hayvanlarda kalitatif yada morfolojik karakterler genel olarak bir yada

sayıları sınırlı birkaç allel gen çifti tarafından determine edilirler. Kalıtım ile ilgili
olarak allel genler ve allel olmayan genler arası interaksiyonların etkisi bu tip
karakterlerden olan evcil hayvanların renk kalıtımında da çık olarak görülebilir.

At Donları
Atlarda renklerin oluşumunu sağlayan birçok pigment ve bunların meydana

gelmesinde birçok gen çifti söz konusudur. Atlarda renk oluşumunda rol oynayan
esas pigment maddeleri sarı ve kırmızı renk pigmentleridir. Bunlardan sarı rengi
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dominant özellikte (A) geni ve kırmızı rengi de bunun allel  ve resesifi olan  (a) geni
meydana getirir. Genotiplerinde A genini homozigot  (AA) veya heterozigot olarak
(Aa) taşıyan atların donu İZABEL, a genini homozigot olarak taşıyan atların donu AL
dır.

Atlarda esas pigmenti meydana getiren siyah pigmentasyonu sağlayan (B)
geni vardır. B geni dominant olup siyah pigmentin varlığını determine ederken
yokluğunu bunun alleli ve resesifi olan (b) geni determine eder . Yani bir atta siyah
renklilikle ilgili herhangi bir belirti varsa (B) genini taşıyor demektir. Buna karşılık al
ve izabel donlu atlarda (b) geni vardır. B geni bir yandan alleline dominant etki
gösterir, öte yandan al ve izabel donu determine eden  A  ve  a  genlerine Epistatik
etki yapar. Vücudun her yanı siyah ise bu don YAĞIZ dondur.

Atlarda (B) geni aracılığı ile oluşan siyah pigmenti vücuttaki yele, kuyruk ve
bacakların distaline dağıtan ve bu nedenle dağıtıcı faktör denilen dominant
özellikte bir (C) geni vardır. Eğer genotipte C geni ve B geni varsa meydana gelen
siyah pigment yukarıda anlatılan şekilde dağılır, (C) geni yerine (c) bulunuyorsa bu
dağılım olmaz. Atın genotipinde esas pigment yapıcı genlerden  A  varsa, bunun
yanı sıra siyahlığı meydana getiren  B ve dağıtıcı faktör  C varsa bu atın donu KULA
dondur. Kula da yele, kuyruk ucu ve ayakların distali siyahla karışık koyu, vücudun
diğer kısımları ve gövde sarıdır. Eğer atta esas pigment kırmızı ise (aa), B ve C
genleri de bulunuyorsa, o zaman gövde kırmızı, ayakların distali, yele ve kuyruk
siyahtır. Bu don DORU don olarak tanımlanır.

Atlarda yukarıda anlatılanların dışında bir başka pigmentasyon şekli daha
vardır ki, bu KIRLIK'dır. Kırlıkta vücutta hakim renk beyaz olup, beyaz kılların
arasına koyu kıllar (siyah) değişik şekillerde serpilmiş olarak bulunur. Kırlığın
varlığını (D) geni, yokluğunu  (d ) geni determine eder. D, d'ye dominanttır. D geni
aynı zamanda öteki tüm renk genlerine karşı epistatik etkiye sahiptir. Yani bir atın
genotipinde  D  geni varsa, o atın donu  KIR olarak şekillenir.

Nadir de olsa atlarda görülen bir başka renk şekli alacalıktır. Alacalığın varlığı
(E) yokluğu ise (E) yokluğu ise (e) geni tarafından determine edildiği bildirilmektedir.
Bunun yanı sıra renkli bedende düzgün olmayan beyaz lekeler halinde alacalık
şeklinde kendini gösteren ve beli kuşaklılık karakterini oluşturan  S  geni tespit
edilmiştir. Ayrıca siyah-beyaz alacalık şeklinde kendini gösteren alacalığın polimer
genlerle oluştuğuna inanılmaktadır.

Sığır Donları
Sığırlarda görülen vücut rengi (don) esas olarak siyah, kırmızı, gri, beyaz ve

bunların modifikasyonları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sığırlarda bunların
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dışında görülen albinoluğun  resesif bir gen tarafından meydana getirildiği
saptanmıştır.

Sığırlarda en çok rastlanan renkler siyah ve kırmızı renkledir. Siyah rengin
oluşturulmasından dominant özellikte bir (E) geni sorumludur. Kırmızılık ise bunun
alleli ve resesifi olan (e) geni tarafından meydana getirilmektedir. Buna göre
siyahların genotipi (E-), kırmızılarınki ise (ee) şeklindedir. Şu halde kırmızılar mutlak
homozigot bireylerdir. Homozigot siyahlık İskoçya'da yetiştirilen Aberdeen Angusta
görülmektedir. Öteki siyah renkli ırklarda hem homozigot hem de heterozigot
bireyler bulunabilmektedir. Siyah alaca sığırlarda zaman zaman kırmızı alaca
buzağıların doğması onlarda siyahlığın heterozigot genotipten kaynaklandığının
göstergesi sayılmaktadır. Sığırlarda siyah rengin yokluğunu  d  geninin determine
ettiği bildirilmektedir.

Sığırlarda sık rastlanan renklerden birisi de  gri (esmer) renktir. Esmer
görünüşlü sığırlarda esmerlerin değişik tiplerinin olduğu tespit edilebilir. Buna göre
esmerliğin birden fazla gen çiftinin bir araya gelmesi ile şekillendiği söylenebilir.
Sığırlarda gri yada esmer donların oluşmasında siyah ve kırmızı renkli hayvanların
birleşmesi rol oynamaktadır. Ancak siyahlığın (E) kırmızılığa  (e) dominant
olduğunun bildirildiği hatırlanırsa, siyah  x  kırmızı birleştirmesinden esmer rengin
çıkması, olayda bir başka genin daha rol oynadığını göstermektedir. Gerçekten de
sığırlarda (E) ve (e) genleri dışında özellikle (e) geni ile beraber A geninin varlığı
tespit edilmiştir. Genotiplerinde  A  genini taşıyan kırmızı sığırlarla siyah sığırların
birleştirilmelerinden gri renkli (esmer) yavrular elde edilmektedir. İsviçre Esmeri,
Şarole (Charollais) ve Jersey ırklarında görülen gri rengin şekillenmesinde böyle bir
dominant genin  (A)  rol oynadığına inanılmaktadır.

Sığırlarda çok rastlanan görünümlerden birisi de alacalıktır. Alacalık, siyah
alacalıkta eksik dominant bir gen etkisi ile oluşturulmaktadır. Nitekim siyah-alaca
sığırlarla düz kırmızı renkli yada düz siyah renkli ırkların birleştirilmesinden elde
edilen  F1  dölleri tamamen siyah olup  F2  de yada  G1  de alaca bireyler meydana
gelmektedir.

Bazı sığır ırklarında örneğin Hereford sığır ırkında baş, ayaklar, kuyruk ucu,
karın beyazdır. Bu beyaz nişaneler dominant bir gen tarafından determine
edilmektedir. Ancak her beyaz nişanlılık olayının kalıtımı böyle değildir. Aksine farklı
tiplerde görülen pek çok beyaz nişanlılıkta bir seri polimer genlerin etkisi söz konusu
olup, olayların tamamının basit kalıtım şekli ile izah edilmesi mümkün değildir.

Koyunlarda Don
Koyunların beden renginde çok sayıda renk söz konusu olmamasına karşılık,
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mevcut genlerin determine edilmesinde çok sayıda allel çifti rol oynamaktadır.
Bunların en önemlileri  E  ve  D  genleridir. Bu genler allellerine (e  ve  d)
dominanttırlar. Bunlardan  D  geni beyaz rengi determine etmekte,  ee  genotipinde
ise renklilik kendini göstermektedir. Ancak D geninin  (ee) yapısına epistatik olduğu
saptanmıştır. Bu durumda bir koyunda renkliliğin görülmesi için ee genotipi tek
başına yeterli olmamakta, ayrıca (D) geni yerine bunun alleli ve resesifi olan (dd)
genlerinin bulunması gerekmektedir.

Koyunlarda en çok rastlanan renkler beyaz, siyah ve kahverengi renklerdir.
Yukarıda anlatılanlar dışında kahverengini resesif bir  ( f ) geninin determine ettiği
bildirilmiştir. Buna göre kahverengi koyunlarda (ff) genleri bulunmasına karşılık siyah
renkli koyunlarda bunun alleli ve dominantı olan (F) geni mevcuttur. Buna göre F
geni  (ee) ve (dd) genleri ile birlikte siyahlığı oluştururken, kahverengililiği
engellemektedir.

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak koyunlardaki renklerin genotipleri
yazılabilir.

Beyaz renkli  :  D-E-
Renkli            :  ddee
Kahve renkli  :  ddeeeff
Siyah renkli   :  ddeeF-
Bunların dışında, beyazlığı determine eden  (D) geninin, siyahlık için gerekli

olan ve resesif özellikteki  (d)  geninden başka allellerinin de olduğu ortaya
konmuştur. Bunlar  DW  ve  Dr  genleridir.  DW  geni d genine eksik dominant etkiye
sahip olup, homozigot durumda beyaz rengi meydana getirmektedir (DW DW).
Heterozigot halde ise (DW d)  mavi  renk olmaktadır.  Öteki  allel   Dr  ise,   F  veya  f
geni ile birlikte, bu genler tarafından meydana getirilen siyah ve kahve rengin baş ve
ayaklarda oluşmasını sağlar.  DrDr ee F- genotipinde ekstremiteler siyah,  DrDr eeff
genotipinde ekstremiteler kahve renklidir.

Tavşanlarda Don
Tavşanlarda renk kalıtımı, ağırlıklı olarak basit kalıtım şekli gösteren multiple

allel genlerle, bileşik olan bazı genler tarafından gerçekleştirilir.
Tavşanlarda görülen temel renklerin en önemlileri siyahlık ve tarçınî

renkliliktir. siyahlık dominant bir (B) geni, çikolata veya tarçınî renklilik de bunun
alleli ve resesifi olan (b) geni tarafından determine edilir. Siyah ve tarçınî renkleri
oluşturan genlerle birlikte bulunduğu zaman tavşanın rengini tüy uçlarında kırmızı
veya beyaz bir bant oluşturarak değiştiren bir  A geni daha vardır. Bu özelliğin
yokluğu ise a geni tarafından determine edilir ve  A'ya resesiftir. Örneğin Belçika
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yabani tavşanı siyah tüylerinde kırmızı banta sahipken, Chinchillalarda siyah
tüylerde beyaz bant vardır.

