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ÖNSÖZ 

 

nsanl k tarihinin belki de en büyük ve sonuçlar  aç s ndan en önemli projelerinden 
biri olan nsan Genom Projesi (Human Genome Project, HGP) ile elde edilen 
bilgilerin özellikle klinik çal malara uygulanmas , yeni tedavi yöntemlerinin 
geli tirilmesi ve ilgili bilim dallar nda at l m  sa layacak neden sonuç ili kilerinin 
tan mlanmas  için yeni baz  bilgilere ihtiyaç vard r. Proteomiks terimi, çok genel 
anlam  ile RNA-protein ili kisini aç klamaya çal an, hücre ve dokular  olu turan 
proteinlerin ifade edilmeleri s ras ndaki de i iklikler ile ilgilenen bilim dal d r. 
Günümüzde özellikle kanser gibi s kl  giderek artan pek çok hastal kta yeni tan  ve 
tedavi yöntemlerinin geli tirilmesinde ve epilepsi gibi hastal klarda ki iye özgü 
tedavi yakla mlar nda öngörü amaçl  kullan labilecek biyolojik belirteçlerin 
tan mlanmas nda proteomik teknikler s kl kla kullan lmaktad r. 

Bir organizman n genom dizisi sabitken, proteomu hücre/doku/organ seviyesinde 
farkl d r ve organizman n çevreyle olan etkile imlerine göre de de i kenlik gösterir. 
nsan Genom Projesi'nin ard ndan, bir sonraki basamak olarak nitelendirilen 

proteomiks alan nda da, insan proteinlerinin yap s  ve fonksiyonlar n  anlamak için 
uluslararas  bir ortakl k olarak nsan Proteom Organizasyonu (Human Proteome 
Organization, HUPO) kurulmu tur ve bu alandaki çal malar  yönlendirmektedir. 

Moleküler biyoloji alan ndan sistem biyolojisine do ru giden bütünle tirici yolda 
kromozomlardaki yerleri ve nükleotit dizilimleri saptanan genlerin ürünlerinin 
ara t r lmas , gen ifadesini kontrol eden mekanizmalar n görevlerinin belirlenmesi ve 
protein etkile imlerinin tespiti gibi proteomik çal malar n önümüzdeki y llarda 
a rl k kazanaca  öngörülmektedir. 

Türkiye'de son y llarda ilgi görmeye ba lam  proteomiks alan yla ilgili Türkçe 
kaynaklar son derece k s tl d r. Özellikle yaln zca temel proteomik tekniklerin 
uygulamalar n  içeren bir kaynak bulunmamaktad r. Haz rlanan bu kitapta, yazarlar n 
birebir laboratuvar tecrübeleri nda, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 
Proteombilim Birimi'nde uygulanan protokoller temel al narak, proteomiks alan nda 
s kl kla kullan lan baz  temel teknikler hakk nda bilgi ve genel protokoller veril-
mi tir. -omiks eki günümüzde s kl kla kullan lan ve tümü/tamam  anlam na gelen bir 
ek olmakla beraber, proteomik çal malar burada protokolleri ve detayl  kullan m 
alanlar  verilen uygulamalardan çok daha fazla ve farkl  konular  kapsamaktad r. 
Kitap içerisinde ise proteomikse giri i olu turan en temel teknikler verilmi tir. 
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Kitab n giri  bölümünde proteomiks alan yla, bu alanda kullan lan tekniklerle ve 
protein biyokimyas yla ilgili özet bilgiler yer almaktad r. Uygulamalar bölümünde 
ise ilgili protokolün öncesinde kullan lacak yöntemlerle ilgili daha detayl  bilgiler 
verilmi tir. Her bir protokolü takiben, "Dikkat edilmesi gereken noktalar" ba l  
alt nda birçok kaynakta yer almayan önemli noktalar ve detaylar, "Güvenlik ve sa l k 
uyar lar " ba l  alt nda ise laboratuvar güvenli i bak m ndan önemli uyar lar 
verilmi tir. 

Temelde, önemli proteomik tekniklerin laboratuvar uygulamalar n n anlat lmas  
amac yla haz rlanan kitab n, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde 
lisansüstü e itim program  kapsam nda verilen "T pta Temel Proteomik Analizler" 
dersini alan ö rencilerin yan nda, konuya ilgi duyan ve bu alanda çal may  
planlayan herkes için faydal  olmas n  dileriz. 
 
Ankara, 2014  

F. D. Ö. D., N. ., S. P., B. A. 
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1. PROTE NLER N GENEL YAPI ve ÖZELL KLER  

 

Proteinler, amino asit monomerlerinden olu mu  polimerlerdir ve bilinen en 
karma k yap l  moleküllerdendir. Birçok hücrede kuru a rl n %50'den fazlas n  
olu turan proteinler, bilinen en temel katalitik özelliklerinin yan  s ra yap sal destek, 
depolama, ta nma, sinyal iletimi, savunma gibi, organizmalarda gerçekle en hemen 
her metabolik i te görev al rlar. Çok farkl  görevler üstlenmelerine paralel olarak, 
yap lar  da farkl l k gösterir. Her protein kendine özgü bir üç boyutlu yap ya 
(konformasyona) sahiptir. Proteinlerin büyük bir k sm  20 temel amino asitten 
olu mu tur ve her amino asidin 3 harfli ve tek harfli k saltmalar  bulunmaktad r 
( ekil 1. 1). Temel 20 amino asidin d nda baz  protein hidrolizatlar ndan baz  
amino asitler elde edilmi tir. Modifiye amino asitler olarak adland r lan ve 
proteinlerde ender görülen bu aminoasitlerin tamam  temel amino asitlerden 
türemi lerdir (hidroksiprolin, hidroksilizin, desmosin, fosfoserin gibi). 

Bunlar n d nda, UGA dizilimine sahip olan dur kodonunun yeniden programlan-
mas yla meydana gelen selenosistein 21. temel amino asit olarak, UAG dizilimine 
sahip olan dur kodonunun yeniden programlanmas yla meydana gelen pirolizin ise 
22. temel amino asit olarak kabul edilmi tir ( ekil 1. 2). Bu amino asitler baz  
proteinlerin yap s na do al amino asitler olarak kat lmaktad r. Selenosistein, sistein 
amino asidindeki azot atomlar ndan birinin yerine selenyum atomu geçmesiyle 
ortaya ç kan ve baz  enzimlerin yap s nda görülen bir aminoasittir. Pirolizin ise yan 
grup olarak bir pirol halkas  içerdi inden ve lizin'e benzeyen bir molekül oldu undan 
bu ismi alm t r. 21 ve 22 numaral  bu yeni amino asitlerin kendilerine özgü 
kodonlar  yoktur ve protein sentezinin i leyi ini düzenleyen kodonlar n de i tirilerek 
yeniden programlanmas yla elde edilirler. 
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ekil 1.1. Proteinleri olu turan 20 temel amino asidin sitozol pH' ndaki (pH: 7) iyonize 
formlar n n kimyasal formülleri, 3 harfli ve tek harfli k saltmalar . Yan gruplar n n (R) yap s na 
göre hidrofobik (nonpolar) ve hidrofilik (polar) olmak üzere iki genel s n fa ayr labilir 
(http://www.uic.edu). 

 

 

 
 

 
 

 
ekil 1.2. Selenosistein ve pirolizin aminoasitlerinin kimyasal formülleri ve üç boyutlu 

yap lar  (http://en.wikipedia.org). 
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Amino asitler, hem amino hem karboksil grubu içeren organik moleküllerdir. 20 
amino asidin hepsi -amino asittir1; merkezinde -karbon olarak adland r lan bir 
asimetrik karbon atomu vard r. stisnai olarak, glisin amino asidinde -karbonuna 
biri R gubu olmak üzere iki adet H atomu ba lanm t r ve asimetrik karbon 
içermeyen tek amino asittir. Tüm amino asitlerde -karbon atomuna ba l  olan bir 
amino grubu (imino asit olarak adland r lan prolinde imino grubu bulunmaktad r), bir 
hidrojen atomu, bir karboksil grubu ve R ile gösterilen bir de i ken (R=Radikal) 
grup olmak üzere 4 farkl  grup vard r (R grubu H atomu olan glisin istisnad r) ( ekil 
1. 3). Bu nedenle -karbonu bir kiral merkezdir. Amino asitlerin D- ve L- olmak 
üzere iki stereoizomeri bulunur. Bu iki form birbirlerinin ayna görüntüsü 
oldu undan enantiyomer stereoizomerler s n f na girer. 

 
 
 

 

 

 

 

 

ekil 1.3. Bir amino asidin genel kimyasal yap s . Bu yap , halkal  bir yap da olan prolin ve 
yan grup olarak H atomu bulunduran glisin hariç bütün -amino asitlerde ayn d r (Russell 
2010'dan de i tirilerek). 

R grubu yan zincir olarak da adland r l r ve amino asidin özelliklerine göre 
de i kenlik gösterir. De i ken yan zincirin (R), amino asidin fonksiyonunu 
belirlemede çok önemli bir rolü vard r. R grubunun yap s , boyutu, yükü ve suda 
çözünürlü ü gibi farkl l k gösteren fiziksel ve kimyasal özellikleri, ait oldu u amino 
asidin kendine özgü fonksiyonunu belirler. Bu nedenle amino asitler genelde R 
grubunun fizikokimyasal özelliklerine göre grupland r l rlar (ör: hidrofilik, 
hidrofobik, asidik, bazik, aromatik). 

1  stisnai olarak prolin, bir imino ve bir karboksil grubu içerdi inden "imino asit" olarak adland r l r. 
Birçok kaynakta oldu u gibi bu kitap kapsam nda da "amino asit" terimi genel olarak kullan lm  
olsa da prolindeki bu istisnai durum unutulmamal d r. 
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Kiral merkezi bulunan hemen hemen bütün biyolojik bile iklerde oldu u gibi, 
aminoasitler de do ada D- veya L- olmak üzere tek bir stereoizomerik formda 
bulunurlar.  D-stereoizomer amino asit bulunduran baz  istisnai küçük peptitler (baz  
antibiyotikler ve bakteriyel hücre duvar ndaki baz  peptitler) d nda, proteinlerdeki 
amino asitlerin tamam  L- stereoizomer formundad r. 

Nötral pH de erine yak n olan biyolojik sistemlerde amino asitler suda 
çözündüklerinde genellikle "zwitter-iyon" (Almanca "hibrit iyon" anlam nda) 
formundad r, yani hem negatif hem de pozitif yüke sahiptir. Karboksil grubu 
asidiktir, bu nedenle iyonize olarak proton kaybeder ve negatif yüklenir. Amino 
grubu ise baziktir ve proton al c s  gibi davranarak pozitif yüklenir. Bu durum 
sonucunda hem pozitif (+) hem negatif ( ) yüklü dipolar iyon formu olan "zwitter-
iyon" olu ur ( ekil 1. 4). Yap s nda hem asit hem baz özelli i bar nd ran bu tip 
moleküllere amfolit denir. 

 

 

 

 

ekil 1. 4. Bir amino asidin iyonik olmayan ve dipolar zwitter-iyon formu (Lodish et al. 
2000'den de i tirilerek). 
 

Bir proteinin net yükü ortam n pH de erine göre de i ir. Bir amino asit veya 
proteinin net yükünün s f r oldu u pH de erine izoelektrik nokta (pI, pHI) ad  
verilir. Proteinler izoelektrik noktalar n n alt nda pozitif, üstünde ise proton 
kaybetti i için negatif olarak yüklenir. 

