
BAKTERİLERİN GENETİK 

YAPISI 



    

Kromozom  

bakteri hücrelerinde genellikle çift zincirli 

helikal çembersel (bazı bakterilerde lineer) 

yapıdaki DNA molekülü 

    

Genom 

kromozomal ve plazmitlerde bulunan toplam 

genetik bilgi 



Nükleik asitler 

• Ökaryotlar 

• Prokaryot 

• Virus 

• Plasmid,  

• Faj,  

• Transpozon ve  

• IS elementlerinin temel 

makromolekülleridir. 

 

• Nükleik asitler başlıca iki 

yapısal özelliktedirler  

 

    Deoksiribonükleik    

 asit (DNA) 

 Ribonükleik asit 

 (RNA) 

 

Tüm yaşamsal fonksiyonlar ve kalıtsal özellikleri yönetir 



DNA 

DNA molekülü iki 

polipeptid iplikçiğin 

birbirine sarmal olarak 

bağlanması ile oluşan 

büyük moleküllerdir. 

 

DNA yapısında 3 

temel bileşen 

bulunmaktadır 



1. Pürin veya primidin 
bazı 

    
   
   

2. 5 karbonlu şeker 
(pentoz)  

 
– deoksiriboz (DNA) 

– riboz (RNA) 

3. Ester bağı oluşturmuş fosfat 

molekülü: Nükleozidleri 

(pürin/primidin + pentoz) 

birbirine bağlar.  

 Fosfat bağları, pentoz 

moleküllerine, bir pentozun 5’ 

pozisyonundaki C atomu ile 

diğer pentozun 3’ 

pozisyonundaki C atomları 

arasında 5’ 3’ bağlantı 

yönünde bağlanır. 

 



Primidin bazlar 

• Timin (T), Sitozin (S), 

Urasil (U) 

– 4 karbon ve 2 nitrojen 

atomundan oluşan tek 

halkalı (6 köşeli) bir 

yapı 

– DNA yapısında timin 

ve sitozin, RNA 

yapısında timin yerine 

urasil 



Purin bazlar 

• Adenin (A), Guanin (G) 

 

– Pürin bazları, pirimidin 

deriveleridir. Yapısında 

6 atomlu bir pirimidin 

halkası ve bu halka ile 

birleşmiş 5 atomlu 

imidazol halkası 



Pentoz Şekeri 

 

 5 karbonlu bir pentoz olan D-riboz 

(C5H10O5) bulunmaktadır, ancak bu 

şekerin 2. pozisyonunda bulunan 

karbon atomuna bağlı oksijen 

bulunmamaktadır (C5H10O4)(DNA) 



Nukleotid 

 

• Pürin /pirimidin + 

pentoz = nükleozid  

 

• nükleozid + fosforik 

asit = nükleotid  



 

• Çok sayıda 

nükleotid 

birbirlerine 

bağlanarak 

polinükleotid  





• DNA’da bir iplikçikte 

bulunan primidin 

bazları ( timin, 

sitozin), diğer 

iplikçikte bulunan 

pürin bazları 

(adenin, guanin) ile 

karşılıklı olarak 

hidrojen bağları ile 

birleşmişlerdir. 

 

• Adenin - Timin 

arasında 2  

• Sitozin - Guanin 

arasında 3 hidrojen 

bağı 



 

• İki nükleotid 

iplikçiği, orta eksen 

etrafında sarmal 

sirküler ve çift 

iplikçikli bir yapı 

gösterir 



DNA supercoiling 

• İstirahat halindeki DNA; heliksin döndüğü 

yöne kıvrımlanırsa pozitif 

 

• İstirahat halindeki DNA; heliksin döndüğü 

yönün tersine  kıvrımlanırsa negatif 

(Bakteri hücrelerinde) 

 





 

• DNA molekülünde yer 

alan purin ve pirimidin 

moleküllerinin sayısı ve 

çeşitli olasılıklar altında 

diziliş sırası, şekilleri o 

tür için sabittir ve 

değişmez. 

 

• DNA’nın sarmal ve 

özellikle çift 

iplikçikli olması ile 

genetik bilgiler 

garanti altına alınır. 

 



 

• İplikçiklerde bulunan 4 bazın 
diziliş sırasında yaşam için 
gerekli olan şifreler (genetik 
kodlar) saklı bulunur.  