Tavşanların renk lokuslarında multipl allel serisi de söz konusudur. Kırmızı
renk (C) bütün allellerine dominanttır. BBAACC genotipindeki tavşanlarda renk B' ye
bağlı olarak siyah, A' ya bağlı olarak siyah tüylerde  bant, C' ye bağlı olarak  da bant
kırmızı renkte şekillenir. cch, ch   ve c mutantlar olup;  cch  kırmızı bant yerine beyaz
bantın oluşmasını sağlar. (cch)  geni hem (ch) hem (c) genine dominanttır. (ch) geni
kulaklar, burun, ayaklar ve kuyruk hariç vücudun beyaz olmasına neden olur. Bu
renk özelliği himalaya karakteri olarak ifade edilir. bbchch genotipindeki
hayvanlarda kulaklar, burun, ayaklar ve kuyruk tarçınî renkli olurken, B- chch

genotipinde aynı vücut bölümleri siyah görünüştedir. Genotiplerinde (c)'yi homozigot
olarak bulunduran tavşanlar beyaz olup gözleri pembedir.

Tavşanlarda bir başka multipl allel serisi vücutta siyah veya tarçınînin
dağılımını etkiler. E geni siyah ve tarçınînin gri renge dönüşmesine sebep olur,
siyah  tarçınîye göre daha koyu gri renge yol açar. Bu gen allel serisinin diğer
üyeleri üzerine dominanttır.  eJ  geni pigmentin (siyah veya tarçınî) tüm vücuda
dağılmasına sebep olur. Bu da  ej  üzerine dominanttır  ki  ej   yalnız sınırlı alanlarda
siyah yada tarçınînin görünmesine yol açar. Diğer alanlar C lokusundaki genlere
bağlı olarak kırmızı veya siyah olacaktır. Bu gen e'ye dominant olduğundan, ee
hayvanlarda vücutta siyah veya tarçınî renk gözlenmeyecek veya pigment vücuda
dağılmayacaktır. eeCC olan hayvanlar kırmızıdır, ee chch  ler ise beyazdır.  Her iki
durumda gözler koyudur. Beyaz hayvan (ee chch)  albino  beyaz  (cc)  dan  farklıdır.
Albinoda gözler pembe iken beyazdan koyu renklidir, albinolardaki bu durum
gözlerde pigmentin yokluğuna bağlıdır. Açıcı faktör  (D)  siyah veya tarçınînin
yoğunluğunun azalmasına yol açar.  D,  d'ye tamamen dominanttır ki  d  ise renk
açılmasına yol açar.

Beyaz Beneklilik: Beyaz benekliliğin üç tipi vardır, bunların hepsi farklı
farklıdır. İngiliz beyaz beneklilik (En) gerçek renge (en) dominanttır ve beyaz bir
zemin üzerinde  düzensiz koyu beneklere yol açar. Hollanda kuşağı karakteri  (du)
omuzun gerisinde beyaz bir kuşağa sebep olur. Hollanda kuşağının yokluğu (Du),
gerçek renktir ve kuşaklılık üzerine tamamen dominanttır.

Bazı genler kuşaklılık görünümünü değiştirir. Bu yüzden istenen kuşaklı
hayvanların saf yetiştirilmesi güçtür.

Viyana beyazı mavi gözlü bir tavşandır. Gerçek renk (V) durumu Viyana
beyazına (v) dominanttır. Bu beyaz tavşanlar koyu gözlü beyazlar (chchee) ve albino
(cc) den farklıdır çünkü beyazı mavi gözlüdür. Bu renk göz pigmentinin azalmasına
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bağlı bir sonuçtur ki bu pembe renk oluşumu için yeterli değildidir fakat koyu renk
görünüme engel olmaz, en ve Du genleri bileşiktir ve aralarında %1 krossing-over
mevcuttur. Diğer bileşik grup C ve B dir, %43 krossing-over'e sahiptir. Bu genler
kromozom uçlarında karşılıklı olarak yer alırlar.

Tavşanlarda rengi etkileyen daha az bilinen bazı karakterler vardır. Martin
karakteri siyah veya tarçınî tüyler ile beyaz tüylerin serpiştirilmesi sonucudur ki bu
örnekte koruyucu kıllar beyazdır ve kürk ise renklidir. Martinde siyah, tarçınî ve mavi
(açık siyah) gibi kombinasyonları mümkündür. Arjantin şampanyası bazı genleri
görünür bir şekilde içeren karakteristik gümüşî rengin meydana gelmesi suretiyle
pigmentli tüylere beyazın serpiştirilmesinin bir sonucudur. Daha fazla beyaz tüyler
için seleksiyon bu tavşan  ırkının gelişmesini sonuçlandırmıştır.

Tavuklarda Renk Kalıtımı
Tavuklarda bedeni örten tüyler balıca beyaz, kırmızı, siyah, mavi, çubuklu,

benekli yada tek renk tüylerin uç kısımlarında ikinci bir rengin toplandığı renklilik
modelleri gösterirler.

Bu renkliliklerin oluşumunda rol oynayan çok sayıda gen, alleller arasında
dominant, resesif, eksik dominant allel olmayanlar arasında epistatik özelliğe sahip,
bazen cinsiyetle etkisi değişen otosomal, yada cinsiyete bağlı kalıtım yolu izleyen
özellikler gösterir. Çok geniş bir yayılma alanı olan Beyaz Leghornlarda tüy rengi
yönünden genotip B-, S-, Z-, I- genlerini taşır. Burada B (çubukluluk), S (beyazlık), E
(siyahlık ve C (renk oluşumu) genlerinin tümünün etkisi epistatik I (beyazlık) geni ile
örtülmüştür. Diğer genler etkilerini gösterememektedir. I geninin varlığı Beyaz
Leghorn ırkı için özeldir. I geninin bulunmadığı diğer tüm ırklarda beyazlık yada
renklilik diğer genlerin birbirini aynı yada zıt yönde etkilemeleri yanı sıra, hormonal
mekanizmayı da etkilemeleri ile oluşmaktadır.

Örneğin Beyaz Leghorn gibi görünümlü Beyaz Plymouth da B,  S,  E,  i,  c,  C
genleri vardır.  Burada  S  (beyaz),  c  (renksizlik) genleri siyahın oluşumunu
önlemektedir. b,  s+,   eb,   i,   C,   Co  genlerini taşıyan Rhode Island Red'de ise
cinsiyete bağlı kırmızılık (s+) ve otosomal  (eb) kahverengilik, otosomal C nin varlığı
ile desteklenmekte, ayrıca Co (Columbia beneklilik) geninin varlığı kanat ve kuyruk
tüy uçlarında benekler oluşumuna neden olmaktadır. Benzer olay b,  s,  ewh,  i,   C,
Co  genotipli New Hampshire için de geçerlidir.

Mavi Wyandotte ise (Bl,  E,  i,  C, Lg) genotipinde  i  ve  C  renklilik oluşturucu
genler yanı sıra  Bl  (mavilik)  geni ile tüy rengi oluşurken,  Lg  geni tüy uçlarında
pigment birikimine yol açmaktadır.

Tavuklarda bu mekanizmaya uygun olarak çalışan başlıca tüy rengi genleri  E
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(siyah),  e+  (yabani  renklilik),   eb  (kahverengi),   ewh (buğday),  Db  (koyu
kahverengi)  db (siyah),  Ml (yabani renklilik),  Bl (mavi),  S (beyaz-cinsiyete bağlı),  s
(kırmızı-cinsiyete bağlı) dır. Bunların yanı sıra Co (kolombiya beneklilik etkisi erkekte
daha belirgin),  mo (beneklilik), Sp (parlak beneklilik),  Lg  (pigmenti tüy kenarında
toplayıcı),  Sg+  (nokta veya çizgililik),  Ab (beneklilik-eksik dominant) genleri ve Dk

(östrojen inhibe edici),  dk (  (östrojen sitümüle edici) genler de fenotipi belirlemede
ana renk genleriyle ortak çalışırlar.

BİLEŞİKLİK (BAĞLANTI=GEN BAĞLILIĞI)
Canlılarda kromozom sayılarının sınırlı olmasına karşılık, genler binlerle ifade

edilebilecek kadar çok sayıdadır. Çiftlik hayvanlarında kromazom sayıları çoğunlukla
30 çift dolayındadır. Drozofila  X  kromozomu üzerinde yaklaşık 1000 adet gen
bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın çiftlik hayvanları için de geçerli olduğu
varsayılırsa ortalama gen sayısı 60000 ve ortalama lokus sayısının da 30000
dolayında olacağı hesaplanır. İnsanda 23 çift kromozoma karşılık 20000-120000
kadar gen vardır. Bir kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunduğuna göre mayoz
bölünme sırasında homolog kromozomlar biri birlerinden ayrılarak yeni hücrelere
gittiklerinde üzerlerindeki bütün genleri beraberce o hücreye götürecekler demektir.
Bir diğer deyişle aynı kromozom üzerinde bulunan genler beraberce aynı gamete
(üreme hücresine) giderler. Bu gibi aynı kromozom üzerinde bulunan genleri bileşik
genler ve bu olaya da bileşiklik  adı verilir.

Gametlerin meydana gelmesi sırasında kromozomlar bağımsız olarak ve
rasgele yeni gametlere giderler. Ancak genler için bu bağımsızlık tam olarak söz
konusu değildir. Eğer ele alınan genler farklı kromozomlar üzerinde ise ancak o
zaman bu genler gametlere tesadüfen ve bağımsız olarak giderler. Mendel ya şans
eseri farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler tarafından determine edilen
karakterleri inceledi yada kurallarına uymayan olayların açıklanmasına girmekten
kaçındı. Çünkü Mendel’in örnek olarak verdiği karakterler farklı kromozomlar
üzerinde bulunan genler tarafından determine edilmektedir.

Mendel kanunları anlatılırken, AABB ve aabb genetik yapılı iki ferdin ele
alındığı dihibrid bir birleştirmede  F1 generasyonunda AaBb genotipinde fertler
meydana geldiği belirtilmişti. Heterozigot yapıdaki (AaBb) F1' lerin kendi aralarında
birleştirilmelerinden, F2 generasyonundaki döller  9  farklı genotipte ve  16
kombinasyondaki döllerin  4  fenotipte  9 : 3 : 3 : 1  oranında dağılacaklardır. Bu
dağılım Mendel'in klasik dağılım oranıdır. Ancak böyle bir dağılımın
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gerçekleşebilmesi, ele alınan her iki karakteri determine eden A ve B genleri ile  a
ve  b genlerinin cinsiyet hücrelerine bağımsız olarak geçmelerine bağlıdır. Söz
konusu genler birbirinden bağımsız hareket edebilmelidirler ki, bunun sonunda  A
geninin B ve b ile beraber bir cinsiyet hücresine (gamete) gitme şansı eşit olsun.
Sonuç olarak Mendel'in ikinci kuralı  "Dağılma İlkesi" nin gerçekleşmesi üçüncü
kuralı olan  "gametlerin (genlerin) bağımsızlığı"  ilkesinin var olmasına bağlıdır.
Yukarıda anılan  AABB  ve aabb  yapısındaki bireylerde A  geninin birisi bir
kromozomda ötekisi ise bunun homoloğu olan kromozomdadır.  B geninin ise birisi
bir kromozomda ikincisi ise birinci  B  genini taşıyan kromozomun homoloğunda yer
alır. Eğer bu A ve B genlerinden her biri karyotipteki farklı kromozomlarda
taşınıyorlarsa (örneğin;  A geni 5. çift ve B geni 7. çift kromozomda ) o taktirde bu
genler bağımsızdır ve söz konusu bağımsızlığa bağlı olarak Mendel'in dağılım kuralı
gerçekleşecektir.