Peptitler/proteinler, amino asit polimerleridir. ki amino asit molekülü, de i ken bir 
amit ba  olan peptit ba  ile kovalent olarak ba lanarak dipeptit olu turur. 
Kondensasyon tepkimelerine bir örnek te kil eden bu ba  olu urken, bir amino asidin 
karboksil grubundaki OH grubu ile di erinin amino grubundaki bir H atomu su 
olu turarak uzakla t r l r (dehidrasyon) ( ekil 1. 5). Birkaç amino asidin birle mesiyle 
olu an polimere oligopeptit (dipeptit, tripeptit, tetrapeptit vs.), birçok amino asidin 
birle mesiyle olu an yap ya ise polipeptit ad  verilir. Bir peptidin en uçta bulunan 
serbest -amino k sm  amino ucu (N-terminal ucu), di er uçta bulunan karboksil 
grubu ise karboksil ucu (C-terminal ucu) olarak adland r l r. 
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ekil 1. 5. ki amino asidin, kondensasyon tepkimesiyle olu an peptit ba  ile bir dipeptit 

olu turmas  (http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid). 
  
Proteinlerin dört yap sal düzeyi tan mlanm t r:  
 Birincil yap ,  
 kincil yap ,  
 Üçüncül yap ,  
 Dördüncül yap . 

Proteinlerin Birincil Yap s  

Amino asitlerin peptit ba lar yla birbirlerine ba lan p olu turduklar  düz polimer 
(polipeptit) zinciri, proteinin birincil yap s n  ifade eder. Polipeptit zincirinin 
biyolojik olarak aktif proteinlere dönü ebilmesi için özgül üç boyutlu yap s n  
kazanmas  gerekmektedir. Bir proteinin birincil yap s , onun üç boyutlu yap s n  
belirler. Dolay s yla birincil yap daki amino asit de i iklikleri proteinin üç boyutlu 
konformasyonunu ve fonksiyonunu etkileyebilir. 

Proteinlerin kincil Yap s  

Proteinin ikincil yap s , genel konformasyonunu etkileyen ve tekrarlanan k vr m veya 
katlanmalarla tan mlan r. Bu katlanmalar, polipeptit omurgas  boyunca düzenli 
aral klarla kurulan hidrojen ba lar yla olu ur. En yayg n olarak gözlenen ikincil 
yap lar -heliks ve -tabakad r ( ekil 1. 6). -Heliks, her 4 amino asitte bir kurulan 
kovalent olmayan H ba lar  ile eklini koruyan k vr ml  bir yap d r ve k vr ml  
yap s ndan dolay  dayan kl  bir formdur. -tabaka yap s ndaki polipeptit zincirleri 
paralel veya anti-paralel olabilir. Omurgan n paralel bölgeleri aras nda H ba lar  
olu mu tur. kincil yap  katlanmalar nda ayr ca kovalent olmayan iyonik ba lar da 
rol al r. 
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Protein katlanmalar n n uygun bir ekilde gerçekle mesinde baz  proteinler rol al r. 
“ aperon” ad  verilen s  oku proteinleri (Heat Shock Proteins=HSP) polipeptitlerin 
biyosentezleri s ras nda katlanmalar na arac l k eden ve hücresel stres ko ullar nda 
protein agregasyonunun engellenmesine yard mc  olan özel proteinlerdir. Bu 
aperonlardan baz lar  kendi kendini katlayabilme yetene ine sahiptir (oto aperon). 

Örne in prion proteini (PrP) bir oto aperon protein olarak bilinir ve katlanma 
motifine göre normal veya patojen olabilme özelli i ile ilgi çekicidir. Normal PrP ile 
bula c  PrP aras ndaki fark proteinin sekonder yap s ndad r. Prion proteini 
nöronlarda sentezlenen normal bir proteindir ve tüm eri kin hayvanlar n beyninde 
bulunur. Patojen prionlar ise do al olarak üretilen normal proteinlerin de i erek 
olu turdu u, izole, bula c , patojen ve infekte etme yetisine sahip proteinlerdir. 
Normal PrP -heliks eklinde katlan rken, bula c  PrP -tabaka olu turacak ekilde 
katlan r. Anormal PrP, normal PrP ile temas etti inde normal PrP aç larak anormal 
PrP konformasyonu olu turacak ekilde tekrar katlan r. Bu durum zincirleme ekilde 
devam eder. Normal PrP çözünür bir proteindir, s  veya enzimle kolayca 
parçalanabilir. Anormal PrP deterjanda çözünmez, s  ve proteazlara kar  
dayan kl d r. Bu moleküller beyinde birikerek deli dana hastal , Creutzfeldt-Jakob 
(CJD) hastal  gibi hastal klara neden olurlar. 

Proteinlerin Üçüncül Yap s  

kincil yap  elemanlar n n daha üst düzeyde katlanmalar yla olu an üçüncül yap , 
özellikle R gruplar  aras ndaki etkile imlerden kaynaklan r. Üçüncül yap  ile üç 
boyutlu olu uma kat lan ba l ca etkile imler hidrofobik ve Van der Waals 
etkile imleridir. Bunlar n yan nda iyonik ba lar, tuz köprüleri ve hidrojen ba lar  da 
bu yap  düzeyinin olu mas nda rol al r. Proteinin üç boyutlu konformasyonu sistein 
amino asitleri aras nda olu an disülfit kovalent ba lar yla da desteklenir. 

Proteinlerin Dördüncül Yap s  

Baz  proteinlerde i levsel form iki ya da daha fazla polipeptit zincirinin alt 
birimlerinin bir araya gelmesiyle kazan l r. Bu noktada proteinin dördüncül yap  
düzeyinden bahsedilir. Dördüncül yap  birkaç protein veya polipeptit zincirinin bir 
araya gelmesinden meydana gelir. Dördüncül yap , üçüncül yap y  stabilize eden, 
kovalent olmayan ba lar ve disülfür ba lar  taraf ndan stabilize edilir. ki ve daha 
çok polipeptitten olu an kompleksler "multimer" olarak adland r l r. Böyle bir yap  
e er iki altbirimden olu uyorsa dimer, üç altbirimden olu uyorlarsa trimer, dört 
altbirimden olu uyorlarsa tetramer olarak adland r l r. Birbirinin ayn  altbirimlerden 
olu an proteinler için "homo-" öneki kullan l r (örne in bir homotetramer), farkl  
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altbirimlerden olu anlar için ise "hetero-" öneki kullan l r. Hemoglobin molekülü iki 
alfa ve iki beta zinciri olan bir heterotetramerdir ( ekil 1.7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. 7. ki alfa ve iki beta zincirinden olu an heterotetramer yap daki hemoglobin mole-
külünün üç boyutlu yap s  (http://www.hemoglobinopatiler.com). 

Proteinlerin s n fland rmas n  tek bir kritere göre yapmak zordur. Çözünürlük ve 
ekillerine göre; fibröz proteinler ve globüler proteinler olarak, kimyasal yap lar na 

göre basit proteinler, konjuge (bile ik) proteinler ve türev proteinler olarak s n flan-
d r labilirler. 
 

Tablo 1. 1. Proteinlerin kimyasal yap lar na göre s n fland r lmas  ve örnekleri. 

Basit Bile ik Türev Proteinler 

Albüminler Nükleoproteinler Primer türev proteinler 
Globulinler Fosfoproteinler  Sekonder türev proteinler 
Glutelinler Glikoproteinler   
Prolaminler Kromoproteinler   
Skleroproteinler Lipoproteinler   
Histonlar   
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Proteinler biyolojik rollerine (fonksiyonlar na) göre de s n fland r labilirler: 

1)  Katalitik proteinler (Ör: Enzimler; amilaz, pepsin, lipaz) 
2)  Ta y c  proteinler (transport proteinleri) (Ör: Hemoglobin, transferrin) 
3)  Besleyici ve depo proteinler (Ör: Ovalbümin, kazein, ferritin)  
4)  Kontraktil proteinler (Ör: Miyozin, aktin, tubulin) 
5)  Yap sal proteinler (Ör: Kollajen, elastin, keratin)  
6)  Savunma (defans) proteinleri (Ör: mmünoglobülinler, fibrinojen, toksinler) 
7)  Düzenleyici proteinler (Ör: nsülin, büyüme hormonlar ) 
8) Di er proteinler (Fonksiyonlar  henüz fazla bilinmeyen ve kolayca s n fland r l-

mayan çok say da proteini içerir) 

1. 1. Protein Yap da Olmad  Halde Katalitik Aktivite Gösteren Baz  stisnai 
Moleküller 

Ribozimler: 

Proteinlerin büyük k sm n  katalitik aktivite gösteren enzimler olu turmakla beraber 
istisnai olarak ribozimler, protein yap s ndaki enzimler gibi katalitik aktivite 
göstererek biyokimyasal tepkimeleri katalize eden RNA (ribonükleik asit) 
molekülleridir. Dizilerindeki benzersiz karakterler ve üç boyutlu yap lar göz önüne 
al narak çe itli ribozim s n flar  tan mlanm t r. Bunlardan baz lar  a a da 
verilmi tir; 

Çekiç (hammerhead) ribozim: Kendi kendine kesip birle tirme yetene ine sahip 
küçük katalitik RNA motifidir. Ba lang çta subviral bitki virüslerinin RNA 
satellitlerinde ke fedilmi , daha sonra çe itli ökaryotik genomlarda varl n  
bildirilmi tir. 

Saç tokas  (hairpin) ribozim: Hammerhead ribozimler gibi bitki virüslerinin RNA 
satellitlerinde ke fedilmi tir, kendi kendini kesip-birle tirme reaksiyonlar n  gerçek-
le tirir. 

Twister ribozim: Pek çok bakteri ve ökaryotta bulunur ve kendi kendini kesip-
birle tirme yetene ine sahiptir. 

Grup I ve Grup II intronlar: ki ard k transesterifikasyon reaksiyonu katalizlemek 
sureti ile kendi kendilerine uçbile tirme (self-splicing) gerçekle tirirler. Grup I 
intronlu uçbirle tirmede iki önce GDP, GTP veya GMP gibi bir kofaktörde yer alan 
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bir guanozinin 3' OH grubu, 5' uçbirle me konumundaki fosfata ba lan r, böylece 
birinci transesterifikasyon gerçekle mi  olur. Daha sonra 5' eksonun 3' OH grubu 
nükleofil gibi davran r ve ikinci bir transesterifikasyon ile iki ekzon birle erek intron 
lineer bir parça olarak sal n r ( ekil 1. 8). 

Grup II intronlu uçbirle tirmede ise introndaki belli bir adenozinin 2' OH grubu, 5' 
uçbirle me konumuna nükleofilik atak yapar, böylece bir kement (lariat) olu turur. 
Daha sonra ekzonun 5' ucundaki nukleotidin 3' OH grubu, 3' nükleofil gibi 
davranarak ikinci bir transesterifikasyonu tetikler, böylece iki ekzon birle ir ve intron 
kement biçimli bir parça olarak sal n r. ( ekil 1.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1.8. Grup I intronlar n uç birle tirme mekanizmas  (Nelson ve Cox 2004’ten 
de i tirilerek). 
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ekil 1. 9. Grup II intronlar n uç birle tirme mekanizmas  (Nelson ve Cox 2004’ten 
de i tirilerek). 

GIR1 dallanma ribozim: Uç birle tirmeden ziyade, mRNA kapaklanmas  (cap) için 
küçük bir kement (lariat) olu umunu katalizler. 

HDV (Hepatitis Delta Virüs) ribozim: Viral kopyalama için gereklidir ve bir insan 
virüsünün canl l  için gerekli oldu u bilinen tek katalitik RNA oldu u dü ünülmek-
tedir. Yap sal ve biyokimyasal olarak memeli CPEB3 ribozimlere benzedi i 
belirlenmi tir. 