 

• Bu bazlardan yan yana 
bulunan 3 tanesi bir 
aminoasit kodlar (kodon) 
(Protein ile ilgili kodlama 
purin ve pirimidinli 
nukleotidlerin üçlü gruplar 
halinde dizilişi ile 
sağlanmaktadır).  

• Kodonlar 

– Triplettir 

– Değişkendir; her a.a için bir 
veya birden fazla triplet bulunur 

– Birbirleri ile çakışmazlar - 
bağımsızdırlar; bir triplette 
bulunan bazlar aynı anda başka 
bir a.a in kodonu olamaz 

– Kodonlar arası boşluk yoktur;  
bakterilerde kodonlar DNA veya 
RNA üzerinde yan yana 
aralıksız olarak devam ederler. 
İki triplet arasında herhangi bir 
baz veya sekans  (intron 
(kodlamayan sekans) 
bulunmaz,  

– Viruslar ve ökaryotlarda ise 
intron bulunmaktadır. 

– Evrenseldir; yani bakteride 
hangi a.a kodluyorsa ökaryot ve 
diğer organizmalarda da aynı 
a.a yı kodlar. 



 

 

 

• Canlıların her bir 
yaşamsal işlevini 
yöneten genetik 
birimlere gen adı verilir, 
uzunlukları yaklaşık 
1000-1500 nükleotid 
çifti 

 

• Dört ayrı nükleotidden 

oluşabilecek değişik 

üçlü sayısı 64 dür. 

Bunlardan 61 tanesi 

aminoasitleri kodlarken, 

3 tanesi ise protein 

sentez basamaklarında 

sentezi sonlandırmada 

görev almaktadır. 

 



• DNA molekülü iki iplikçiğin birbirine 

sarılması ile oluşan çift iplikçikli bir 

sarmaldir. Bu sarmal kendi üzerine 

dönüşlerle bir yapı oluşturur (Süper 

sarmal). Bu oluşumun meydana 

gelmesinde topoizomeraz adı verilen 

enzimler rol oynamaktadır.  

 



TOPOİZOMERAZLAR 

Bakteriyel 
• Tip 1 topoizomerazlar 

(topoizomeraz I ve III): 

– Negatif süpersarmal DNA 
molekülünün tek bir 
iplikçiğinde ve geçici bir 
süre için kopmalar ve tekrar 
birleşmeler yapar. 

– Süpersarmal yapıdaki 
DNA’yı açarak istirahat 
formuna dönüştürür, 
enerjiye ihtiyaç göstermez. 

– Enzim DNA iplikçiklerinden 
birine bağlanır kopma yapar, 
ikinci sağlam iplikçiğin bu 
açıklıktan geçmesini sağlar 
ve ayrılan iki ucu hemen 
kapatır. 

• Tip 2 topoizomerazlar 
(topoizomeraz IV ve DNA 
giraz- E.coli):  
– ATP’den enerji sağlayarak, 

pozitif süpersarmal DNA’nın 
her iki iplikçiğinde kısa bir 
süre için kopmalar yapar ve 
molekülü istirahat haline 
getirir. 

– Enerjiye ihtiyaç gösterir 

 

– DNA giraz bakteri 
hücrelerinde negatif 
süpersarmal oluşumunda 
rol oynayan tek enzimdir. 

 







• Bakterilerde bulunan 

DNA giraz enzimi daha 

çok istirahat halinde 

bulunan DNA 

molekülünü negatif 

süpersarmal haline 

getirmektedir yani 

süpersarmal 

oluşumunu katalizleyen 

fonksiyona sahiptir 



KİNOLON GRUBU 

ANTİBAKTERİYELLERİN ETKİSİ DNA 

GYRASE ENZİM alt ünite A BLOKAJI  



NOVOBİOSİN ETKİSİ DNA GYRASE 

ENZİM alt ünite B BLOKAJI  





DNA’nın BÜYÜKLÜĞÜ 



DNA REPLİKASYONU 

 
• Topoisomerase ile süpersarmal açılır 

• Aynı anda DNA’nın mezozoma tutunduğu noktada helikase enzimi ( helikaz ve 
rep proteinleri) ile iki DNA iplikçiği arasında açılma oluşur 

• Stabilizasyon proteinleri (Single strand binding – SSB) DNA’nın açık kalmasını 
sağlar 

• Replikasyonda rol oynayan ana enzim DNA polimerase III (DNA replikaz) 
enzimidir. (replizom: polimeraz 3 ve ilgili protein yapılar), bu enzim 5’—3’ 
yönünde çalışır. Ayrılmış olan iplikçiklerden 3’– 5’ yönünü kalıp olarak 
kullanarak yeni 5’ – 3’ yönündeki iplikçiği bir bütün olarak sentezler. 