Genlerin (gametlerin) bağımsızlığının var olduğu bir olayda saf yapılı
bireylerin birleştirilmesinden elde edilen ve genotipi AaBb olan heterozigot F1

generasyonuna ait bireyler atasoyunda yer alan resesif homozigot genotipindeki
bireylerle birleştirilirse;

AaBb  X  aabb dölerin genotipi            Dağılma oranı
AB        AaBb   % 25  :  1

Gametler Ab        ve    ab        Aabb   % 25  :  1
aB        aaBb   % 25  :  1
ab        aabb   % 25  :  1

elde edilecek döller 4 fenotip grubunda  1 :  1  :  1  :  1  oranında dağılacaklardır.
Ancak A  ve  B genleri , benzer şekilde a ve b genleri aynı kromozom

üzerinde taşınıyorlarsa durum ne olur? Bu durumda A geni nereye (hangi cinsiyet
hücresine) giderse  B geni de oraya gidecektir. Benzer şekilde a geninin gittiği
cinsiyet hücresine b geni de birlikte gidecektir.

Bu durumda yukarıdaki birleştirmeler genlerin birlikte olma durumu göz önüne
alınarak tekrar yapıldığında daha önce elde edilen sonuçlar tekrar elde edilecek
midir?
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F1 lerin parental generasyondaki resesif homozigot ebeveynle tekrar
birleştirilmesinde, F1  lerde A ile B ve a ile b aynı kromozom üzerinde taşındığından
aynı gamet hücresine gidecektir. Benzer şekilde resesif homozigot bireydeki a ve b
genleri de aynı kromozom üzerindedir. Buna göre:

görüldüğü gibi  yukarıdaki birleştirmeden elde edilen döller iki ayrı tip genotip ve
buna bağlı olarak iki ayrı fenotip gruplarında toplanacaktır. Dağılma oranı ise % 50 :
% 50 yani 1 :  1 dir. Oysa gametlerin bağımsızlığının var olduğu durumda, yani her
bir allel genin ayrı kromozomlarda bulunması halinde, yukarıdaki birleştirme sonucu
1 :  1   1 :  1 olmuştur.

Kalıtımda, aynı kromozom üzerinde taşınan genlere bileşik (bağımlı) genler
ve bileşik genlerin rol oynadığı kalıtım şekline de BİLEŞİKLİK (bağımlılık) adı
verilir. Bileşik genler birbirinden ayrılmadan gametlere ve oradan da yeni
generasyonlara geçerler. Bu nedenle birlikte olmayı vurgulamak için parantez içinde
gösterilebilir. Örneğin (AB) ve (ab) gibi.

Bileşiklik konusunda buraya kadar anlatılanları somut örneklerle tekrar
incelemekte yarar vardır.

Drozofilada  B  ve  b  allel çifti gri ve siyah beden rengini determine ederler.
Bu sineklerde bir diğer allel çifti  K  ve  k vardır ki  K  normal,  k  ise kısa kanatlılığı
determine ederler. Normal kanatlılık  K , kısa kanatlılığa  k  karşı dominanttır.

Eğer siyah beden-normal kanatlı drozofilalarla gri beden- kısa kanatlılar
birleştirilirse  F1 nesli gri beden-uzun kanatlı olur.
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F1 generasyonundan erkek fertleri siyah beden- kısa kanatlı dişi fertlerle
birleştirilirse yani bir test melezlemesi yapıldığı düşünülürse ve meydana gelecek
kombinasyonları Mendel kanunları uyarınca gösterilirse;

gametlerin bağımsız olarak geçişimi söz konusu olduğu zaman burada görüldüğü
gibi              1 :  1  :   1 :  1   oranında genotipik ve aynı zamanda fenotipik fertler
meydana gelecektir. Ancak, gerçekten böyle bir melezleme yapıldığında
beklediğimiz  1 :  1  :   1 :  1  oranını elde edemeyiz. Meydana gelen drozofilaların
yarısının siyah beden-uzun kanatlı, yarısının ise gri beden-kısa kanatlı oldukları
görülür.

Yukarıdaki melezleme bileşik genler parantez içine alınarak diyagram
şeklinde gösterilecek olursa:
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Bununla beraber bileşiklik olayı burada gösterildiği kadar basit değildir. Yani
her zaman bileşik genler mutlak olarak bir arada bulunmazlar fakat bir arada
bulunma eğilimindedirler ve bazı durumlarda birbirlerinden ayrılırlar.

Bileşiklik, Mendel'in genlerin saflığı ve bağımsızlığı prensibine bir istisna
teşkil etmektedir. İnsanlardaki göz rengi ile saç ve ten rengini belirleyen genlerin
aynı kromozom üzerinde bulunduğu kabul edilmektedir. Mavi gözlülük ile sarışınlık
genelde aynı fertte bulunur.

KROSSİNG-OVER (PARÇA DEĞİŞİMİ)
Gametogenosis olayı anlatılırken, olayın gerçekleşmesi için mitoz bölünmeyi

iki aşamalı mayoz bölünmenin takip ettiği ifade edilmişti. Aslında mitoz ve mayoz
bölünme arasında bazı temel farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan birisi de, mayoz
bölünmenin profaz safhasının mitoz profazına göre daha uzun ve karmaşık
olmasıdır. Mayoz'un profaz safhası birbirini kesintisiz takip eden beş alt safhaya
ayrılır. Bunlar, leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diyakinez safhalarıdır. Bölünme
için aktif hale geçen hücre leptoten safhasını atlatarak zigoten safhasına ulaşır.
Zigoten safhasında homolog kromozomlar tüm uzunlukları boyunca yan yana
gelmeye başlar ve bir süre sonra birbirine sıkıca temas ederek SİNAPSİS
oluştururlar. Zigoten safhasını izleyen pakiten safhası profazın en uzun safhasıdır.
Bu safhada kromozom çiftleri birbirine sarılmış olarak kalır. İlerleyen zaman içinde
kısalır, yoğunluğu artar ve kalınlaşır.

Kısalıp kalınlaşan homolog kromozomların her biri bağımsız birer sentromere
sahiptir. Bu özellikteki homologlardan her birinin iki kromatiti vardır ve bu kromatitler
sentromer aracılığı ile oluşan bu yapıya tetrat adı verilir. Zigoten safhasında
başlayan Sinapsis olayına bağlı olarak herbiri ikişer kromatite sahip homolog
kromozomların birindeki kromatitlerden birisi, öteki kromozomun kromatitlerinden
birisi ile temas halindedir. Bu temas yada yapışma yerlerine Chiasma (Kiyazma)
adı verilir. Profazın pakiten safhasında homolog kromozomların birbirine çapraz bir
şekilde yapışan kromatitleri arasında parça değişim olayı gerçekleşebilir. Bu olaya
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Krossing-over adı verilir. Yukarıda anlatılanlar üç allel gen taşıyan bir kromozom
çiftinde şemayla gösterilirse konu genetik açıdan daha iyi kavranacaktır (şekil 16).

Şekil 16'da görüldüğü gibi, homolog kromozom çiftinden birisi  A,  B  ve D
yönlerini,  diğeri ise bunların allelleri olan  a,  b  ve  d  genlerini taşımaktadır. Hücre
bölünmesi ilerlerken kromozomların geçirdiği değişik aşamalar sonunda Kiyazma
noktasında  krossing-over şekillenmektedir. Yapışma noktalarında kromatitlerin
oluşturduğu şekil  X harfine benzediği için  (eski yunancada chi)  bu duruma
kiyazma (chiasma) adı verilir.

Eğer krossing-over olmasa idi cinsiyet hücrelerine (gametlere) A, B, D ve a,
b, d genleri bileşik olarak gideceklerdir. Şekil 16' da görüldüğü gibi parça değişiminin
olduğu kromozom kısmında B ve b genleri bulunmaktadır. Parça değişimi
gerçekleşirse, bu durumda cinsiyet hücrelerine A ve D genleri ile sadece B geni
değil , b geni de bileşik olarak geçebilecektir. Bu sonuca göre her bir cinsiyet hücresi
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Şekil 16 : Krossing-over'in oluşumu

(gamet), ya ABD, ya AbD, ya abd yada aBd genlerine sahip olacaktır. Böylece
bileşikliğin bozulmadığı durumda yalnızca iki tip gamet oluşmasına karşılık,
krossing-over nedeniyle bileşikliğin kısmen bozulmasına bağlı olarak dört tip gamet
şekillenecek ve bu gametlere bağlı olarak da dört farklı fenotip oluşacaktır.

Tavşanlarda bir allel gen çifti kılların rengini, diğer bir çift de tüylerin
uzunluğunu determine etmektedir. Bunlardan dominant B geni benekli renkliliği,
resesif  b  geni de düz renkliliği; dominant  K geni kısa tüylülüğü, resesif  k  geni de
uzun tüylülüğü meydana getirmektedir. Homozigot (BBKK) yapılı benekli kısa tüylü
tavşanlarla, homozigot (bbkk) yapılı düz renkli uzun tüylü tavşanların
birleştirilmesinden elde edilen  F1 lerin  genotipi  BbKk ve heterozigottur.   B  ile  K
genleri ve bunların allelleri  b ve  k genleri aynı homolog kromozom çifti üzerinde
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taşınmakta olup bileşiktirler. BbKk  genotipindeki  F1 bireylerin bbkk genotipindeki
bireylerle melezlenmesi sonunda söz konusu genlerin bileşik olmaları nedeniyle
beklenen sonuç aşağıdaki gibidir.

Beklenen sonuç yukarıdaki gibi iki farklı genotip ve buna bağlı iki farklı fenotip
grubudur. Elde edilin döllerin yukarıdaki iki fenotip içinde % 50 : % 50  yada  1  :  1
oranında dağılması beklenir. Eğer uygulamada böyle bir sonuçla karşılaşılırsa, o
taktirde ele alınan iki karakteri determine eden genlerin bileşik olduğu ve krossing-
overin meydana gelmediğine karar verilir.