RnaseP: Protein yap daki enzimler gibi katalitik aktivite gösterebilen özel bir 
ribonükleaz tipidir. Bakteri, arke ve ökaryotlarda bulunur. 
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Peptidil transferaz 23S rRNA: Tüm canl  organizmalarda bulunur ve protein 
sentezi için gereklidir. 

Leadzyme: lk olarak in vitro olarak olu turulmu  olsa da, do al örnekleri 
bulunmu tur. 

Memeli CPEB3 ribozim: Yüksek derecede korunmu tur ve yaln zca memelilerde 
bulunur. Yap sal ve biyokimyasal olarak HDV ribozimlere benzemektedir. 

VS (Varkud Satellite) ribozim: Bir fosfodiester ba n n kesimini gerçekle tiren bir 
RNA enzimidir. Yaln zca Neurospora mitokondriyal DNA’s nda bulunmu tur. 

glmS (Glucosamine-6-phosphate activated) ribozim: Metabolit konsantrasyonlar na 
yan t olarak genleri düzenleyen kimyasal reaksiyonlar  katalizler. Aktivitesi için 
eksojen bir küçük molekül ba lama gerektirecek ekilde geli mi  , bilinen ilk do al 
ribozim örne idir. 

CoTC (Beta-globin co-transcriptional cleavage) ribozim: Didymium iridis ve 
Physarum polycephalum’da bulunmu , baz  öneriler olmakla beraber i levleri tam 
olarak onaylanmam t r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. 10. Baz  ribozim tiplerine ait ematik resimler.  
a) Çekiç ribozim, b) HDV ribozim, c) glMs ribozim. 
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Ribozimlerin ke fi, bilim adamlar  aras nda görü  ayr l klar na sebebiyet veren ve 
“RNA dünyas  hipotezi” olarak bilinen bir hipotezi do urmu tur. Bu hipoteze göre, 
moleküler evrimin ilk a amalar nda öncelikle RNA bulunuyordu ve proteinler ve 
DNA daha sonradan ortaya ç km lard . DNA gibi bilgi depolayabilme ve proteinler 
gibi biyokimyasal tepkimeleri katalizleyebilme özelli indeki RNA molekülü, 
hücresel ya am n kurulmas n  sa lad . Halen tart mal  olmakla beraber RNA 
dünyas  hipotezi, günümüz hücrelerinde RNA’n n, özellikle de ribozomal RNA’n n, 
RNA dünyas  evriminin bir izi oldu unu savunmaktad r. 

Telomeraz: 

Tamamen protein yap da olmad  halde katalitik aktivite gösteren istisnai 
moleküllerden bir di eri de telomerleri sentezlemekte ve korumakta görevli bir 
ribonükleoprotein olan telomeraz enzimidir. Bu enzim, protein katalitik altbirimi 
olan telomeraz revers transkriptaz (TERT, insanda hTERT), RNA altbirimi olan 
telomeraz RNA (TR, insanda hTR) ile bir veya daha fazla yard mc  proteinden 
olu ur. 
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2. PROTEOM KS ve GÜNÜMÜZDE KULLANILAN 
PROTEOM K STRATEJ LERE GENEL BAKI  

nsan Genom Projesi’nin tamamlanmas n n ve verilerinin aç klanmas n n ard ndan, 
genlerin fonksiyonel ürünü olan proteinlere ait bilgi birikimi artmad kça genetik 
bilginin tek ba na yeterli olamayaca  kabul görmü tür. Genom projesi sonras nda 
proteinlerle ilgili çal malar DNA ve RNA çal malar  içerisinde a rl k kazanarak 
“proteomiks” (“proteombilim”, “proteomics”) alan  do mu tur. Proteinler hücrenin, 
dokunun ya da organizman n dinamik durumu hakk nda daha kesin bilgi verirler. 
Genom projesinin ard ndan insan genomundaki gen say s  25000 ± 5000 olarak 
hesaplanm t r. Tan mlanan bu genler taraf ndan üretilen proteinlerin nispeten az bir 
k sm  bilinmektedir ve bu say n n 1,5 milyon civar nda olabilece i tahmin 
edilmektedir. 1990'lara genetik ça  denilecek olursa, yeni yüzy l n ilk on y l na da 
proteomiks ça  denilebilir. Bu nedenledir ki nsan Genom Projesi’nin ard ndan, 
insan genlerine ait protein ürünlerinin tan mlanmas n  ve ifade analizlerini kapsayan 
“ nsan Proteom Projesi” ile ilgili çal malar da ba lam t r. 

Proteom kelimesi, ilk defa 1994’te Siena’da yap lan iki boyutlu elektroforez 
toplant s nda Marc Wilkins taraf ndan önerilmi tir ve bir organizman n genomu 
taraf ndan ifade edilen proteinlerin tümü olarak tan mlanm t r. Geli mekte olan bir 
dal olmas  sebebiyle daha güncel bir tan mlama yap lacak olursa, proteom, bir 
organizma, organ, doku, hücre veya bir organelde herhangi bir anda bulunan 
proteinlerin tümünü (izoformlar  ve modifikasyonlar yla birlikte) ifade eder. Proteomun 
zamana ba l  olarak de i kenlik gösterece inin unutulmamas  gerekti inden, tan mdaki 
"herhangi bir anda" ifadesi önemlidir. 

Proteomun geni  çapl  protein ay rma ve tan mlama teknikleriyle analiz edilmesi 
eklinde tan mlanabilecek olan "proteomiks" ise dinamik bir terim olup, farkl  

ko ullara maruz kalm  hücre, doku, organ veya vücut s v lar ndaki proteinlerin 
kantitatif ve kalitatif analizlerini içerir. Bu terimin ilk ba taki tan m  basit olarak "bir 



16

organizma veya doku taraf ndan sentezlenen bütün proteinlerin tan mlanmas  ve 
karakterizasyonu yönünde yap lan çal malar n bütünü" eklinde yap lm t r. Daha 
sonra bu alanda çal an ki iler taraf ndan tan m geli tirilmi tir. Örne in 
“karakterizasyon” terimi protein fonksiyonlar n n belirlenmesi, konumlanmalar , 
translasyon sonras  de i iklikleri (post-translasyonel modifikasyonlar ) de kapsam t r. 
Daha sonraki çal malar bu tan m n dahi yetersiz oldu unu göstermi tir ve konu 
kapsam ndaki proteinleri etkileyen çevresel, farmakolojik, genetik ve patolojik 
etmenlerin ara t r lmas  da tan ma dahil edilmi tir.  

Translasyon sonras  modifikasyonlar proteinlerin nihai fizyolojik aktivitelerini 
etkiler. Bu nedenle bir proteinin aktivitesinin fonksiyonel olarak belirlenebilmesi için 
amino asit dizisinin yan nda modifikasyonlar n n da belirlenmesi çok önemlidir. 
Proteomik tekniklerin geli mesi ve özellikle kütle spektrometrelerinin kullan m  ile 
proteinlere özgü translasyon sonras  modifikasyonlar da tan mlanabilmektedir ve 
proteomiks alan nda önemli bilgiler sa lamaktad r. 

Proteomik yöntemlerin kullan m alan n n büyük k sm n  "klinik proteomiks" olarak 
da adland r lan t pta kullan m olu turmaktad r ve klinik proteomiks alan ndaki 
çal malar n da ço u hastal klara özgü yeni biyo-belirteç tan mlanmas yla ilgilidir. 
Bunun haricinde prognoz takibinden öngörülebilir (prediktif) seçilime, ilaç 
geli tirmeden toksikolojiye kadar birçok farkl  alanda da proteomik yöntemler 
kullan lmaktad r.  

Ayr ca günümüzde özellikle epilepsi gibi nörodejeneratif hastal klar n bir k sm nda, 
obezite gibi kompleks metabolik hastal klarda ve kanserde tedavi yöntemlerinin 
seçiminde bireysel farkl l klar n kullan lmas  bir gereklilik olarak görülmektedir. 
Proteomiks, ki iye özgü tedavi yakla mlar n n geli tirilmesinde ön plana ç kan 
temel moleküler stratejiler içerisinde de yer almaktad r. 

Proteomiks alan nda yöntemsel olarak iki genel yakla m söz konusudur: 

(1) Etiketli (labeled) proteomiks 
(2) Etiketsiz (label-free) proteomiks 

Etiketli proteomikste, proteinleri olu turan amino asitler belirli etiket moleküller 
veya izotop atomlar (genelde a r izotoplar) kullan larak i aretlenir ve kütle 
spektrometreleriyle kar la t rmal  protein ifade analizi yap l r. Burada yap lan 
kantitatif analiz oldukça hassas ve güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu 
yakla mda kullan lan tekniklere örnek olarak SILAC (Stable isotope labeling by 
amino acids in cell culture), iTRAQ (Isobaric tags for relative and absolute 
quantitation), ICAT (Isotope-coded affinity tags) ve 18O i aretleme verilebilir. 
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Bu kitap kapsam nda ele al nan yöntemler ve uygulama örneklerinin tümü etiketsiz 
proteomiks ba l  alt nda de erlendirilmektedir. Etiketsiz proteomiks alan nda 
yap lan çal malar n a amalar  dört ana ba l kta toplanabilir: (1) Protein izolasyonu, 
(2) Proteinlerin ayr m  (elektroforez, kromatografi vs. gibi tekniklerle) ve ifade 
analizleri (kantitasyon), (3) Protein tan mlamas  (kütle spektrometreleri, Edman 
y k m ), (4) Protein etkile imleri ve yap sal analizler. Basamaklar daha detayl  bir 
ekilde 5. bölümde ele al nm t r. 

Günümüzde proteomik çal malar n temelini, proteinlerin iki boyutlu jel 
elektroforezi veya s v  kromatografi gibi yöntemlerle ayr lmas n  takiben kütle 
spektrometreleriyle tan mlanmas  ve kar la t rmal  ifade analizleri olu turmaktad r. 
Ancak son y llarda farkl  teknikler içeren yeni yakla mlar da geli tirilmektedir. 
Proteomik çal malarda, çal lan konuya ve amaca yönelik olarak benimsenen baz  
yakla mlar unlard r: 

 Peptit kütle parmakizi (peptide mass fingerprinting, PMF)yakla m : ki boyutlu 
poliakrilamit jel elektroforezi (2D-PAGE: Two Dimensional Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis) ile proteinlerin iki ba ms z özelli ine göre (moleküller 
a rl klar  ve izoelektrik noktalar ) ayr t r lmas , proteolitik enzimlerle 
proteinlerin peptitler halinde parçalanmas  ve peptit izolasyonunun ard ndan 
MALDI-TOF kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS, matrix-assisted laser 
desorption ionization-time of flight mass spectrometry) ile elde edilen peptit kütle 
verileri nda biyoinformatik analizlerle protein tan mlanmas . 

 Peptit fragment parmakizi (peptide fragment fingerprinting, PFF) yakla m : 2D-
PAGE veya kromatografik ayr m ya da ikisinin kombinasyonu sonras  izole 
edilen peptitlerden ard k kütle spektrometreleri (MS/MS, tandem MS) ile elde 
edilen veriler nda biyoinformatik analizlerle protein tan mlanmas . 

 Örneklerin direkt olarak LC-MS/MS (Liquid Chromatography-MS/MS) sistemine 
uygulanarak ayn  platformda ayr m, tan mlama ve kar la t rmal  ifade analizi 
yap lmas . 

 Etiketli proteomiks ile kütle spektrometreleri kullan larak nicel (kantitatif) ifade 
analizi. 