• Diğer iplikçik 3’ – 5’ yönünde sentezlenir. DNA polimerase III 5’ – 3’ yönünde 
çalışır bu nedenle bu iplikçik bir bütün halinde sentezlenemez. Devreye 
primase (RNA polimeraz) enzimi girer, yaklaşık 10 nükleotid uzunluğunda bir 
primer oluşturur eklenen primerler arasında kalan yaklaşık 1000-2000 
nükleotidlik segmentlere Okazaki segmentleri adı verilmektedir. DNA 
polimerase III bu pDNA’ları kullanarak iki primer arasındaki bölgeyi sentezler. 
İşlem sonrasında DNA polimerase I devreye girer, primerleri ortamdan kaldırıp 
boşlukları doldurur  

• DNA ligaz enzimi ile fosfodiester bağları oluşturulur 







DNA polimeraz 

Özellikler 



DNA polimeraz 

yapı 





Replikasyon sonrası DNA 

modifikasyonu 
• Bu mekanizma ile çift zincirli DNA’nın belirli 

bölgelerine işaretler konulur, bu sayede hücre 

kendi DNA sı ile yabancı hücre arasında ayırım 

yapabilir 

• Bazı adenin ve sitozinlere metilazlar aracılığı ile 

metil grupları eklenir. (5-metiladenin ve 5-

metilsitozin) 

• Bu metilasyon sonucu ortaya çıkan patern o cins 

için spesifiktir, böylece DNA kendi hücresi 

tarafından üretilen restriksiyon endonükleazları 

tarafından ortadan kaldırılmaz 



Pek çok bakteri hücresinde kromozomal 

DNA dışında, sitoplazmada bulunan ve 

plazmid adı verilen, dairesel yapıda DNA 

moleküllerine de rastlanır. 



GEN SUNULMASI 

(EKSPRESYONU) 

Gen sunumu DNA tarafından şifrelenen 

bilginin mRNA’ya aktarılması demek olan 

transkripsiyon (yazılım) ve oluşan 

bilginin protein moleküllerine 

dönüştürüldüğü translasyon (çevrim) 

sürecidir. 



– mRNA (ulak, mesaj 

taşıyıcı RNA) 

– tRNA (transfer RNA) 

– rRNA ( ribozomal 

RNA) 





mRNA (Massenger, ulak, mesaj 

taşıyıcı RNA) 
• Tek iplikçikli, düz ve iki ucu 

açıktır. Hücre içerisindeki 
RNaz enzimleri tarafından 
hızla tahrip edilir ömrü 2-3 
dakikadır. 

•  5’ ucunda translasyonun 
başlatılması için gerekli 
sinyali veren ve 30s 
ribozomal alt üniteye 
bağlanan AUG kodonu ve bu 
kodondan sola doğru 
bulunan nükleotid sıraları 
(Shine Dalgarno-SD sıraları) 
bulunur 



• Bakteriyel mRNA polisitroniktir 

• Birçok proteinle (birbirleriyle ilişkili) ilgili 

bilgi aynı mRNA üzerinde bulunur 

• Bu bilgiler arasında spacer adı verilen ve 

translasyon işlemine girmeyen bölgeler 

bulunmaktadır 





• Transkripsiyon sırasında DNA’nın bir bölümü kalıp 
olarak kullanılarak mRNA sentezlenmektedir. Oluşan 
mRNA molekülünün nükleotid dizisi (timin yerine 
urasil) DNA molekülünün ipliklerinden birisine 
karşılık gelmektedir. Ör: ATT GGC GTG dizisi RNA 
polimerase enzimi ile UAA CCG CAC şeklinde bir 
mesaja dönüştürülür.  