Fakat uygulamada bileşikliğin devam ettiği olaylar yanı sıra,  krossing-overin
meydana gelme şansı olduğu sürece bileşikliğin kısmen de olsa değişik düzeylerde
bozulduğu ve buna bağlı olarak yeni kombinasyonların meydana gelmesine neden
olacak yeni gametlerin oluştuğu görülmektedir.

Krossing-overin gerçekleştiği bir kalıtım olayı açısından yukarıdaki tavşan
örneği yeniden ele alınırsa Yukarıdaki birleştirme şemasında ilk iki satırda  % 50  ve
% 50 oranlarında beklenen parental generasyondaki bireylere benzeyen (parental
kombinasyonlar) bireyler % 44  ve % 44 oranlarında meydana gelmiştir.
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Bunun nedeni gerçekleşen krossing-over'dir. Bu olayın sonunda oluşan yeni
gametler, birleştirme şemasınınıdaki son iki satırda rekombinasyon ürünlerini başka
bir ifadeyle krossing-over ürünlerini meydana getirirler.

Yukarıda ele alınan örnekte krossing-over yüzdesi  % 6 + % 6 = % 12 dir.
Krossing-over yüzdesi, krossing-over ürünlerinin toplamının toplam fert

sayısına oranlanması ile hesaplanır. Örneğin bir test melezlenmesinde toplam 500
döl elde edilmiş ve bunların 100'ü  krossing-over ürünü yeni kombinasyonlar ise:

Mendel bezelyelerde bir allel gen çifti dolgun ve buruşuk tohumluluğu, diğer
bir çift de bıyıklı ve bıyıksız filizi determine ettiğini tespit etmiştir. Bunlardan
dominant D geni dolgun tohumluluğu, resesif  d  geni de buruşuk tohumluluğu;
dominant  B geni bıyıklı filizi, resesif  b geni de bıyıksız filizi meydana getirmektedir.
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Homozigot (DDBB) yapılı dolgun tohumlu bıyıklı filizli bezelyelerle, homozigot (ddbb)
yapılı buruşuk tohumlu bıyıksız filizli bezelyelerin  birleştirilmesinden elde edilen  F1

lerin  genotipi DdBb ve heterozigottur.  D  ile  B genleri ve bunların allelleri  d ve  b
genleri aynı homolog kromozom çifti üzerinde taşınmakta olup bileşiktirler. DdBb
genotipindeki  F1 bireylerin kendi aralarında birleşmesi sonucu F2 döllerin tablo 10
da dağılımı görülmüştür.

F2 arasında fenotip bakımından yine dört sınıf var ve hem parental hem
rekombinasyon  genotipleri gözlenmekte, ancak beklenen dağılma oranı yoktur. Bu

Tablo 10.  Bezelyelerde bileşiklik ve krossing-over sonucu F2

generasyonunda beklenen dağılma oranının  (9 : 3 : 3 : 1) bulunmaması
___________________________________________________________________

F2 döllerin fenotipi Miktarı
___________________________________________________________________

Dolgun-Bıyıklı 319
Dolgun-Bıyıksız      4
Buruşuk-Bıyıklı      3
Buruşuk-Bıyıksız 323
Toplam 649

___________________________________________________________________

durum bileşiklik ve krossing-over sebebiyle midir? Bunu bulmak için F1 ler
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homozigot resesif bireyle test melezlemesine tabii tutulur.
Test melelemesinde beklenen oran 1 : 1 : 1 : 1 olmadığı  ve 1: 1 e benzer

olduğu için bileşiklik ve yeni kombinasyonlardan dolayı krossing-over var.

Kromozom Haritaları
Aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasında meydana gelen

krossing-over'lerden yararlanılarak kromozom haritaları yapılmıştır. Burada esas,
hesaplanan Krossing-over yüzdesi üzerine kurulmuştur. Genler birbirlerinden ne
kadar uzakta ise bu genler arasındaki krossing-over olayı o kadar fazladır. İşte
kromozom haritalarında krossing-over yüzdeleri ünite olarak ifade edilmekte ve bu,
genler arası uzaklığın bir ölçüsü olmaktadır. Meselâ, A ve B genleri arasındaki
uzaklığı tespit için birleştirmeler yapalım ve ikisi arasında % 10 krossing-over
bulalım. Burada diyebiliriz ki,  A  ve  B  genleri bir birlerinden 10 ünite uzaktadır. A,
B, yine bu kromozom üzerinde bir de C geni olsun ve  C,  B'den 15 ünite uzaklıkta
bulunsun. Bu durumda genlerin sıralanmasının  ABC mi yoksa CAB şeklinde mi
olduğunu bilemeyiz. Bunun için  A ile C  arasındaki    krossing-over oranını da
bilmeliyiz. Eğer A  ile C arasında  %5 krossing-over varsa bu genlerin sıralaması;

                şeklindedir.  Eğer A ile C
arasında % 25 krossing-over  varsa bu genlerin sıralanması ve dolayısıyla
kromozom haritası:

    şeklinde olacaktır.

CİNSİYET KALITIMI
Erkeklik ve dişilik cinsiyet kromozomları ile belirlenmektedir. Memelilerde

dişiler XX erkekler XY  kromozomlarına sahiptir. Cinsiyet kromozomları metafazda
morfolojik olarak X ve Y harflerine benzedikleri için bu harflerle gösterilmektedir.

Bir yavrunun başlangıç noktası olan zigot, biri dişiye, diğeri erkeğe ait iki
gametin birleşmesiyle oluşur. Dişinin cinsiyet kromozomları XX ve erkeğin cinsiyet
kromozomları XY olduğuna göre, dişiye ve erkeğe ait gametler aşağıdaki gibidir.

Homozigot yapılı (XX) dişi hücre mayoz bölünme sonucu her biri bir tane X
kromozomu taşıyan iki gamet oluşturur.

Heterozigot yapılı (XY) erkek hücre mayoz bölünme sonucu her biri  X
kromozomu taşıyan, diğeri Y kromozomu taşıyan iki gamet oluşturur.

Oluşan gametler Mendel'in gametlerin bağımsızlığı yasasına uygun şekilde
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birbirleriyle birleşerek dişi veya erkek yavrunun zigotunu oluşturacaktır. Dişi
gametler daima   X  taşıdığı için, herhangi bir dişi gameti X kromozomu taşıyan
erkek gametle birleşirse XX yapılı dişi yavru oluşumu, Y kromozomu taşıyan erkek
gametle birleşirse XY yapılı erkek yavru oluşumu söz konusudur.

Aşağıdaki şema ile bu olay daha kolay anlaşılabilecektir.

Şemadan da anlaşıldığı gibi memelilerde (drozofila kalıtım şekli)  doğacak
yavrunun cinsiyetini belirleyici temel faktör babadır. Buna karşın kuşlar, balıklar ve
kelebeklerde cinsiyet kromozomlarının cinsiyetlere dağılımı memelilerin tersidir.
Yani erkekler XX, dişiler XY kromozomları taşır (Abraksas kalıtım şekli). Kuşlarda
cinsiyet kromozomları erkeklerde ZZ, dişilerde  ZW ile gösterilir. Dişi çekirgelerde X0
ile gösterilir. Kuş, balık ve kelebeklerde cinsiyeti belirleyici faktör annedir.
Tavuklarda W kromozomu üzerinde hiçbir genetik şifreye rastlanmadığı için dişi
tavukların genotipi Z0 olarak gösterilir.

Genel olarak tabiatta dişi ve erkek oranı % 50 ve % 50 şeklindedir.
Hayvancılıkta yetiştirme yönüne göre bazı durumlarda erkek, bazı

durumlarda dişi daha kârlıdır. Bu nedenle cinsiyetin oluşumunu kontrol etmek isteği
doğmuştur. Bu amaçla birçok araştırmalar yapılarak zigot oluşmadan müdahale
ederek yalnızca istenilen cinsiyetten hayvanlara oluşma ve gelişme şansı
verilmesine çalışılmaktadır.

Teorik olarak cinsiyet üzerinde şu şekillerde etkili olabiliriz:
1- Progam (döllenme öncesi)
2- Syngam (döllenme sırasında)
3- Metagam (döllenmeden sonra)
1- Progam: Döllenme öncesinde cinsiyeti kontrol etmek demektir. Bunun için

X ve Y kromozomunu taşıyan spermatozoitlerin belirlenip birbirinden ayrılması
gerekir. Genel bir kanı olarak X kromozomu Y kromozomundan daha büyüktür,
dolayısıyla X taşıyan sperm, Y taşıyan spermden daha ağır olacaktır. Eğer sperm
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santrifüj edilirse ağır spermler dibe çöker. Böylece X kromozomlu spermleri Y
kromozomlulardan ayırmak mümkün olabilir.

Bu konuda olumlu yaklaşılabilecek bir başka uygulama çiftleşmeden önce
dişiye yumurtalık hormonları verilmesidir. Böylece birçok olayda erkek yavru
sayısının artması sağlanmıştır. Burada kullanılan dişilik hormonlarının Y
kormozomlu spermlerde hareketliliği arttırıcı etki yapmış olması, yada döllenmeye
etki eden ve yumurtalıkça yapılan bazı maddelerin (gamon) salınmasını sağlamış
olması muhtemeldir.

Farklı cinsiyet kromozomu taşıyan spermleri birbirinden ayırma konusunda
olumlu sonuçlar alınan bir başka uygulama ise elektroforez uygulamasıdır. Yapılan
denemeler göstermiştir ki X kromozomu (+) anot kutbuna, Y kromozomu ( - ) katot
kutbuna toplanmaktadır. Böylece anotta toplanan spermlerle yapılan döllemeler dişi,
katotta toplanan spermlerle yapılan döllemeler erkek yavru oluşturmaktadır.

Bu konuyla uğraşan araştırıcılar X ve Y kromozomlarını taşıyan spermler için
antikor elde etmeğe çalışmaktadırlar. Bu başarılırsa insan dahil tüm canlılarda
cinsiyek kontrol altına alınabilecektir.

2- Syngam: Döllenme sırasında cinsiyetin oluşumunu kontrol altında
tutmaktır. Günümüze kadar bu konuda etkili olmuş herhangi bir uygulama
yapılmamıştır.

3- Metagam: Döllenmeden sonra yapılan müdahalelerdir. Bu amaçla
hormonlar kullanarak erkek oluşacak döllenmiş yumurtanın uterus duvarına
yapışması sağlanabilir. Kuluçkadaki yumurtaların cinsiyeti üzerine hormonlarla etkili
olunmuş fakat çok fazla yumurta zayiatı olmuştur. Memeli hayvanlarda döllenmeden
sonra hormon enjekte etmekle cinsiyet üzerine etki yapmak konusunda başarı
sağlanamamıştır.