 Kütle spektrometreleriyle translasyon sonras  modifikasyonlar n analizi. 

 Two dimensional difference gel electrophoresis (2D-DIGE) yakla m : 2D-DIGE 
ile kar la t rmal  ifade analizinin ard ndan kütle spektrometreleriyle protein 
tan mlanmas . 

 Protein çip teknolojisi. 
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Yukar da verilen yakla mlara bak ld nda, daha önce de ifade edildi i gibi, kütle 
spektrometrelerinin proteomiks alan nda çok önemli bir yere sahip oldu u 
görülmektedir. Günümüzde kütle spektrometresi verileri kullan larak yap lan protein 
tan mlanmas nda üç temel yakla m vard r: 

(1) "Top-down" (yukar dan a a ya) proteomiks: Kütleleri ölçülen intakt 
proteinlerin moleküler a rl klar n n protein dizi veri tabanlar nda e le tirilerek 
tan mlama yap lmas ; intakt protein bilgisinin kullan larak protein 
kimliklendirilmesi ( ekil 2. 1). Özellikle translasyon sonras  modifikasyonlar n 
tan mlanmas  için tercih edilen bir proteomik stratejidir. 

(2) "Bottom-up" (a a dan yukar ya) proteomiks: Proteinin çe itli proteazlarla 
(tripsin, kimotripsin gibi) kesilmesinin ard ndan elde edilen peptit ve/veya 
fragment kütlelerinin protein dizi veri tabanlar nda e le tirilerek tan mlama 
yap lmas ; peptit bilgisinin kullan lmas  ile protein kimliklendirilmesidir ( ekil 
2. 1). 

(3) De novo dizileme: Ard k kütle spektrometreleriyle elde edilen peptit ve 
fragment kütlelerinden protein/peptit dizisinin elde edilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 2. 1. "Top-down" ve "bottom-up" proteomiks startejilerinin ematik gösterimi 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom-up_proteomics). 
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"Shotgun" proteomiks olarak isimlendirilen bir yakla m da proteomik çal malarda 
kullan labilmektedir. Bu yakla mda protein kar mlar n n ard k olarak farkl  
kromatografik ko ullarda ayr lmas n n ard ndan kütle spektrometreleriyle, "bottom-
up" stratejisi kullan larak protein tan mlanmas  gerçekle tirilir. Bu strateji, çok 
boyutlu protein tan mlama yakla m  (multi dimensional protein identification 
technology, MudPIT) olarak da adland r l r. 

Bahsi geçen stratejilerinden "bottom-up" yakla m , günümüzde kütle spektrometresi 
tabanl  protein tan mlamas  için en çok tercih edilen metottur. Bu kitap kapsam nda 
uygulama örne i verilen MALDI-TOF ile PMF analizi de bu yakla m  temel al r. 
Tipik olarak proteinin enzimatik kesimini, baz  durumlarda buna ilave olarak 
kromatografik ayr m n  ve takiben MS veya MS/MS analizini içerir (kütle 
spektrometreleri hakk nda daha detayl  bilgi 4. Bölümde verilmi tir). Bu yakla mda 
iki tip strateji kullan labilir: 

 Peptit Kütle Parmakizi (PMF) 
 Peptit Fragment Parmakizi (PFF) 

Peptit kütle parmakizi genel olarak MALDI-TOF MS ile triptik peptitlerin analiziyle 
elde edilir. kinci tip strateji olan peptit fragment parmakizi ise genel olarak ilgili 
peptidin kütle/yük (m/z) de erinin ard k kütle spektrometrelerinde fragmentasyo-
nuyla elde edilir. Günümüzde yüksek i lem hacmi ile peptit kütlelerinden protein 
tan mlamas  yap lmas n  sa layan biyoinformatik araçlar bulunmaktad r ve daha iyi 
tan mlama yap lmas  için bu araçlar n kulland  algoritmalar n geli tirilmesi 
yönünde çal malar devam etmektedir. 

Her yöntem ve yakla mda oldu u gibi proteomik alan n n da kendine özgü 
zorluklar  ve k s tlamalar  vard r. Proteomik çal malarda en fazla önem verilmesi 
gereken nokta proteomun dinamik yap s d r. Proteom, genom gibi stabil de ildir ve 
belli bir hücre/doku/organda ifade olan proteinler birçok ko ula ba l  olarak 
dönemsel veya anl k de i imler gösterebilir. Bu nedenle çal malarda standardizas-
yonun çok iyi yap lmas  gerekir. Ayr ca özellikle laboratuvarlar aras nda uygulanan 
farkl  protokollerden do an teknik farkl l klar nedeniyle de elde edilen sonuçlarda 
de i kenlik olabilmektedir. Bu da küresel bilimsel birikimin ilerlemesi aç s ndan 
istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle son y llarda HUPO (Human Proteome 
Organization, http://www.hupo.org)'nun da dahil oldu u proteomiks ekipleri 
özellikle iki boyutlu jel elektroforezi ve sonras nda kütle spektrometresi ile protein 
tan mlanmas  stratejileri için belli protokoller olu turarak dünya genelinde kullan lan 
do rulanabilir standartlar olu turmaya çal maktad r (http://www.fixingproteomics.org). 
Ayr ca özellikle iyonla ma tabanl  sistemler içerisinde ayn  ko ullarda ve ayn  
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sistemlerle e  zamanl  olarak yap lacak çal malarda dahi elde edilecek verilerde 
farkl l klar olu abilmektedir. Burada peptidlerin iyonla ma derecesini etkileyecek her 
ko ul sonuçta PMF ve PFF yöntemleriyle tan mlanacak proteinlere etki edebilmek-
tedir. Dolay s yla elde edilecek her bir farkl  veri birbirinin tamamlay c s  da 
olabilmektedir. 

Günümüzde h zl  bir ekilde geli en bu alan n gelecekte birçok farkl  konuda önemli 
bilgiler sa layaca  aç kt r. Özellikle protein tan mlanmas nda ve dizilenmesindeki 
geli meler bu i lemleri daha h zl  ve güvenilir hale getirerek proteinlerin gerçek yap  
fonksiyonlar n  anlamam za yard mc  olabilecektir. 
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3. K  BOYUTLU JEL ELEKTROFOREZ  TEKN  ve 
PROTEOM K ÇALI MALARDAK  ÖNEM  

Proteomik çal malarda proteinlerin yüksek çözünürlükte birbirinden ayr lmas n n 
önemi büyüktür. Ayr m ne kadar fazla ve ne kadar iyi çözünürlükte olursa, yap lan 
kar la t rmal  analizlerde proteinlerin ifade farkl l klar n  yakalama ans  o kadar 
yüksek olacakt r. Bu nedenle iki boyutlu poliakrilamit jel elektroforezi (2D-
PAGE) tekni i proteomik çal malar için önemli dönüm noktalar ndan biri olmu tur. 

ki boyutlu jel elektroforezinin geli mesi 1950’lerin sonunda Harry Svensson’un 
izoelektrik odaklama tekni ini geli tirmesiyle ba lam t r. Daha sonra bu teknik 
poliakrilamit jel elektroforezi tekni iyle birle tirilmi  ve 1970’lerin ortalar ndan 
itibaren iki boyutlu protein profil haritalar n n olu turulmas  gündeme gelmi tir. 
Ard k olarak iki a amadan olu an bu yöntemde birinci boyutu olu turan izoelektrik 
odaklama, proteinlerin jel üzerinde izoelektrik yüklerinin s f r oldu u pH noktas nda 
durmalar  esas na dayan r. kinci boyutta ise poliakrilamit jelde proteinlerin moleküler 
a rl klar na göre ayr m  gerçekle tirilir. O'Farrel (1975)'in 2D-PAGE tekni ini tan t-
mas ndan itibaren bugüne kadar birçok teknik geli tirilmi tir ve günümüzde de halen 
proteomik çal malarda yayg n kullan lan tekniklerin ba nda gelmektedir. Herhangi 
bir tek boyutlu yöntem ile (ör: izoelektrik odaklama, SDS-PAGE) 80-100 protein/ 
protein grubu ayr labilirken, 2D-PAGE'de bu say  5000'lere kadar ç kabilmektedir. 

1D-PAGE (SDS-PAGE)'de proteinler poliakrilamit jelde sadece moleküler a rl k-
lar na göre ayr l rken, 2D-PAGE'de birinci boyutta izoelektrik noktalar na göre, 
ikinci boyutta da yine SDS-PAGE ile moleküler a rl klar na göre ayr l rlar. Teknik 
ile ilgili detayl  bilgi 5. Bölümde verilmi tir. Bunun sonucunda, 1D-PAGE'de bantlar 
eklinde görülen proteinler, 2D-PAGE'de protein kümeleri (nokta, spot) eklinde 

görülürler. Bu teknik sayesinde elde edilen iki boyutlu protein profil haritalar , 
örneklerdeki protein ifade farkl l klar n n yüksek çözünürlükle kar la t r labilmesini 
sa lamaktad r. 
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ekil 3. 1. ki boyutlu jel elektroforezi sonucunda elde edilmi  protein profil haritas . 
a) Bir protein spotuna ait 3D görüntü 
b) Spottaki 2 ila 8 proteinden birine ait konformasyon 
c) Gruplar aras  analizlerde elde edilen densite bar grafileri 
d) Gruplar aras  analizlerden elde edilen serpme çizim e risi. 

Yap lan kar la t rmalar nda örne in kanserli bir doku (veya kanserin farkl  
evreleri) ile kontrol aras ndaki farkl l klar belirlenerek hastal kla ili kili olan, tan  ve 
tedavide önemli olabilecek biyobelirteçlerin ke fi söz konusu olabilir. Ayn  yakla m 
bir hastal n farkl  evrelerinin veya hasta-kontrol aras nda görülen farkl l klar n 
kar la t r lmas , bitki dokular nda farkl  stres ko ullar n n kar la t r lmas  gibi pek 
çok konuda uygulanabilir. 

2D-PAGE günümüzde proteomiks alan nda s kl kla kullan lan önemli bir teknik 
olmaya devam etmektedir. Çok asidik, çok bazik, çok büyük veya çok küçük 
proteinlerin analizinde tekni in baz  k s tlamalar  vard r ancak optimizasyon 
çal malar yla baz  modifikasyonlar uygulanarak farkl  protokoller olu turulmaktad r. 
2D-PAGE çok basamakl  bir i lem oldu u ve birçok faktörden etkilenebildi i için 
baz  durumlarda tekrar edilebilirli i sorun olu turmaktad r. Bu durum, özellikle farkl  
protokollerin uyguland  farkl  laboratuvarlarda söz konusu olmaktad r. Bu konu 
hakk nda da, 1. Bölümde bahsedilen baz  standartla t rma giri imleri mevcuttur. Son 

a b 

c d 
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y llarda, jel basama  ortadan kald r larak protein/peptit kar mlar n n do rudan 
yüksek çözünürlüklü nanoLC-MS/MS sistemleri ile ayr m , kar la t rmal  ifade 
(ekspresyon) analizleri ve tan mlanmas  mümkün olmaktad r. Di er yakla mlarla 
beraber 2D-PAGE tekni i de proteomiks alan nda günümüzde halen popülerli ini 
korumaktad r. Tekni in uygulama detaylar  5. Bölümde verilmi tir. 