• Bu işlem RNA polimeraz enziminin DNA üzerindeki 
promoter bölgesine (Pribnow dizileri) bağlanması ile 
başlar 

• RNA sentezi 5’ – 3’ yönünde gerçekleşir. 

• Sentez DNA üzerinde dur işareti anlamına gelen bir 
baz üçlüsüne (terminatör) rastlanıncaya kadar 
devam eder, bu noktada sonlanır ve DNA’dan ayrılır. 







Protein sentez inhibitörleri-1 

• Transkripsiyon inhibitörleri 

 

– Aktinomisin 

 

– Mitomisin 

 

– Rifampisin 

 



tRNA (Transfer RNA) 

• Her aminoasite özel bir veya daha fazla 

tRNA vardır. Aminoaçil sentetaz 

tarafından aktive edilen a.a’ler yüksek 

enerji ile tRNA’ya bağlanırlar. tRNA’nın 

antikodon kolu ribozom da sırada 

bulunan kodonu tanıyarak bağlanır ve 

bu kodona karşılık gelen aminoasiti 

taşır 





• Ribozomlar rRNA ve proteinlerden 

oluşur. rRNA alt üniteleri translasyonun 

başlangıcında mRNA üzerinde biraraya 

gelmektedirler. 

• Ökaryotik hücre ribozomu 40s ve 60s 

(s= sedimentation coefficient değerleri), 

prokaryotik hücre ribozomu ise 30s ve 

50s alt birimlerinden oluşur.  



rRNA (Ribozomal RNA) 



BU FARKLILIĞIN PROTEİN SENTEZİNİ 

İNHİBE EDEN ANTİBİYOTİKLERE KARŞI 

DİRENÇ KAZANILMASINDA ÖNEMLİ 

ROLÜ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR  



Translasyon 

• mRNA’nın ribozomlara bağlanarak 

protein sentez işlemini başlatmalarına 

translasyon (çevrim) adı verilmektedir. 





• Sitoplazma içinde 
protein sentezi 
sırasında kullanılacak 
20 a.a herbiri serbest 
olarak bulunmaktadır. 
Bunlar ya hücre 
tarafından 
sentezlenmekte ya da 
besi ortamından hücre 
içine doğrudan 
alınmaktadır. Protein 
sentezi başladığında bu 
a.a ler kendilerine özel 
tRNA moleküllerince 
bağlanıp aktive edilirler  



• mRNA’da oluşan 

nükleotid dizileri 

çevrim sırasında 

üçer üçer işlem 

görmektedir. Bu 

üçlü baz dizilerine 

şifre (kodon) adı 

verilmektedir. 

• tRNA molekülü 

mRNA’daki şifreyi 

deşifre edebilmek 

için moleküle özel 

bir yerinden 

(antikodon) 

bağlanır, ilgili a.a 

molekül üzerinde 

taşınmaktadır. 





• Ribozom üzerine ilk a.a 
taşındığında mRNA 
ribozom üzerinde ikinci 
üçlü kalıba doğru yer 
değiştirmektedir  

• İlk oluşan a.a ile ikincisi 
arasında peptid bağı 
oluşarak protein zinciri 
başlarken, bu a.a 
taşıyan tRNA molekülü 
ribozomdan ayrılarak 
sitoplazmaya 
dönmektedir. 

• İşlem mRNA üzerinde 
bulunan ve protein 
sentezini durduracak 
“dur sinyali” 
bulununcaya kadar 
devam edecektir. 





• m RNA’nın proteine translasyonun 3 faz bulunmaktadır 

• inisiyasyon 

• elongasyon 

• terminasyon 

 

• İnisiasyon ve elongasyon fazlarında 30S 

 

• Terminasyon fazında ise 50S ribozomal subüniteler rol 

oynar  

 

 



30S ribozomal subüniteyi inhibe 

edenler 

• Aminoglikozidler (Streptomisin, 

Neomisin, Gentamisin, 

Kanamisin,Tobramisin, Amikasin) 

• Tetrasiklinler  

• Nitrofurantoin 

 



50S ribozomal subüniteyi inhibe 

edenler 

• Kloramfenikol 

• Eritromisin ve diğer Makrolidler 

• Linkozamidler 

• Puromisin 

• Fusidik asit 

 