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM
Cinsiyet kromozomları üzerinde bulunan genlerin izlediği kalıtım yoludur.
Bilindiği gibi cinsiyet kromozomları X ve Y ile gösterilir. İnsanlarda hemofili ve

renk körlüğü (daltonizm) gibi karakterler X kromozomu, ayak parmaklarının
yapışıklığı (Web-toe) ise Y kromozomu üzerinde yerleşen karakterlerdendir.
Tavuklarda Z kromozomu üzerinde çıplak başlılık, tüylerin rengi, kahverengi göz,
gümüşi renk, tüylenme hızı, cücelik, incik pigmentasyonu gibi karakterleri determine
eden genler bulunmaktadır. Örnek:
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Eğer söz konusu gen dominant özellikte ise (sadece X kromozomunda
taşınan karakterler için) :

1) Hasta bir erkek ile normal bir dişi evlenirse hastalık kızların tümüne geçer.
Çünkü baba yalnız kız çocuklarına X verecektir ve genin dominant etkisi nedeniyle
fenotipte görülecektir. Buna karşın hasta babanın erkek çocukları normaldir, çünkü
baba oğullarına Y verir. A > a  ve  A: hastalık yapıyor,  a: normal;

2) Hasta bir dişi (heterozigot yapılı) ile normal bir erkek evlenirse, kızların
yarısı ve oğlanların yarısı hastadır. Çünkü anne hem oğluna, hem kızına X verir.

3) Eğer hasta bir dişi (heterozigot) ve hasta bir erkekle evlenirse, dişilerin
tümü, erkeklerin yarısı hastadır.



92

4)  Hasta erkeğin annesi de hastadır. Çünkü erkek  X' i ancak annesinden

alır. Anneden  ,  babadan  Y alacaktır.
5) Yeni bir mutasyon olayı hariç olmak üzere, her hasta yavru en az bir hasta

ebeveyne sahiptir.

Eğer söz konusu gen resesif  özellikte ise :  A  > a  a:  hastalık yapıyor ve A:
normal:

1) Hastalık veya kusur bir generasyon atlayabilir.
2) Hastalık hemen daima erkekte görülür. Anne normal görünür ama

taşıyıcıdır.
3) Eğer ebeveynin her ikisi de hasta ise yavruların tümü hastadır.
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4) Hasta kızın oluşabilmesi için taşıyıcı veya hasta kadın ile hasta erkek
evlenmelidir. 5) Eğer dişi taşıyıcı ise ( yani heterozigot yapıda ise) normal erkekle
evlendirmede erkeklerin yarısı hastadır. Kızların ise yarısı taşıyıcı ama tümü normal
görünüşlüdür.

6) Hasta erkek normal dişi ile evlenirse hastalık yavruların hiçbirinde
görünmez ama dişiler taşıyıcıdır. Yani hasta erkekler geni oğullarına değil kızlarına
geçirirler.

7) Hasta bir dişi ile normal bir erkek evlendirilirse hastalık tüm erkeklerde
gözlenir, dişiler normal görünür, ama taşıyıcıdırlar.
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CİNSİYETLE İLGİLİ KARAKTERLERİN KALITIMI
Bazı karakterleri determine eden gen çiftlerinin birbirine karşı dominant yada

resesif olma durumu farklılık göstermekte, bu da aynı genotipe sahip dişi ve erkekte
fenotipin farklı görünmesine yol açmaktadır. Böyle genetik özellik gösteren
karakterlere cinsiyetle ilgili karakterler denir. Koyunlarda boynuz kalıtımı, insanlarda
saçsızlık, deri kusuru (ichtyosis), yan kesici dişlerin eksikliği , sol parmak ekleminin
genişliği gibi karakterler bu kalıtım şekliyle belirlenir.

Örneğin koyunlarda boynuz oluşumunu determine eden gen çifti böyle bir
özelliğe sahiptir.

Boynuzluluk geni           P
Boynuzsuzluk geni        p     olsun.

Burada erkeklerde 3 boynuzlu, 1 boynuzsuz, dişide 3 boynuzsuz, 1 boynuzlu
yavru elde edilir. Burada boynuzluluk oluşturan   P  geni erkekte dominant, dişide
resesif özellik kazanmaktadır.

                        PP=  Boynuzlu Boynuzlu
                        Pp = Boynuzlu               Boynuzsuz

                     ( P > p) ( P <  p)
                        pp = Boynuzsuz            Boynuzsuz

CİNSİYETLE SINIRLI KARAKTERLER
Bazı karakterler cinsiyetle ilgilidir. Genlerle determine edilirler ancak etkileri
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bir cinsiyette gözlenirken diğerinde gözlenmez. Bu karakterlere cinsiyetle sınırlanan
karakterler denir. Kelebeklerde renk kalıtımı, insanda erkekte sakal oluşurken dişide
oluşmaması bu kalıtım şekline örneklerdir. Genel olarak sekonder cinsiyet
karakterlerinin bu tip bir kalıtım yoluyla determine edildiği kabul edilmektedir. Bir
başka örnekte tavukların erkek ve dişilerinde tüylenme biçimi böyle bir özelliktedir.
Bazı genotiplerde tüylerle birlikte büyük ibik, küpe, ense ve kuyruk tüyleri vardır.
Bazı genotiplerin erkeklerinde tavuk tüylülük ve horoz tüylülük vardır. Tavuk tüylülük
oluşturan gen  H (dominant)  ve horoz tüylülük oluşturan gen h  (resesif) dir.

HH Tavuk tüylü Tavuk tüylü
Hh Tavuk tüylü Tavuk tüylü
hh Tavuk tüylü Horoz tüylü

Şemada gözlendiği gibi resesif homozigot yapı dişide determine ettiği özelliği
gösteremezken, erkekte göstermektedir.

Burada dağılımı gözlenen bu tür karakterlerin cinsiyet hormonlarının
sekresyonuyla ilişkili olduğu sanılmaktadır.

MUTASYONLAR (İDİO-VARYASYONLAR)
Mutasyon canlının idio-plazmatik yapısında (genotipinde) aniden görülen

değişmedir. Başka bir ifadeyle mutasyon, kalıtsal materyalin miktar, organizasyon
veya içeriğindeki herhangi bir değişikliği belirtmekte kullanılır. Bu değişiklik dölden
döle geçer. Çoğu zaman mutasyonlar gen kombinasyonları ile karıştırılır. Bunlardan
kombinasyonlar  kromozomların hareketi, mutasyonlar ise kromozom yada genlerin
herhangi bir etki altında aniden değişmesidir. Mutasyonlar doğada kendiliğinden
meydana gelebildiği gibi, mutagen  adı verilen fiziksel (ışın),  kimyasal, viral vb gibi
dış etkenler tarafından da meydana getirebilirler. Mutasyon sonucu meydana gelen
ürüne ve bu değişikliği taşıyan hücre ve organizmaya mutant adı verilir. Bazen
genotipteki bir değişiklik fenotipte gözlenmeyebilir veya tam aksine etkisi canlıyı
öldürecek kadar kuvvetli olabilir (öldürücü mutayon). Mutasyon deyimi ilk kez
De Vries tarafından 1901 yılında, Oenothera Lamarckiana türünde diğer bitkilere
göre çok büyük olan ve gigas (dev) olarak adlandırılmış bir bitkinin ve onun
döllerinin gözlenmesi sırasında kullanılmıştır.

Şili'de normal koyun sürüleri içinde sırt bölgeleri uzun, bacakları kısa,
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koyunların gözükmesi (ancon koyunları), tırnakları normal domuz sürülerinde tek
tırnaklı döllerin birdenbire ortaya çıkmaları, Fransa'da tavşanlar arasında castorrex
tavşanlarının oluşması, Ankara tavşanı ve tiftik keçisinin oluşması gibi birçok
örnekler mutasyon örneği olarak verilebilir.

Karyotipteki sayısal ve yapısal değişikliklere "Kromozom Aberrasyonları"
veya "Kromozom Mutasyonları" ( Yapısal Kromozom Mutasyonları +Sayısal
Kromozom Mutasyonları= Genom Mutasyonları) Mutasyonlar bütün kalıtsal kitleye
ait olduğu gibi yalnız bir gene  de ait olabilir. Buna göre mutasyonlar üçe ayrılır.

1- Gen Mutasyonları
2-Yapısal Kromozom Mutasyonları
3- Sayısal Kromozom Mutasyonları (Genom Mutasyonları) (Eşeyli üreme

gösteren canlılarda gametlerde bulunan kromozomlara takım veya genom adı
verilir ve "n" sembolu ile gösterilir)

1- Gen Mutasyonları
Genlerde ani bir değişme olarak ortaya çıkar. Bir genin, genomdaki sayısı

veya kromozom üzerindeki yeri değişmeksizin, yapısının değişmesi olayına gen
mutasyonu adı verilir. Gen mutasyonunun moleküler düzeyde nedeni, genin
yapısını oluşturan nükleotidlerin sayı, oran veya dizilme sıralarının değişimidir. Eğer
bir açıklama yapılmazsa, mutasyon denildiğinde özellikle moleküler genetikte
düşünülen ve amaçlanan temelde gen mutasyonudur. Bir genin mutasyona
uğraması sonucunda yeni bir allel (mutant allel) meydana gelir ve bu yeni alleli
taşıyan hücre veya organizma da mutant olarak adlandırılır.
Gen mutasyonlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:

Amerika'da postu (deri) için yetiştirilen kıymetli bir tilki vardır. Bunların renkleri
gümüşidir. 1930 yılında bunlar arasında sırtları şeritler halinde iki sıra beyaz çizgili
döller görülmüştür. Bunlara da platin tilki adı verilmiştir. Bu diğerine göre daha
kıymetli ve ticari yönden daha önemli bir değer kazanmıştır. Platin renkli tilkiler kendi
aralarında yetiştirildikleri zaman 1 : 2 : 1 oranında bir dağılma göstermektedir. Fakat
bunlardan homozigot dominant olanlar letalite gösterdiklerinden oran iki platin : bir
gümüşi şeklinde gözükür. Platin renkli tilkilerin gümüş renkli resesif homozigot yapılı
tilkinin konstitüsyonunda (bb) aniden bir değişme sonucu ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır. Platin tilkiler heterozigot bir yapıya sahiptirler.

P. nesli:  Bb (Platın)  X   Bb (Platin)
F1             1 BB (Ölü)  :  2 Bb (Platin)  :  1 bb (Gümüşi tilki)
Genlerin yapısında bulunan proteinler genellikle büyük bir stabilite

gösterdiklerinden gen mutasyonları ender olarak görülürler. Yüksek dereceli kalıtsal
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değişiklik hem fekondasyonun (döllenmenin) hem de embriyonun gelişmesini güç
duruma sokar. Bu türlü değişiklikler fekondasyonun ve embriyonun gelişmesinin güç
olması nedeniyle sonuçlanmış kabul edilir. Az etkili mutasyonlar ise anomalilerin
oluşmasına neden olurlar. Yada beden fonksiyonlarının değişik gelişmelerine sebep
olurlar. Mutasyonların çoğu az etkilidir. Yetiştiriciyi ilgilendiren faydalı kalıtsal
değişiklikler pek çok değildir. Bazen aynı lokustaki gen farklı mutasyonlara
uğrayarak multipl allelleri meydana getirir. Tavşanlarda tüy rengini belirleyen  A  dan
ach,   ah, ve  a mutasyonla meydana gelmiştir. Multipl allellerden herhangi birinden
diğerine mutasyon olabilir ve mutasyon hızları da farklıdır.