Jel tabanl  ifade analizlerinde son y llarda öne ç kan bir teknik de 2D-DIGE (Two-
dimensional difference gel electrophoresis) tekni i olup, bu teknikte proteinlere 
ba lanan siyanin boyalar kullan larak, tek bir jel üzerinde ifade farkl l klar n n ortaya 
ç kar lmas  sa lanmaktad r. Kar la t r lacak iki ayr  örne e ait protein izolatlar ndan 
biri Cy3, di eri ise Cy5 boyalar yla boyan r. Farkl  ma gösteren boyalarla 
boyand ktan sonra örnekler kar t r l r ve tek seferde 2D-PAGE yap l r. Tek jel 
üzerinde, kullan lan boyalara uygun farkl  dalga boylar nda görüntüleme yap l r ve 
uygun programlarda boyalar farkl  renklerde görüntülenerek ifade farkl l klar  
belirlenir. Ayr ca günümüzde Cy2 boyas  da iç standart olarak kullan larak kantitatif 
ve istatistiksel analizlerin daha do ru yap lmas n  sa lamaktad r. Bu tekni in önemli 
bir k s tlamas , çal labilecek örnek say s n n kullan lan farkl  boyalar n say s na 
ba ml  olmas d r. Bu durum, biyolojik tekrarlar n havuzlanarak çal lmas n  
gerektirdi inden olas  bireysel farkl l klar gözlenememektedir. Ancak 2D-PAGE 
çal malar ndaki teknik farkl l klardan do an analiz güçlüklerini ortadan kald rd  
için deney tasar m n n uygun oldu u çal malarda tercih edilebilmektedir. 
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4. KÜTLE SPEKTROMETRELER  ve PROTEOM K 
ÇALI MALARDAK  ÖNEM  

Kütle spektrometresinin 1913'te fizikçi J. J. Thomson taraf ndan geli tirilip 
uygulanmas na ra men, büyük ölçüde uygulama alan  bulmas  yakla k elli y l sonra 
olmu tur. Kütle spektrometreleri, nötr moleküllerin çe itli kaynaklar ile 
iyonla t r lmas  ve yüklenmi  iyonlar n bir elektrik ve/veya bir manyetik alandan 
geçerken kütle/yük (m/z) oranlar na göre ayr lmas  esas na dayan r. 

Kütle spektrometreleri, normalde yüklü olmayan molekülleri iyonizasyon i lemi ile 
uyararak yüklü iyonize moleküller haline dönü türür. Yüklü moleküller stabil 
de illerdir ve di er moleküllerle veya bir yüzey ile temas ettikleri zaman parçalan r 
ve yüklerini kaybederler. Olu an her bir iyon özgün bir moleküler kütleye ve yüke 
sahiptir ve kütle/yük (m/z) de erlerinin okunabildi i bir spektrum ile bile ik 
tan mlanmaktad r. Kütle spektrumu, örnekteki bile iklerin kolayl kla hareket 
edebilen iyonlara (ço unlukla pozitif) dönü türülmesi ve bu iyonlar n kütle/yük 
oran na göre s ralanmas yla elde edilir. Her bir iyonun yo unlu u detektöre ula an 
miktar  ile orant l d r ve her bile i in spektrumu kendine özgüdür. Bilinmeyen bir 
örne in analizi sonucu, elde edilen spektrum referans spektrum ile kar la t r l r ve 
ilgili molekül tan mlan r. 

Bütün kütle spektrometreleri be  ana bölümden olu ur: 

 Örnek giri i 
 yon kayna   
 Kütle analizörü (çözümleyicisi) 
 Dedektör 
 Veri sistemi 
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Örnek giri i, ad ndan da anla laca  gibi örne in kütle spektrometresine aktar l-
mas nda arac l k eden bölümdür. GC (Gas Chromatography=Gaz kromatografi), 
HPLC (High Performance/Pressure Liquid Chromatography=Yüksek Bas nç S v  
Kromatografisi), enjeksiyon veya örnek plakas  üzerine yükleme ile örnek giri i 
sa lanabilir. 

yon kayna nda analit iyonlar  üretilir. Birçok iyonla t rma yöntemi vard r ancak 
günümüzde en çok kullan lanlar elektrosprey iyonizasyonu (electrospray ionization, 
ESI) ve matriks yard mc l  lazer desorpsiyon iyonizasyondur (matrix-assisted laser 
desorption ionization, MALDI). Proteomiks alan nda da bu iki teknik yayg n olarak 
kullan l r. yon kayna nda üretilen iyonlar kütle/yük (m/z) oranlar na göre ayr lmak 
üzere kütle analizörüne gönderilir. MALDI iyonla t rma tekni i, 1980’lerin sonuna 
do ru Tanaka & ark. ve Karas & Hillenkamp taraf ndan tan mlanm t r ve FAB (fast 
atom/ion bombardment) ve ESI ile birlikte ticari olarak eri ilebilir olmu tur. ESI 
iyon kayna  atmosferik bas nçta, MALDI iyon kayna  ise vakum alt nda çal r. 
MALDI ile ilgili daha detayl  bilgi 5. Bölümde verilmi tir. 

yon kayna nda üretilen iyonlar buradan, m/z de erlerine göre ayr lacaklar  kütle 
analizörüne transfer edilir. Elektrik ve manyetik alanlar n kullan labildi i kütle 
analizörü vakum alt ndad r. Proteomiks alan nda kullan lan kütle analizörlerine örnek 
olarak uçu  zaman  (time-of-flight, TOF), "quadrupole" (Q), iyon tuza  (ion trap, 
IT) ve Fourier dönü ümsel iyon siklotron rezonans (Fourier transform ion cyclotron 
resonance, FTICR) verilebilir. Kütle spektrometrelerinde iyon kaynaklar  farkl  kütle 
analizörleri ile birle tirilir (Ör: MALDI-TOF, ESI-ion trap, ESI-FTICR). MALDI, 
genellikle TOF analizörü ile birlikte kullan lmaktad r ve proteomikste PMF 
analizinin gerçekle tirildi i sistemdir. MALDI-TOF ile ilgili detayl  bilgi 5. Bölümde 
verilmi tir. Tek analizör kullanan kütle spektrometrelerinin ard ndan, günümüzde 
gelinen noktada birden fazla farkl  veya ayn  kütle analizörünün ard k olarak 
kullan ld  hibrit sistemler ticari olarak üretilmektedir (ör: MALDI-TOF/TOF, ESI-
Q/TOF, ESI-tripleQ/IT, MALDI-QIT/TOF). 

Dedektör genelde bir elektron ço alt c s d r ve vakum alt nda çal r. Dedektörde 
farkl  m/z de erine sahip iyonlar n göreceli yo unluklar na göre verdikleri bir 
spektrum elde edilir. Bu spektrumdaki her bir pik, farkl  bir m/z de erini 
yans tmaktad r. 

Veri sisteminde kütle spektrometresinden elde edilen kütle spektrumu, m/z 
de erlerinin x ekseninde, ba l yo unluklar n n da y ekseninde yer ald  pikler 
eklinde düzenlenir. Piklerin say s  bile i in yap s , iyonla ma potansiyeli, bile i in 

buhar bas nc  ve kullan lan cihaz n yap s na ba l  olarak de i ebilmektedir. 
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ekil 4. 1. Farkl  firmalar taraf ndan üretilmi  çe itli kütle spektrometresi sistemleri. 

Ard k kütle spektrometresi (tandem MS) tan m n n biraz daha aç lmas , 
yöntemlerin ve kullan lan sistemlerin anla lmas  için faydal  olacakt r. Ard k 
spektrometreler iki ekilde olabilir: Mekanda ard k (tandem-in-space) ve zamanda 
ard k (tandem-in-time). Mekanda ard k olanlarda kar m içerisinden bir analit 
(iyon) seçmek için bir cihazda kombine iki kütle analizörü kullan l r. lk kütle 
analizörü öncül iyonlar  elde etmeyi sa lar, iyonlar  ay r r ve seçer. zole edilen iyon 
daha sonra fragmentasyona u rat larak di er kütle analizörüne geçer. Zamanda 
ard k kütle spektrometresinde ise, öncül iyon seçimi, fragmentasyon, fragmentlerin 
ayr m  tek bir kütle analizörünün içinde farkl  zamanlarda gerçekle tirilir. Mekanda 
ard k kütle spektrometrelerinde kullan lan analizörler birbirinin ayn s  olabilece i 
gibi, farkl  da olabilir. Farkl  analizörler ard k olarak kullan ld nda hibrit 
sistemler elde edilir. Örne in MALDI-TOF, tek analizörlü (TOF) bir kütle 
spektrometresidir ve isminin sonuna MS (mass spectrometry = kütle spektrometresi) 
getirilerek yaz labilir. ESI-Q/TOF ise hibrit ard k bir kütle spektrometresidir ve 
isminin sonuna MS/MS getirilerek yaz labilir. Bir kütle spektrometresinde ikiden 
fazla kütle analizörü de bulunabilir, ancak ifade ederken yine MS/MS olarak yaz l r. 

Mekanda ard k MS/MS sistemlerinde ilk kademede tek ba na bir MS sistemi gibi 
analiz yap l r. Ancak daha sonra ölçülen iyonlar n seçilimi yap larak ikinci kademeye 
geçirilir ve bu esnada her bir peptit (veya protein) rastgele bir ekilde tekrar 



28

parçalan r (fragmentasyon). Bu i lem için farkl  fragmentasyon metotlar  vard r. 
Bunlara örnek olarak CID (collision induced fragmentation), IRMPD (infrared 
multiphoton dissociation), ECD (electron capture dissociation) ve ETD (electron 
transfer dissociation) verilebilir. CID, proteomikste en yayg n kullan lan yöntemdir 
ve parçalanma helyum ve argon gibi inert bir gazla çarp t r larak gerçekle tirilir. 
Ard k kütle spektrometresinde analiz edilen molekülün bütününe (ilk analizöre 
giren) öncül iyon (precursor/parent ion), fragmentasyon sonucu olu an iyonlar n her 
birine ise ürün iyon (daughter/product ion) ad  verilir. MS/MS terminolojisinde 
parçalanma (fragmentasyon) sonucu olu an yüklü peptitlerden amino terminal 
içerenlere b iyonu, karboksil terminal içerenlere ise y iyonu ad  verilir. 

Ard k kütle spektrometrelerinde yap lan analiz, MALDI-TOF gibi tekli kütle 
spektrometrelerinde yap lan analizden çok daha hassast r ve özellikle kompleks 
kar mlar n h zl , hassas ve seçici olarak analizinin yap lmas na olanak verir. Bu 
avantajlar n n yan nda MS/MS'lerin MS'lerden önemli bir di er fark , de novo amino 
asit dizilemesine olanak vermesidir. ESI iyon kayna  ile olu an iyonlar genelde +2, 
+3 veya daha fazla yüklenirken, MALD  ile iyonlar a rl kl  olarak +1 yüklüdür. Bu 
nedenle örne in MALDI-TOF MS ile elde edilen piklerin m/z de erleri, direkt olarak 
molekülün kütlesini verir. Kütlesi 2000 Da olan bir molekül MALDI-TOF ile 
ölçüldü ünde m/z de eri, z = +1 oldu u için yine 2000 olarak elde edilecektir. Ancak 
bu molekül e er +2 yüklü olursa m/z de eri 1000 olarak okunacakt r. 

Günümüzde h zla geli en kütle spektrometreleri, gerek jel tabanl  gerek jel tabanl  
olmayan modern proteomik çal malarda, hasta-kontrol aras ndaki farklar n proteom 
ebad nda belirlenmesi ile aday biyobelirteç belirlenmesi, prognoz takibi için belirteç 
tan mlanmas , öngörülebilir tedavi seçilimi için belirteç bulunmas , ilaç metabolizma 
çal malar , ilaç adaylar n n taranmas , ilaç hedeflerinin belirlenmesi, protein ve 
peptit karakterizasyonu, g dalar üzerindeki pestisit ara t rmalar , toprak ve yer alt  
sular  kontaminasyonu gibi pek çok alanda kullan ma sahip olup, günümüzde 
proteomik ara t rmalar n temel bile eni olarak öne ç kmaktad r.
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5. LABORATUVAR UYGULAMALARI 

 

Bir proteomik çal mada uygulanan her bir basama n ayr  bir önemi vard r ve 
sonuçlar n tutarl l  için her bir a amada deneyler titizlikle tekrarlanabilir ekilde 
yap lmal d r. Bu bölümde verilen uygulamalar, bir etiketsiz proteomiks çal mas  
örne i olu turmaktad r. Kitapta ele al nan uygulama örneklerine de paralel olarak, jel 
tabanl  bir etiketsiz proteomiks çal mas  ("bottom-up" stratejisi yakla m yla) temel 
olarak a a da yaz lan basamaklardan olu ur ( ekil 5.1): 

1. Örnek haz rlama ve protein eldesi (izolasyon, ekstraksiyon) 
2. Protein miktar /yo unlu u tayini 
3. Proteinlerin en az iki boyutlu olarak ayr t r lmas  (ör: Kromatografi ve 2D-PAGE) 
4. Protein jellerinin boyanmas  ve görüntülenmesi (jel tabanl  çal ma için) 
5. Jel tabanl  kar la t rmal  ifade analizleri (jel tabanl  çal ma için) 
6. Protein kümelerinin (spot) jel üzerinden kesilmesi ve sindirimi (proteazlar 

arac l yla). 
7. Kütle spektrometresi ile peptit kütlelerinin tayini ve biyoinformatik analizlerle 

protein tan mlanmas . 

Tüm bu analizlerin ard ndan, e er hedeflenen protein tan mlanm  ise kromatografik 
yöntemlerle saf olarak elde edilip yap sal analizi (NMR: nükleer manyetik rezonans, 
X- n  kristalografisi gibi yöntemler ile) ve etki analizleri gerçekle tirilebilir. 

Bu bölümde, baz  temel ve önemli proteomik tekniklerin uygulamalar  anlat lacak ve 
protokolleri verilecektir. Her bir uygulama için öncelikle ön bilgi, ard ndan protokol 
verilmi tir. Her protokolün sonunda, dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik 
uyar lar  yer almaktad r. Uygulamalar, takip etmede kolayl k olmas  aç s ndan, 
proteomiks çal ma basamaklar n n s ras  dikkate al narak düzenlenmi tir. Verilen 
protokoller, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Proteombilim Birimi'nde 
yazarlar taraf ndan daha önce uygulanm  protokollerdir. 
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5. 1. Protein Eldesi ( zolasyon, Ekstraksiyon) 

5. 1. 1. Ön bilgi 

Örnek haz rlama ve protein eldesi, basit gibi görünmesine ra men bir proteomik 
çal mada en önemli basamakt r. Bu basamakta yap lacak yanl lar, takip eden tüm 
analizleri etkileyecektir ve örne i tekrar elde etme imkan  da yoksa çal malar  
tehlikeye sokacakt r. lk a amada, özellikle devam  olmayan (örne in; s n rl  miktarda 
ve bir hastaya ait tekrar sa lanmas  mümkün olmayan bir örnek) materyal ile 
çal l yorsa, mümkün ise benzer bir materyalle (kontrol örne i olabilir) homoje-
nizasyon ve protein eldesi için bir optimizasyon çal mas  yap lmal  ve en iyi sonuç 
veren yöntem belirlenmelidir. Bunun nedeni, yap lan analizlerin her a amas nda 
miktar olarak belli bir seviyede proteine ihtiyaç duyulmas d r. Bu noktada teknik 
tekrarlar ve baz  deneylerin teknik aksakl klar nedeniyle tekrar edilmesi 
gerekebilece i de hesaba kat lmal d r. 

Özellikle 2D-PAGE öncesinde proteinlerin etkin bir ekilde çözünür hale getirilmesi 
ve elektroforezde istenmeyen sonuçlara neden olabilecek kal nt lar n uzakla t r lmas  
gerekir. Bu nedenle, tuzlu tamponlarla ekstraksiyon yap lm  örneklerde 2D-
PAGE'in birinci boyutu olan izoelektrik odaklama a amas nda olumsuz etkileri olan 
tuzun giderilmesi önemlidir. Çal lan örneklerde ifadesi fazla olan proteinler varsa 
bu proteinlerin de örnekten filtrelenmesi gerekebilir. 

Protein eldesinde izlenecek yöntemler, ilgilenilen proteinlerin hücrenin hangi 
k sm nda oldu una göre de i ir. Proteinler hücre d na salg lanabilir, hücre içinde 
da lm  halde bulunabilir (sitozolik), belirli organellerde bulunabilir veya hücre 
membran  ile ili kili bir ekilde bulunabilir. Organlarda ve dokularda hücre içerisinde 
bulunan proteinlerin (sitozolik/organel proteinleri) proteomik teknikler kullan larak 
analiz edilebilmesi için öncelikle hücrenin d na (bir s v  içerisine) ç kar lmalar  
gerekmektedir. Bu s v  genellikle proteinlerin fizyolojik özelliklerini koruyabilecek-
leri bir tampon sistemi içerisine eklenmi  ajanlardan olu ur. Bu tampon içerisinde 
hücre zar n  parçalayacak ajanlar, pH de erini uygun seviyede tutacak ve 
dengeleyecek tamponlar, proteaz inhibitörleri ve proteinlerin maksimum miktarda 
elde edilebilmesini sa layan maddeler bulunmal d r. Parçalama s ras nda proteinleri 
hücrelerde bulunan proteazlardan korumak amac yla proteaz inhibitörlerinin 
eklenmesi gerekebilir. Bu noktada özellikle serin- ve metalloproteazlar  inaktif hale 
getirmek önemlidir. Örne in lizis tamponlar na koyulan EDTA (etilen diamin tetra 
asetik asit), metalloproteazlar n aktivite göstermek için gereksinim duyduklar  metal 
iyonlar yla kompleks olu turarak inhibisyon sa lar. Ortam pH de erinin 7 ve 7'ye 
yak n de erlerde dengelenmesi isteniyorsa, genellikle tris [tris (hidroksimetil)-
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aminometan] ve fosfat tamponlar  kullan l r. Proteomik çal malar nda da bu iki 
tampon s kl kla kullan lmaktad r. Tris tamponu haz rlan rken, pH de eri genellikle 
HCl kullan larak dü ürülür (asitle tirilir). 

Homojenizasyonda, ilk olarak mekanik (fiziksel) parçalama yap lmas nda fayda 
vard r. Mekanik parçalama elde edilen protein miktar n  önemli ölçüde artt r r. 
Organ, doku ya da hücreler özelliklerine ba l  olarak bistüri, b çak, makas, sonikatör, 
"grinder" ve "blender" gibi araçlar kullan larak lizat haline getirilir. Belli oranda 
fiziksel parçalaman n ard ndan veya direkt olarak materyalin (ör: doku) s v  azot ile 
havanda toz haline getirilmesi ile tampon ile temas eden materyal yüzeyinin 
artt r lmas  da s kl kla kullan l r ve mekanik parçalama yöntemleri aras nda say labilir. 
Bu basamaktan sonra gerçekle tirilecek ultrasonikasyon, hücrelerin önemli ölçüde 
parçalanmas n  sa lar. Hücre zar n n parçalanmas ndan sonra olu an membran 
kal nt lar n n santrifugasyonla çöktürülmesiyle üst faz olarak elde edilen, protein ve 
nükleik asit kar m  içeren çözeltiye baz  kaynaklarda hücreden ar nd r lm  lizat 
(cell-free lysate, CFL) ad  verilir. E er membran proteini çal lacak ise, bu sefer 
hücreler yine belli tamponlarla parçalan p ard k santrifügasyon basamaklar  içeren 
bir membran eldesi protokolü uygulan r. 

Proteinler ilgili organ/doku/hücreden, (1) miktar belirlenmesi, (2) tan mlama yap lmas , 
(3) kar la t rmal  analizler, (4) fonksiyonel analizler (özellikle enzimler için) yapmak 
amac yla elde edilebilir. 

Organ, doku ya da hücre gruplar ndan protein elde edilirken a a daki noktalara 
dikkat edilmesi gerekir: 

 Proteinlerin canl  dokulardaki durumlar n n mümkün oldu unca temsil edilebilmesi,  
 S n rl  miktardaki örnekten mümkün oldu unca fazla protein elde edilebilmesi, 
 Proteinlerin parçalanmas n n (degradasyonu) engellenmesi. 

Proteinlerin farkl  yap larda olmalar , farkl  organ, doku, hücre ve hücre bölümlerinde 
bulunmalar  ve farkl  amaçlarla elde edilmeleri nedeni ile protein eldesi için çok 
farkl  yöntemler geli tirilmi tir. Proteomik ara t rmalarda kullan lan s v  örneklerin 
önemli bir k sm n  vücut s v lar  olu turmaktad r (ör: idrar, serum, plazma, beyin-
omurilik s v s ). Kullan lacak s v  örnekler çe itlerine ba l  olarak baz  ön i lemlerden 
geçirilip haz r hale getirilmelidir. Bu i lemlerden sonra çe itli yöntemler (Ör: 
Uygulama 2 ve 3) kullan larak protein çöktürmesi yap labilir. Çöktürme i lemi 
genelde proteinleri bulunduklar  çözeltiden ay rmak ve yo unla t rmak için kullan l r. 
Trikloro asetik asit (TCA) çöktürmesinde, kuvvetli bir asit olan TCA proteinlerdeki 
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amino asitlerin yan zincirlerindeki iyonik gruplar n yüklerini de i tirerek iç 
elektrostatik dengeyi bozar ve proteinin denatürasyonuna yol açar. Denatüre olan 
proteinlerin çözünürlü ü de i ir ve çökerler. E er çal mada proteinlerin denatüre 
olmamas  isteniyorsa (fonksiyonel çal malar yap lacaksa) bu yöntemin uygun 
olmamas  sebebiyle, tuz ile çöktürme gibi ba ka bir yöntem seçilmelidir. 