Mutasyonlar çoğu zaman bizim istediğimiz durumları yaratmaz. Mutasyona
uğramış bir gen, tekrar mutasyona uğrayarak yabani (ilk) formuna dönebilir (İleri ve
geri mutasyon). Mutasyona uğramış genler çoğunlukla resesif yapılıdırlar ve
çoğunlukla kötü tesirlidirler. Buna karşılık normal durumda resesif olup da değiştiği
zaman dominant etkili duruma geçen genler de vardır. Keçilerde normal boynuzluluk
resesif genler tarafından meydana getirilir. Bunun mutantı boynuzsuzluğu yapar ki
bu da dominant karakterlidir.

Resesif homozigot faktörler kalıtsal dominant hale çevrilirse mutasyon dışta
görülebilir. Burada dominant ıra tamamen görülmezse bile hiç olmazsa intermedier
bir şekli görülür (bb ve Bb hali).

Dominant homozigotlarda görülen bir mutasyonla faktörlerden birisi resesif
hale geçtiği zaman dıştan görülmez. Çünkü dominant olan diğer faktör, mutasyona
uğrayanı örter. Ancak heterozigot fertler birleştiği zaman döllerde 1/4 oranında
resesif mutasyon dışardan görülür.

Mutasyonların ne oranlarda oluştuğu üzerinde bilgimiz, bu konudaki
deneylerin zorluğundan ve azlığından dolayı eksiktir.

2-Yapısal Kromozom Mutasyonları
Kromozomların yapılarında şekillenen anormallikler genellikle mitozlar arası

safhadaki (interfaz=metabolik devre) mutasyonlar veya homolog veya heterolog
kromozomlardan parça kopmasıyla ortaya çıkar. Temelinde kromozomlardan parça
kopmasının yattığı yapısal kromozom mutasyonlarında kopan kromozom
parçasınını tekrar koptuğu noktaya yapışamaması veya değişik biçimlerde karyotipe
yeniden dahil olmasına göre yapısal kromozom mutasyonları değişik adlarla anılır.

Bir kromozomun terminal noktasından veya bir kromozom kolunun ortasından
kopan parçanın koptuğu yere tekrar bağlanmayıp karyotip dışında kalarak
kaybolmasına "delesyon" (eksilme) adı verilir (Şekil 17  a). Eğer bir kromozom
kollarının birinin terminal olmayan noktasından bir parça kopar ve kopan parça
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kendi ekseni  etrafında  180o  dönerek koptuğu yere tekrar bağlanırsa  bu
aberrasyon (mutasyon) şekline "inversiyon" (dönme)  adı verilir. İnversiyon
şeklinde gerçekleşen mutasyonda değişiklik sadece kolun birinde oluyorsa, başka
bir ifade ile kopan parçada sentromer yer almıyorsa bu inversiyon şekli
"parasentrik inversiyon" olarak adlandırılır. Eğer kopan parçada sentromer
bulunuyorsa (ki bu durumda kopan parçada kromozomun her iki kolundan da parça
bulunacaktır) bu inversiyon şekil "perisentrik inversiyon" olarak adlandırılır (Şekil
17  b, c).

Bir başka yapısal kromozom mutasyonu şekli de kopan parçanın dönmeden
veya kaybolmadan karyotipte yer alan başka bir kromozoma yapışması ile
karakterize olan mutasyonlardır. Eğer bir kromozomdan bir parça kopar ve kopan
parça bu kromozomun homoloğu olan kromozoma eklenirse bu mutasyon şekline
"duplikasyon" (artma) denir. Duplikasyonlarda parçanın koptuğu kromozomda
delesyon şekillenirken, homoloğunda duplikasyon gerçekleşir.

Eğer bir kromozomdan kopan bir parça homoloğuna değil de başka bir
kromozoma yapışırsa bu yapısal değişikliğe Translokasyon (yer değiştirme) denir.
Parça değişimi kromozomlar arasında karşılıklı olarak gerçekleşirse resiprokal
translokasyon
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Şekil 17. Yapısal Kromozom Mutasyonları

(karşılıklı yer değiştirme) adı verilen mutasyonlar şekillenir (Şekil 8  e, f).
Eğer translokasyon homolog olmayan akrosentrik kromozomlar arasında

şekillenirse, bir kromozomun sentromere yakın olan kısa kolu ve diğerinin uzun
kolunun ucu kopar, parçalar karşılıklı yer değiştirir. Büyük kromozom canlılığını
sürdürür. Küçüğü çoğunlukla dejenere olur. Bu tip translokasyona Robertson tipi
translokasyon denir (Şekil 18).

Bu konuda insanda çok gözlenen bir durum vardır. Karşılıklı translokasyon
ürünü

Şekil 18. Robertson tipi translokasyon

kromozoma sahip bir kişi söz konusu kromozom yönünden 8 farklı gamet verebilir.
Herbirinin normal gametlerle döllenmesi halinde 4 çeşit zigot oluşur.  Translokasyon
kromozomunu alan zigot, anormal kromozoma rağmen genetik madde kaybına
uğramamıştır. Sadece kromozomda genlerin sırası değişiktir. Bu normal yaşamla
bağdaşabilir., Çünkü genetik yapı dengededir. Böyle hem zigot, hem ebeveynin
birinde görülen bu kuruluşa dengeli translokasyon denir.
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Bazı hallerde bir kromozomun iki terminal ucunda birer kopma meydana gelir.
Eğer kopan parça yerine eklenemez ve bunun yerine ana kromozomun parça
kaybına uğrayan iki terminal ucu birbirine bağlanırsa yüzük şeklini alır. Buna
kromozomlarda yüzük oluşumu denir (Şekil 19). Temelinde daha çok X ışınlarının
etkisinin yattığı bildirilmektedir. Kromozomun iki ucunda oluşan kopmadan sonra,
kopma yüzeylerinin yapışkan özellik gösterdiğine inanılmaktadır. Böylece yapışkan
yüzeyinin biran önce tamamlanmasına gayret gösteren kromozomda iki yapışkan uç
kolayca birbirine yapışabilmektedir.

3- Sayısal Kromozom Mutasyonları (Genom Mutasyonları)
Her omurgalı hayvan türünde karyotipten sayısal sapma hem otosomal, hem

de cinsiyet kromozomlarında meydana gelebilir. Daha önce değinildiği gibi soma
hücrelerindeki kromozom sayısı diploiddir (şekil 20 a). Bu hücrelerdeki haploid
kromozom düzeyi bir sayısal aberrasyon (monoploidi) olup bu güne kadar çok nadir

Şekil 19. Yüzük oluşumu

olarak gözlenmiştir  (şekil 20 a).Yaşama gücü düşüklüğü ile varlığını hissettirir.
Yukarıdaki durumun tersine haploid kromozom düzeyinin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 katlarına
rastlanmaktadır. Böyle mutasyonlara polyploidi adı verilir (Euploidi=
monoploidi+polyploidi) (şekil 20 c). Bu tip sayısal sapmaların 3 n oluşu  triploidi;  4
n oluşu tetraploidi;  5  n  = pentaploidi vs. olarak adlandırılır. Diploid yapılı
genomlarda kromozom sayısının artmaları aynı tür içinde görülüyorsa sayısı artan
kromozomların hepsi AUTOPLOİDİ, ayrı ayrı türlere ait ise ALLOPLOİDİ denir.
Karyotipteki kromozomun haploid halinin 3 den fazla artışı (3 n) bitki yetiştiriciliğinde
yeni bitki tiplerinin elde edilmesinde olumlu yönde kullanılabilmesine karşılık,
hayvanlarda şekillenmesi başta erken embriyonal ölümler olmak üzere, yavrunun
canlı doğması fakat komplike anomalileri taşımasına kadar varan olumsuz
gelişmelere neden olabilmektedir. İnsanda ve hayvanlarda polyploidi olaylarına bağlı
olarak gebeliğin tüm safhalarında kendini gösterebilen yavru atma olaylarına
rastlanmaktadır. İnsanlardaki anormal doğumların, domuzlardaki erken embriyonal



102

ölümleri yaklaşık 1/3  i  polyploidilere bağlanmaktadır. Benzer olayların öteki hayvan
türlerinde varlığı ortaya konmuştur.

a) Diploid                          b) Haploid (Monoploidi)                          c) Triploidi
Şekil 20. drozofila kromozomlarında poliploidi

Poliploidilerin nedenleri:
1- Mayoz bölünme hataları nedeniyle hiç kromozom taşımayan bir gamet ile

normal hücre bölünmesi geçiren bir gametin birleşmesi sonucu monoploidi oluşur.
2- Endomitosis sonucu poliploidi oluşur. Bu olayda mitoz profaz sonunda

durur. Mekik (iğ) iplikleri oluşmaz. Çekirdek zarı parçalanmaz. Ama eşleşmiş
kromozomlar bölünür. Sitoplazma bölünmez. Böylece kromozomlar iki katı kadar
artmıştır.

3- Endoreduplikasyon sonucu poliploidi oluşabilir. Bu olay kromozomların ard
arda iki kez çoğalmasıdır. Sitoplazmik bölünme olayında aynı sentromere bağlı 4,
bazen 8 kromozom oluşmaktadır.

4- C mitozu duplikasyonu da poliploidiye neden olabilir. Deneysel olarak
hücre bölünmesi sırasında Kolşisin mekik ipliklerini parçalar ve kromozomlar
metafazdan ileri bir safhaya geçemezler. Bu olaya c- mitozu denir. Bu olayın
canlıda doğal olarak oluşması ise c-mitozu duplikasyonu olarak adlandırılır.