Baz  dokularda belirli proteinler (ör: serum/plazma örneklerindeki albümin ve 
immünoglobülinler veya bitki doku örneklerindeki RubisCo gibi) çok yüksek yo un-
lukta bulunur ve di er proteinlerin jel üzerinde da l mlar n  ve görünürlüklerini 
engelleyebilirler. Bu proteinler, uzakla t rma veya filtreleme ("depletion") olarak 
ifade edilebilecek yöntemlerle ortamdan büyük oranda uzakla t r labilir ve içeri indeki 
di er proteinler aç s ndan da zenginle tirilmi  olur. Serum ve plazma örnekleri ba ka 
i leme tabi tutulmadan da iki boyutlu jel elektroforezine uygulanabilir. Ancak 
örneklerdeki albümin ve immünoglobülin G (IgG) oran  çok yüksek oldu undan, 
özellikle dü ük yo unluktaki proteinlerin de tespit edilmesi isteniyorsa, bir 
uzakla t rma ("depletion") i lemi ile serum/plazma örne indeki albumin ve IgG 
büyük oranda azalt l r. Bu i lem için ticari 
olarak sat lan antikor tabanl  kitler s kl kla 
kullan lmaktad r, ancak baz  ara t rmac lar n 
kit kullanmadan uygulad klar  yöntemler 
de bulunmaktad r. Bu kitlerden baz lar  
sadece albümin ve IgG'yi uzakla t r rken, 
baz lar  ise kanda yüksek oranda bulunan 
daha fazla proteinin uzakla t r lmas n  ve 
böylece deneylerde kullan lacak protein 
kar m  içerisinde di er proteinlerin de 
zenginle tirilmesini sa lamaktad r. Hangi 
kitin seçilece ine çal maya göre karar 
verilmelidir. Kitlerde miktar  fazla olan 
proteinlerin filtrelenmesini sa layan kolonlar 
bulunmaktad r ( ekil 5. 2). Bu kolonlar n 
dolgu maddesinde, filtrelenecek proteinleri 
tan y p ba layan antikorlar mevcuttur. 
Ba lanan proteinler kolonda tutulurken, 
di er proteinler y kanarak kolondan ç kar l r 
ve ay rma i lemi gerçekle mi  olur. Bu 
i lemler için santrifüjden faydalan l r. 

ekil 5. 2. Belirli proteinlerin örnekten 
uzakla t r lmas nda kullan lan antikor tabanl  
bir ticari kolon. 
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Proteomik çal malarda s cakl n yükselmesi nedeni ile do abilecek olumsuz etkilerin 
(protein denatürasyonu gibi) ortadan kald r lmas  için, örnek al m ndan itibaren 
protein eldesinin tüm a amalar  so uk ortamda yap lmal d r. Bu nedenle deneyler 
esnas nda da mutlaka buz üzerinde çal lmal d r. Proteomik çal malarda tekrar 
edilebilirlik aç s ndan örneklerin standardizasyonu çok önemlidir. Genom (DNA 
dizisi) dura anken, proteinlerin yo unlu u ve birbirlerine göre oran  anl k ve 
dönemsel olarak de i kenlik gösterir. Bu nedenle deney tasar mlar nda kontrol ve 
deney gruplar  iyi bir ekilde olu turulmal  ve örnekler standart bir biçimde elde 
edilmelidir. Ayr ca teknik farkl l klar  gidermek için mümkünse örneklerin ayn  anda 
çal lmas  tercih edilebilir. Hem yeterli biyolojik tekrar bulunmas  hem de teknik 
tekrar yap lmas , çal malar n güvenilirli i aç s ndan son derece önemlidir. 
Proteomik çal malarda ideal olan taze örnekle çal makt r ancak bu ço u zaman 
mümkün olmamaktad r. Bu nedenle örnekler çal lana kadar 80°C veya 20°C 
dondurucuda saklanabilir. Protein eldesi yap ld ktan sonra, proteinleri içeren örne in 
de yine 80°C dondurucuda saklanmas  uygundur. 

5. 1. 2. Uygulama 1: Doku örne inden protein eldesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Lizis tamponu: 0.15 M NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl, %1 Np40, proteaz 
inhibitörü (üretici firma talimatlar na göre eklenir) ( 20 °C'de saklan r) 

 Fosfat tamponu (PBS) 
 Bistüri, s v  azot, havan 
 Sonikatör ( ekil 5. 3) 

Protokol: 

1.  Çal maya ba lamadan önce örnek say s na ve miktar na ba l  olarak seçilecek 
uygun boyutta tüplerin daras  al n r, üzeri etiketlenir. 

2.  Doku büyük bir parça ise bistüri ve b çak yard m  ile mümkün oldu unca küçük 
parçalara (1-2 mm) ayr l r. 

3.  Bu parçalar tüp içine al narak üzerine bir miktar PBS eklenir ve 2-3 dakika 
vortekslendikten sonra PBS dökülür. Bu i lem doku kandan olabildi ince 
ar nana kadar tekrar edilir. 

4.  Doku parçalar  s v  azot yard m  ile havanda dövülür ve toz haline getirilerek 
önceden etiketlenmi  ve daras  al nm  tüpe al n r (Özellikle sert dokularda s v  
azot ile dövme gereklidir, ancak bu a amada örnekten miktar kayb  olmamas na 
özen gösterilmelidir). 
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5.  Tüp tekrar tart l r, toplam a rl ktan dara dü ülür ve örnek a rl  hesaplan r. 
6.  Örnek a rl na göre, mg ba na 2.5 μl lizis tamponu eklenir ve vortekslenir. 
7.  Tüp buz üzerine al n r ve uç sonikasyonu cihaz  ( ekil 5. 3) ile yakla k 40 

amplitude iddetinde 4-5 saniye (uzun süreler proteinlere zarar verebilir) sonike 
edilir ve 5 saniye buz içerisinde bekletilir. 

 

 
ekil 5. 3. Protein eldesi amaçl  doku/hücre homojenizasoynunda kullan lan uç sonikasyon 

cihaz . 
 
8.  Bu i lem homojenizasyon sa lanana kadar 5-10 kez tekrar edilebilir. E er 

homojenizasyon i leminde zorlan l yorsa, ultrasonik su banyosu da kullan labilir. 
9.  Homojenize olmu  örnek 14.000-20.000 × g’de 30-45 dakika santrifüj edilir, 

protein kar m n  içeren üst faz (supernatant) ayr  bir tüpe al n r, hemen 
kullan lmayacaksa 80 C° dondurucuda gerekirse daha küçük tüplere ayr larak 
saklan r. 

NOT: Santrifüj süresi ve h z  ön çal malara ve örne e göre de i kenlik gösterebilir. 
Örne in baz  örnek tipleri için 50.000-60.000 x g civar  ultrasantrifügasyon da 
kullan labilmektedir. 



36

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 S v  azot oda s cakl nda çabuk buharla r (havanda 1 dakikan n alt nda tamamen 
buharla r), bu nedenle güvenli i bozmayacak ekilde h zl  çal lmal d r. 

 Lizis tamponu 20°C'de donmu  halde saklan r, bu nedenle kullan lmadan bir 
süre önce oda s cakl na ç kar lmal  ve iyice çözünmesi sa lanmal d r. 

 Kullan lacak dokular büyükse ön i lem olarak b çak ya da bistürü yard m  ile 
küçük parçalara ayr lmal d r. 

 lemler s ras nda örnekler uzun süre oda s cakl nda kalmamal d r. Buz dolu 
kaplar haz rlanarak tüpteki örnekler daima buz üzerinde bekletilmelidir. 

 Protein kar m n n dondur-çöz uygulamalar ndan etkilenmemesi isteniyorsa 
daha dü ük hacimlerde bölünerek saklanmal d r. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 S v  azot 196°C’dir. Ta n rken dikkatli olunmal d r. S v  azot ta maya uygun 
güvenli kaplarda ta nmal d r. Çal l rken vücudun ç plak bölgelerine temas 
etmesinden kaç n lmal , bu amaçla uygun eldiven giyilmeli ve koruyucu gözlük 
tak lmal d r. 

 Lizis tampon içerisindeki maddeler sa l k aç s ndan çe itli derecelerde 
sak ncal d r, bu nedenle eldiven giyilmeli ve önlüksüz çal lmamal d r. Ayr ca 
kullan lan maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu [MGBF; Material Safety 
Data Sheet (MSDS)] kay tlar  incelenmeli ve gereken güvenlik önlemleri 
al nmal d r. 

5. 1. 3. Uygulama 2: S v  örneklerden TCA yöntemi ile protein çöktürmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 %100 Trikloro asetik asit (TCA) 
 %100 So uk aseton ( 20°C'de so utulmu ) 

Protokol: 

1.  Örnekler dondurulmu  ise oda s cakl na al n p çözülmesi beklenir. 
2.  Örnekler uygun tüplere al n r. 
3.  Örnek miktar n n %10’u kadar %100’lük TCA ilave edilir (Ör: 1 ml örnek için 

100 μl %100’lük TCA eklenir). 
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4.  Hemen vortekslenir. 
5.  15 dk. buz üzerinde bekletilir. 
6.  10 dk. maksimum h zda santrifüj edilir. 
7.  Pellet al n r, süpernatant at l r. 
8.  Al nan pellet üzerine y kama amac yla 500 μl %100 so uk aseton konulur. 
9.  10-15 sn. vortekslenir. 
10.  5 dk. 14000 x g h z nda santrifüj edilir. 
11.  Pellet al n r, süpernatant at l r. 
12.  Pellet üzerine devam edilecek deneye uygun tampon eklenerek çözdürülür (E er 

iki boyutlu jel elektroforezi yap lacaksa rehidrasyon tamponu içinde çözülebilir). 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Santrifüj sonras nda pellet %100’lük so uk aseton ile y kan r. Bu amaçla daha 
önce 20 ºC'de so utulmu  aseton kullan lmal d r. 

 E er pelletleri %100 aseton ile çözmekte zorlan l yorsa aseton yüzdesi dü ürülerek 
denenmelidir (%90, %80.. gibi). 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 TCA yutuldu unda, deri taraf ndan emildi inde zararl  etkilere sahiptir. Solunmas  
akci er hasar na yol açabilir. Bu nedenle çeker ocak alt nda koyulmas nda fayda 
vard r. 

 Protokol s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven tak lma-
l d r. Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken güvenlik 
önlemleri al nmal d r. 

5. 1. 4. Uygulama 3: S v  örneklerden asitle tirilmi  metanol ile protein çöktürmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Metanol (moleküler biyoloji safl nda) 
 Trifloro asetik asit (TFA) 

Protokol: 

1.  Örnekler dondurulmu  ise oda s cakl na al n p çözülmesi beklenir. 
2.  Metanol+TFA kar m  haz rlan r: TFA eklenerek metanolün pH’s  3 civar na 

kadar dü ürülür (asitle tirilir) ve 20°C’de so utulur. 
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3.  1 birim örnek üzerine 3 birim metanol+TFA kar m  eklenir. 
4.  20 dakika buz üzerinde bekletilir. 
5.  3000-4000 x g’de 30-40 dakika 4°C'de santrifüj edilir. 
6.  Pellet al n r, süpernatant at l r. 
7.  Pellet üzerine devam edilecek deneye uygun tampon eklenerek çözdürülür (E er 

iki boyutlu jel elektroforezi yap lacaksa rehidrasyon tamponu içinde çözülebilir). 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 
 Metanol-TFA kar m n n pH de eri 3 civar  olmal  ve haz rlanan çözelti 20°C 

de saklanmal d r. 
 Al nan s v  örnek idrar ise mümkünse hemen (1.5-2 saat içinde) analiz 

edilmelidir. Hemen analiz edilemeyecek ise, tavsiye edilen bir ko ul olmamakla 
beraber +4°C de 24 saat muhafaza edilebilir. drar örneklerinin bulundu u tüpün 
a z  kontaminasyon ve buharla may  önlemek amac yla kapal  olmal d r. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Metotta kullan lan metanol yüksek derecede yanma potansiyeline sahip ve toksik 
bir maddedir. 

 Metotta kullan lan TFA yutuldu unda, deri taraf ndan emildi inde ve solundu unda 
zararl  etkilere sahiptir. Oldukça uçucu bir madde oldu u göz önüne al narak 
gerekli önlemler al nmal d r ve mümkünse çeker ocak alt nda aç l p eklenmelidir. 

 Protokol s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven tak lma-
l d r. Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken güvenlik 
önlemleri al nmal d r. 