Karyotipteki sayısal değişmeler bazen tüm kromozomlar yerine birkaç
otosomal kromozomda, yada sadece cinsiyet kromozomlarında ortaya
çıkabilmektedir. Bu tip aberrasyonlara "aneuploidi" adı verilir. Kromozom sayısının
artmasına hiperploidi azalmasına da hipoploidi adı verilir. Polysomie yada
monosomie olarak adlandırılan  aneuploidi olaylarının otosomal kromozomlarda
(autosomie) (Şekil 21 a) veya cinsiyet kromozomlarında (gonosomie) (Şekil 21 b)
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meydana gelmesine bağlı olarak fenotipte farklı derecelerde değişiklikler ortaya
çıkmaktadır. Cinsiyet kromozomlarnıda aberrasyonlara bağlı olarak fenotipte çoğu
zaman oldukça değişiklik şekillenmesine karşılık, otosomal kromozomlardaki
aberrasyonlarda ve özellikle monosomie ve trisomie olaylarında fertilite düşüklüğü,
erken embriyonal dönemde embriyonun uterusta resorbsiyonu, yavru atmalar ve
vücut kusurları (anomaliler) gibi olaylarla sıkça karşılaşılmaktadır. İnsanlarda Down
Sendromu (sebebi; yumurtalar kadının vücudunda doğduktan sonra profaz
safhasında bekler, özellikle 40 yaşına gelmiş kadınlarda mayozda iğ oluşumu ve
buna benzer olaylar olumsuz etkilenir. 21/22, kromozomlarda trisomie veya D
grubundan bir kromozomun, genellikle 14. kromozomun, 21. kromozoma ait büyük
bir parçayı taşıması yani bir
translokasyondur ), Patau sendromu (17/18, kromozomlarda trisomi) ile sığır ve
farelerde
bildirilen trisomie olayları otosomik aneuploidi tabiatındaki aberrasyonlara örnek
teşkil etmektedir. İnsanlardaki abort (düşük, yavru atma) olaylarının % 20 kadarının
çeşitli genom mutasyonlarından kaynaklandığı bildirilmiştir.

İnsan ve hayvanlarda gözlenen anöploidi (aneuploidi) olayları içinde
gonosomie olaylarına otosomilerden daha sıkça rastlanmıştır. Bu güne kadar  X
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Şekil 21. Drozofila kromozomlarında anöploidi

kromozomundaki monosomi (X0, Turner syndromu), trisomi ve polisomilere (XXY,
XXX,  XXXX vs. , Klinefelter syndromu), fare, kedi, köpek, domuz, at , sığır ve
insanlarda oldukça fazla rastlanmıştır. Olayların çoğunda bu tip aberrasyonlara bağlı
olarak gonadların küçüldüğü ve bunun sonucu sterilite meydana geldiği
gözlenmiştir. Buna karşılık  Y kromozomundaki gonosomilerin (XYY) tespit edildiği
insanlarda çoğu zaman aşırı büyüme, iri vücut yapısı, saldırgan davranış biçimi yanı
sıra normal döl verimi gücü saptanmıştır. Bir bireyin Y kromozomunun yanında yer
alması gereken  X kromozomunun yokluğunda (Y0) ise embriyonal gelişmenin
gerçekleşmediği ( X kromozomu vücut için hayati genleri taşıdığından dolayı)
bildirilmektedir. Aşağıdaki şemada genom mutasyonlarından çeşitli anöploidi
durumları gösterilmiştir.

Anöpoidinin nedenleri:
a- Kromozomların ayrılamaması: Metafazda ekvatoryal düzlemde toplanan

kromozom sentromerleri anafazda ikiye bölnür ve kromatidler hücre kutuplarına
çekilir. Ancak bu aşamada bazı kromozomların sentromeri bölünemez ve
kromatidler bir kutba geçerler. Hiperploidi dlayları bu şekilde gelişir.

b- Anafaz gecikmesi: Ekvatorial düzlemden kutuplara çekilme evresinde bir
kromozomun geri kalıp, her iki hücreye de yavru sokmamasına bağlı olarak
hipoploidi olayları oluşur.
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GENETİK PROBLEMLERİ
1- Sığırlarda boynuzsuzluk dominant B geni, boynuzluluk resesif b geni ile

belirlenir.  Dekster Kerry sığırlarında D geni homozigot durumda letaldir. Heterozigot
durumda yani d geni ile birlikte kısa bacaklılığı (Dekster) oluşturur. Homozigot d geni
ise normal uzun bacaklılığı (Kerry) belirler.

a. Boynuzsuz bir Dekster boğası ile boynuzsuz bir Dekster ineği birleştiriliyor.
Boynuzlu bir Kerry buzağısı doğuyor. Boğa inek ve buzağının genotipleri nasıldır?

b. Bu birleştirmeden hangi genotip ve fenotipte buzağılar doğabilir,
gösteriniz?

c. Boynuzsuz bir Dekster boğası ile boynuzsuz bir Kerry ineği birleştiriliyor.
Boynuzlu bir Kerry buzağısı doğuyor. Boğa, inek ve buzağının genotipleri nasıldır.

d. Bu birleştirmeden hangi genotip ve fenotipte buzağılar doğabilir,
gösteriniz?

2- Kedilerde sarı renk  B  geni, siyah renk  b  geni ile determine edilir.
Kaplumbağa kabuğu rengi ise  Bb  genotipi ile şekillenir.  B  ve  b  genleri cinsiyete
bağlı genlerdir.

a. Sarı bir erkek kedi, siyah bir dişi kedi ile birleştiriliyor.  Elde edilecek
yavruların genotipi ve fenotipini belirleyiniz.

b. Siyah renli bir erkek ile kaplumbağa renkli dişi birleştiriliyor. Bu
birleştirmeden kaplumbağa renkli erkek kedi elde edilebilir mi? gösteriniz.

c.  Siyah bir erkek kedi, sarı bir dişi kedi ile birleştiriliyor.  Elde edilecek
yavruların genotipi ve fenotipini belirleyiniz.

d. Sarı renkli bir erkek ile kaplumbağa renkli dişi birleştiriliyor. Bu
birleştirmeden kaplumbağa renkli erkek kedi elde edilebilir mi? gösteriniz.

3- AaBbCc,  AaBBCc,  AABBCc,  aaBbCc,  AabbCc  genotipine sahip bireyler
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kaç çeşit gamet oluşturabilirler?
4- Bezelyelerde düz tohumluluk  (D),  pürtüklü tohumluluğa (d)  dominanttır.

Buna göre şu birleştirmelerden ortaya çıkması muhtemel genotipik ve fenotipik
dağılımları bulunuz?

a.  Heterozigot düz   X    Heterozigot düz
b.  Heterozigot düz   X    Pürtüklü
c.  Heterozigot düz   X    Homozigot düz
d.  Pürtüklü   X    Pürtüklü
5- Shorthorn sığırlarında beyaz bir inek ile kırmızı bir boğanın yavrusu değişik

boğalarla birleştirildiğinde 1 beyaz (R, 1 kırçıl ve  4 kırmızı  buzağı vermiştir
(Beyaz=RR) (Kırmızı=rr) (Kırçıl=Rr).

a. Ana, baba ve yavruların genotipi nasıldır?
b. Kalıtım şekli nasıldır?
6- Sığırlarda kısa kuyruk  (K) uzun kuyruğa (k) dominanttır. Beyaz uzun

kuyruklu bir inek ile  kırmızı kısa kuyruklu bir boğa birleştirildiğinde  F1 ve F2 de
doğabilecek buzağıların fenotip ve genotiplerini yazınız?

7- Farelerde siyahlık (S) ve kısa kıllılık (K) dominanttır. İki siyah kısa kıllı fare
birleştirildiğinde bir kısmı beyaz kısa kıllı, bir kısmı da siyah uzun kıllı yavrular
doğuyor.

a.  Ana, baba ve yavruların genotipi nasıldır?
b.  Bu iki farenin birleşmesinden siyah kısa kıllı fare doğması ihtimali nedir?
8-  Kahverengli bir vizon gümüşi bir vizonla melezleniyor.  F1  de yavruların

tamamı kahverengilidir. F2 de elde edilen yavruların yavruların 47' si kahverengili 15'
i gümüşi vizondur.

a. Bu karakterlerden hangisi dominanttır?
b. F2  döllerinden kaç tanesi homozigottur?
c.  F2  generasyonundaki döllerin homozigot olup olmadığını nasıl tespit

edebiliriz?
9- Tavuklarda gül ibiklilik dominant  R  geni ile balta ibiklilik resesif  r  geni ile

determine edilir.
a- Sürüde balta ibikli fertler istenmiyor. Balta ibikli fertlerin doğması neyi ifade

eder?
b.  Balta ibikli bir ferdi sürüden uzaklaştırmak balta ibikliliği ortadan kaldırır

mı?
c.  Balta ibikliliği sürüden uzaklaştırmak nasıl mümkündür.
10- Gül ibikli bir horoz, gül ibikli  iki tavukla çiftleştiriliyor. A  tavuğunun
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yavruları  gül ibikli, B tavuğunun yavruları ise  7  gül ibikli  2  balta ibikli doğmuştur.
Horoz ve iki tavuğun genotipleri nasıldır?

11- Tavuklarda siyah renk  dominant  E  geni, kırmızı renk ise allel ve resesif
olan  e  geni ile determine edilir. Ayrıca hotozlu başlılık dominant  H  geni,  düz
başlılık ise  resesif  h geni ile belirlenir.

 Homozigot kırmızı renkli ve hotozlu başlı bir horoz ile homozigot siyah renkli
ve  düz başlı tavuğun birleştirilmesi sonucu  F1  ve F2 de ortaya çıkması muhtemel
tavukların fenotipik ve genotipik yapıları ile oranlarını gösteriniz?

12- Koyunlarda beyaz renk dominant  W geni, siyah renk resesif  w  geni ile
belirlenir. Beyaz bir koç ile beyaz bir koyundan siyah bir yavru doğuyor.

a. Bu koç ve koyundan beyaz yavru elde edilebilir mi?
b. Koyun, koç ve yavruların genotipleri nasıldır.
13- İnsanlarda normal pigmentasyon dominant  A  geni albinismus da bunun

alleli ve resesifi olan  a  geni tarafından determine edilir. Normal bir erkek, albino bir
kadınla evleniyor. Bunların ilk çocukları albino doğuyor. Bu ana-babanın ve
çocukların genotipleri nasıldır?

14- Bir albino erkek normal pigmentli bir kadınla evleniyor Bunların hepsi
normal pigmentli  9  çocukları oluyor. Bu ana-babanın ve çocukların genotipi
nasıldır?

15- Babası albino olan normal bir erkek, ana-babası normal olan albino bir
kadınla evleniyor. Bunların ikisi normal ve biri albino  3  çocukları oluyor. Bütün
fertlerin genotiplerini yazınız?

16- Tavuklarda heterozigot durumda felç, homozigot durumda ölüm
şekillendiren  C  geni vardır. Yine kıvırcık tüylülük yapan dominant  F  geni ile düz
tüylülük yapan  f  geni vardır.

a.     CcFf       X       CcFf   CcFf       X       cc f f
        Ccf f       X       ccFf   cc f f       X       ccFF
        ccFf       X       ccFf   CcFF       X     ccFf

genotiplerine sahip horoz ve tavukların birleştirilmesi sonucu hangi oran ve
genotipte yavrular elde edilir?

b.  Kıvırcık tüylü felçli bir horoz ile bir tavuk birleştiriliyor. 11 kıvırcık tüylü
felçli, 5 kıvırcık tüylü normal civciv doğuyor. Ana-baba ve yavruların genotipleri
nasıldır?

17- Bezelyelerde mavi çiçek dominant  B  geni, kırmızı çiçek resesif  b  geni,
uzun çiçek tozu dominant  R  geni, yuvarlak çiçek tozu resesif  r  geni ile determine
edilir. Homozigot mavi çiçekli, yuvarlak çiçek tozlu bezelye ile homozigot kırmızı
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çiçekli, uzun çiçek tozlu bezelye melezleniyor.  F1   generasyonu ise kırmızı çiçekli,
yuvarlak tozlu bezelyeler ile melezleniyor. F2  de elde edilen dağılım;

Mavi çiçekli, uzun çiçek tozlu ..........................................23  adet
Mavi çiçekli, yuvarlak çiçek tozlu..................................153  adet
Kırmızı çiçekli, uzun çiçek tozlu  ...................................155  adet
Kırmızı çiçekli, yuvarlak çiçek tozlu.................................21  adet
Bu iki gen çifti bileşik midir? Bileşikseler krossing-over yüzdesini

hesaplayınız?
18- İnsanlarda doğuştan sağırlık homozigot resesif  d  ve  e  genlerinin

ikisinden biri veya her ikisi tarafından, normal işitme ise dominant olan  D  ve  E
genleri tarafından tayin edilirler.

a. Sağır bir erkek, sağır bir kadınla evleniyor. Doğan  7  çocuğun hepsi de
normal işitmektedir. Ebeveynin (ana-baba) ve çocukların muhtemel genotipleri
nelerdir?

b. Sağır bir erkek sağır bir kadınla evleniyor. Doğan çocukların hepsi de
sağırdır. Ebeveynin ve çocukların muhtemel genotipleri nelerdir?

c.  a  ve  b  şıklarını karşılaştırınız?
19- Koyunlarda  cinsiyet  etkisindeki  boynuzluluk  B  geni, boynuzsuzluk   b

geni  ile , yine  beyaz  renk  dominant  W  geni  ve  siyah  renk  resesif  w  geni  ile
belirlenir.

a. Homozigot  boynuzlu  siyah bir koç, homozigot boynuzsuz bir siyah
koyunla çiftleştiriliyor.  F1  ve  F2  döllerinin genotipik yapılarını yazınız?

b. Boynuzlu beyaz bir koçun tohumladığı bir koyun sürüsünde doğan yavrular
arasında siyah kuzulara da rastlanmıştır. Böyle bir sürüde siyahlık istenmiyor.
Sürüden siyah rengi nasıl uzaklaştırabiliriz?

c.  hhww  erkek ile  HhWW  dişi koyun  birleştirmesinden hangi görünüşte
yavrular elde edilebilir?

d. Bir  yetiştiricide  boynuzsuz  beyaz  bir  koç  ile  boynuzlu  beyaz  koyunlar
bulunmaktadır. Bu  sürüde  siyah  ve  beyaz kuzular doğmaktadır. Homozigot
boynuzsuz beyaz bir sürü elde edebilmek için ne yapılabilir?

e.  Hhww  erkek ile  hhww  dişi koyun birleştirmesinden hangi görünüşte
yavrular elde edilebilir?

20- Tavuk ve horozlarda;
a- Kısa bacaklı  X  kısa bacaklı çiftleşmesinden  F1 de  1965  kısa bacaklı,

954  normal bacaklı;
b- Kısa bacaklı  X  Normal bacaklı çiftleşmesinden  1245  kısa bacaklı,  1264
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normal bacaklı yavru elde edilmiştir.
Bu olayı nasıl açıklarsınız?
21- İnsanlarda ela göz mavi göze dominant, solak olmamak solaklığa

dominant ve kıvırcık saç düz saça dominanttır.
a. Solak olmayan ela gözlü bir erkek, solak ve mavi gözlü bir kadınla

evleniyor. Solak ve mavi gözlü çocukları oluyor. Ana ve babanın genotipleri nasıldır?
b. Anası mavi gözlü olan solak ve ela gözlü bir erkek, babası solak olan, mavi

gözlü ve solak olmayan  bir kadınla evleniyor . Karı kocanın genotipleri nedir ve
çocukları hangi fenotip ve genotipte olabilir?

c-Düz saçlı ela gözlü bir erkek, kıvırcık saçlı ve mavi gözlü bir kadınla
evlenmiştir. Bunların düz saçlı ve mavi gözlü bir çocukları olmuştur. Ana-baba ve
çocuğun genotiplerini yazınız?

d. Anası mavi gözlü olan düz saçlı ve ela gözlü bir erkek, babası düz saçlı
olan, mavi gözlü ve kıvırcık saçlı bir kadınla evlenmiştir. Bu durumda karı kocanın
genotipleri nedir, bunların hangi genotip ve fenotipte çocukları olabilir?

22- Bir ceviz ibikli horoz, üç tavukla çiftleştiriliyor. Ceviz ibikli A tavuğu 3 ceviz
ibikli,  1  gül ibikli; bezelye ibikli  B  tavuğu  3  ceviz ibikli,  1  gül ibikli,  1 balta ibikli;
ceviz ibikli  C  tavuğu yalnız ceviz ibikli yavrular meydana getiriyor. Horozun ve diğer
üç tavuğun genotipleri nasıldır.

23- Tavşanlarda siyah renk dominant  B  geni, kahverengililik de bunun alleli
ve resesif olan  b  geni ile determine edilir. Ayrıca kısa tüylülük  A  geni, uzun
tüylülük ise resesif  a  geni ile belirlenir.

Homozigot kahverengili ve kısa tüylü bir erkek tavşan ile homozigot siyah
renkli ve uzun tüylü bir dişi tavşanın birleştirilmesi sonucu  F1  ve   F2  de ortaya
çıkması muhtemel tavşanların fenotipik  ve genotipik yapıları ile oranlarını
gösteriniz?

24- Bir kadında, nadir olarak rastlanan ve ptosis (göz kapaklarının tamamen

açılmaması hali) denilen bir anormallik vardır. Bu durumun tek bir dominant  (P)

genine bağlı olduğu bulunmuştur. Bu kadının babası ptosis'li fakat annesi normaldir.

Aynı zamanda bu kadının babaannesinin de normal göz kapaklarına sahip olduğunu

bilmekteyiz.

a. Bu kadının babasının ve annesinin en fazla ihtimalle genotipik yapıları
nasıldır?

b. Eğer bu kadın normal göz kapaklarına sahip bir erkekle evlenirse bunların
çocuklarında ptosis'lik hangi nispette beklenecektir?
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25- Atlarda yağız don dominant bir genle  (B), Kestane donda bunun alleli ve
resesif olan  (b) geni ile determine edilir. Yine atlarda tırıs yürüyüş dominant bir
genle  (T) , Rahvan yürüyüşte bunun alleli ve resesif olan  (t)  geni ile tayin edilir.

a. Eğer homozigot yağız, rahvan bir at; homozigot kestane donlu, tırıs
yürüyen bir kısrakla birleşirse  F1  generasyonunda hangi donda ve ne yürüyüşte
taylar meydana gelecektir.

b. Eğer  F1  ler kendi aralarında birleştirilirse hangi donda ve ne oranda
yavrular meydana gelir?

c. Eğer problemin a şıkkındaki F1 erkek, homozigot, yağız donlu, rahvan bir
dişi ile birleşirse hangi donda ve yürüyüşte yavrular meydana gelecek ve oranı ne
olacaktır?

26- Saçları dökülmüş (saçsız) bir erkek (ki bunun babası saçlıdır) saçlı bir
kadınla (bunun annesi de saçsızdır) evleniyor. Saçsızlık ve saçlılığı meydana
getiren genlere nazaran bu iki şahısın genotipleri nasıldır? Bu karakterlere göre
bunların hangi görünüşte çocukları olacaktır?

27- Saçlı normal gören bir erkek; saçlı normal gören bir kadınla evleniyor.
(Kadının babasında renk körlüğü vardır ve annesi de saçsızdır) Bunların hangi
görünüşte ve oranda  çocukları olacaktır?

28- Kan grubu  B  olan bir baba ile kan grubu  0  olan bir annenin kan grubu
0 olan bir çocuklarının bulunduğunu farz edelim. Bu anne ve babadan doğacak
diğer çocuğun kan grubunun ne olma ihtimali vardır.

29- Normal gren ve kan grubu A olan bir erkek, normal gren ve kan grubu A
olan bir kadınla evleniyor. Bunların biri kız diğeri erkek iki çocukları oluyor. Erkek
çocuklarında renk körlüğü vardır ve kan grubu A, kız çocukları da normal görüşlü ve
0  dır. Ebeveynin genotipleri nasıldır?

30- İki albino evleniyorlar ve normal bir çocukları oluyor. Bu nasıl mümkün
olur? En az iki yol öneriniz?

31- Tavuklarda gül ibik geni  R,  bezelye ibik geni  P  olup;  R  r'  ye,  P  P'  ye
dominanttır. İki dominant birilikte (aynı fertte) olduğunda ceviz ibik fenotipi ortaya
çıkar. Her iki çift bakımından homozigot resesif fertler balta ibiklidir. Dominant
allellerden sadece birisi varlığında gül ibik ve sadece diğer dominant allelin
varlığında ise bezelye ibik tipi meydana gelir. Gül ibikli hayvanlar ceviz ibikli
hayvanlarla çiftleştirilmiş ve  15  ceviz,  14  gül,  5  bezelye ve  6  balta ibikli civciv
elde edilmiştir. Ebeveynlerin muhtemel genotiplerini belirleyiniz?

32-   Rh-pozitif  bir  erkek   (Rr),   Rh-negatif  bir  kadınla   (rr)   evlenmiştir.  İlk
çocukları normal olmuş, ancak ikinci çocuklarında  Rh  uyuşmazlığı (eritroblastozis
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fetalis) görülmüştür. Bu ebeveyn çiftinin bundan sonraki çocuklarında  Rh
uyuşmazlığının görülme ihtimali ne olacaktır?

33- Tam heterozigot genotipli gri vücutlu, normal kanatlı bir dişi  (BV)(bv) F1

meyve sineği (drozofila); siyah vücutlu, vestigial (kısa=küt) kanatlı bir erkekle
(bv)(bv)  çiftleştiriliyor ve aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor.

126  gri-normal  26  siyah-normal  24  gri-vestigial (kısa)  124 siyah-vesitigial
a. Bu sonuçlar bir bileşikliği göstermekte midir?
b. Eğer böyle ise yani bir bileşiklik varsa krossing-over yüzdesi nedir?
c. Ebeveynlerin birleşmesini şema halinde genotip ve fenotiple birlikte

gösteriniz?
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