5. 2. Protein Çözeltisinin Yo unla t r lmas  

5. 2. 1. Ön bilgi 

Protein eldesinin ard ndan yap lan miktar tayininde, eldeki hacimde protein miktar  
çal malar  gerçekle tiremeyecek veya teknik tekrarlar na yetmeyecek kadar az ise, 
protein örneklerinin yo unla t r lmas na gerek duyulabilir. Safla t rma gibi i lemler 
sonucunda da elde edilen çözeltide protein yo unlu u dü ük olabilir ve 
yo unla t r lmas  gerekebilir. Yo unla t rma i lemi, suyun/tamponun ve tuz, deterjan 
gibi di er küçük moleküllerin uzakla t r lmas  veya proteinlerin ayr lmas  ile 
gerçekle tirilir. Bu amaçla a a daki yöntemler kullan labilir: 
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 Proteinlerin geçi ine izin vermeyecek ekilde porlar  bulunan kuru polimer 
eklenmesi (ör: Sephadex G-25) 

 Çe itli kimyasal ajanlar arac l yla proteinlerin çöktürülmesi (ör: TCA çöktürmesi: 
Uygulama 2) 

 Dondurarak-kurutma (liyofilizasyon) 
 Vakumlu santrifüj (evaporatör) 
 Diyaliz 
 Ultrafiltrasyon 

Yukar da bahsi geçen yöntemlerden diyaliz ve ultrafiltrasyonda, büyük moleküllerin 
geçi ine izin vermeyen yar  geçirgen membranl  araçlar kullan l r. Su/tampon ve 
di er küçük moleküllerin santrifüj ve yüksek bas nç gibi (genelde santrifüj) bir 
fiziksel etki ile membrandan geçmeye zorland  yöntem olan ultrafiltrasyon, 
proteomik çal malarda geni  çapta kullan ma sahiptir. Proteinleri yo unla t rmas n n 
yan nda, özellikle iki boyutlu jel elektroforezinde i lemi olumsuz etkileyen tuz ve 
deterjanlardan kurtulmak için de önemlidir. Bu amaçla ticari olarak sat n al nabilen 
ultrafiltrasyon tüplerinin üzerinde yazan ve membran n bir özelli i olarak verilen 
MWCO (Molecular Weight Cut-Off) de eri, membrandan geçemeyen globüler bir 
proteinin moleküler a rl na e ittir. Çal maya göre uygun bir MWCO de erine 
sahip ultrafiltrasyon tüpleri seçilmelidir. Ancak bu verilen de erin ço u durumda çok 
keskin bir ayr m sa lamad  unutulmamal d r. Baz  firmalar ürün kitapç klar nda ± 
de erini de belirtmektedir. Kullan lacak membran n por çap n n belirlenen protein 
moleküler a rl k alt limitinden en az %20 dü ük olmas nda fayda vard r. Firmalar n 
farkl  MWCO de erlerinde ve farkl  hacimlerde ultrafiltrasyon tüpleri vard r ( ekil 5. 4). 

ekil 5. 4. Farkl  hacimlerdeki örnekler için de i ik tipte ultrafiltrasyon tüpleri. 
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Ayr ca birden fazla örne in k sa sürede vakumla filtre edildi i veya özellikle yüksek 
hacimler için manyetik kar t r c  e li inde bas nç uygulanarak filtreleme yap lan 
("stirred cell") sistemler de mevcuttur. 

Di er bir protein yo unla t rma yöntemi olan dondurarak-kurutma (liyofilizasyon) 
i leminde, daha önceden dondurulmu  protein çözeltisi liyofilizatör cihaz nda yüksek 
vakum alt nda b rak l r. Yüksek vakumda örnekte donmu  halde bulunan su, s v  hale 
geçmeden buharla r (süblimle me) ve geride çözünmü  halde bulunan maddeler (ör: 
proteinler) toz halinde kal r. Liyofilizatörde buharla an su, so uk kondensatör 
k sm nda tekrar yo unla t r larak buz haline getirilir. Toz halindeki örne in üzerine 
çok daha az miktarda çözücü eklenerek tekrar çözülebilir ve daha yo un bir protein 
çözeltisi elde edilmi  olur. Daha saf bir protein tozu elde edilmek isteniyor ise, 
liyofilizasyondan önce diyaliz veya dü ük MWCO ultrafiltrasyon gibi i lemlerle 
tuzlar ve di er küçük moleküller ayr labilir. Dondurarak-kurutma, daha çok sulu 
çözeltiler için uygundur. Suyun d ndaki çözücülerle (ör: organik çözücüler) 
çal lacaksa, vakumlu santrifüj ile kurutma daha uygundur. 

5. 2. 2. Uygulama 4: Protein çözeltisinin dondurarak-kurutma ile liyofilize edilmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Tezgah üstü dondurarak-kurutma cihaz  (freeze-dryer) ( ekil 5. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 5. 5. Dondurarak kurutma yapan tezgah üstü bir liyofilizatör. 



41

Protokol: 

1.  Liyofilize toz haline getirilecek protein çözeltisi önce 70-80°C'de dondurulur. 
2.  Liyofilizatör cihaz  ve vakum pompas  aç l r. Vanalar n hepsinin kapal  olmas  

gerekmektedir. 
3.  Cihaz aç ld ktan sonra kendini so utmaya ba lar. 40°C'ye geldi inde vakum 

pompas  otomatik olarak çal r. 
4.  Bas nç 400 militor’un (mT) alt na dü tü ünde liyofilizasyon i lemi için uygun 

ko ul sa lanm t r. 
5.  Örnek 80°C'den al n r, liyofilizatörün uygun bir kab n n içine koyularak 

vanalardan birine ba lant  yap l r ve vana aç l r. 
6.  3001 mT de erine gelen vakum bir süre sonra tekrar 400 mT'nin alt na 

dü ecektir. Vakum dü tükten sonra istenirse ikinci bir ba lant  daha yap labilir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Vakum de eri 400 mT'nin alt na dü mezse cihaz uyar  verir. Bu durumda 
ba lant  noktalar  ve lastikler kontrol edilerek sistemin hava kaç rmas  engellenir. 

 E er çok miktarda örnek kurutulacaksa, buharla an suya ba l  olarak 
kondensatörde çok miktarda buz olu ur ve örnekteki süblimle me zorla r. Çok 
miktarda örnekte iyi bir liyofilizasyon için belirli aral klarda cihaz n durdurulup, 
kondensatörde biriken buzun çözdürülerek bo alt lmas  gerekmektedir. Bu 
esnada örnekler yine 80°C'de bekletilebilir. 

 E er direkt olarak cihaz n kendi cam i eleri kullan lacak ise, cam i ede olas  
bir çatlamay  önlemek ve liyofilizasyon alan n  artt rmak için yan yat r larak 
dondurulmas nda fayda vard r. 

5. 3. Protein Miktar Tayini 

5. 3. 1. Ön bilgi 

Bir örnekteki toplam protein miktar n  belirlemek, baz  kar la t rmal  analizlerde 
do rudan sonucu gösterebilece i gibi, özellikle proteomik çal malarda yap lan 
deneylerin standardizasyonu ve tekrarlanabilirli i aç s ndan çok önemlidir. Bu 
nedenle bir proteomik çal mada, protein izolasyonundan sonra ilk yap lacak deney 
protein miktar tayini olmal d r. Bu amaçla imdiye kadar birçok do rudan veya 
dolayl  yöntem geli tirilmi tir. Son y llarda yararlan lan teknikler ise protein 
çözeltisinin mor ötesi (ultraviole, UV)  so urma (absorbsiyon) miktar n n 
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ölçülmesi veya bir belirteç ile reaksiyona girmesi sonucu olu an renkli bir bile i in 
(kromofor) görünür alanda spektrofotometrik olarak belirlenmesi temeline 
dayanmaktad r. Kromofor kullan lan yöntemlerde, standart protein çözeltileriyle 
kar la t rma yap lmas  gerekmektedir. Protein miktar n n belirlenmesinde kullan lan 
baz  yöntemler a a da s ralanm t r: 

o Warburg-Christian yöntemi  
o Biuret yöntemi  
o Lowry yöntemi  
o Bikinkoninik asit (BCA) yöntemi  
o Boya-ba lama (Bradford) yöntemi 

Warburg-Christian yöntemi 

 Tirozindeki fenolik gruplar ve triptofandaki indolik gruplar nedeniyle proteinler 
280 nanometrede (nm) en yüksek seviyede so urulma gösterir. 

 Proteinlerin bu özelli inden yararlan larak geli tirilmi  h zl  sonuç veren kolay 
bir yöntemdir ancak çok duyarl  de ildir. 

 Nükleik asitler 260 nm’de en yüksek derecede so urulma gösterirler ancak 280 
nm’de de so urma olabilir. Bu nedenle incelenecek protein çözeltisi mümkün 
oldu unca saf olmal d r, aksi halde sonuç hatal  olur. Bunun önüne geçmek için 
Warburg ve Christian taraf ndan tablo haline getirilmi  bir seri hata düzeltme 
faktörü kullan l r. 

 Bu yöntemde bulunan sonuçlar; protein yo unlu u (mg/ml) = Faktör x A280 
formülünde yerine koyulur. Formüldeki faktör de eri A280 / A260 oran n n 
tablodaki de eridir. 

 Di er bir formül ise Schleif ve Wensink taraf ndan geli tirilmi tir. Protein 
yo unlu u (mg/ml) = 1.5 x A280  0.75 x A260 formülü ile sadece 280 nm ve 260 
nm’de ölçülen so urma de erlerinden giderek yakla k protein miktar  
hesaplanabilmektedir. 

Biüret yöntemi 

 Yöntem biüret ay rac ndaki bak r iyonlar n n (Cu+2) peptit azotlar na ba lanmas  
(biüret reaksiyonu) sonucu alkali çözeltide 540-560 nm’de en yüksek seviyede 
so urulma gösteren renkli bir kromofor olu turmas  esas na dayan r. 

 Bu yöntemde bak r iyonlar n n peptit ana zinciri üzerine ba lanmas  nedeniyle, 
amino asit çe itlerinin farkl  olmas n n hiçbir önemi yoktur. 

 Pratik olmas  sebebi ile tercih edilebilir ancak duyarl l  1-10 mg/ml aras ndad r. 
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Lowry yöntemi 

 Bu yöntemde belirteç fosfomolibdotungstik asit çözeltisidir (Folin-Ciocalteau) 
ve iki farkl  reaksiyon meydana gelir. 

 Birinci reaksiyon biüret reaksiyonudur. Cu+2 iyonlar  peptit azotlar na ba lan r 
ve Cu+1 iyonuna indirgenir. 

 kinci reaksiyonda ise, amino asitler ile ili ki içerisinde olan bu indirgenmi  Cu+1 
iyonlar  varl ndaki alkali ko ullarda, olu an tepkime sonucu Folin-Ciocalteau 
reaktifi indirgenerek renk olu turur. Tepkime özellikle fenolik amino asitlerde 
(Tyr, Trp, Cys gibi) olu ur. 

 Olu an rengin iddeti protein yo unlu u ile do ru orant l d r ve 660 nm’de en 
yüksek seviyede so urma verir. 

 Fenolik aminoasitlerle tepkime oldu u için bu aminoasitlerce zengin proteinler 
ile daha iyi sonuç al n r. Bu nedenle aminoasit bile eninin ölçümler üzerinde 
etkisi vard r. 

 Amino türevleri, deterjanlar, lipitler, elatlay c  ajanlar, fenolik madde türevleri 
vb. gibi laboratuvarda kullan lan birçok maddeyle etkile ime girip ölçümlerin 
etkilenmesi yöntemin dezavantajlar ndan biri olarak dü ünülebilir. 

Bikinkoninik Asit (BCA) yöntemi 

 Reaktif madde BCA’d r. 
 Lowry yönteminin farkl  bir uygulamas d r. Yine iki reaksiyon vard r. 
 Birinci reaksiyon yine biüret reaksiyonudur. Cu+2 iyonlar  peptit azotlar na 

ba lan r ve Cu+1 iyonuna indirgenir. 
 kinci reaksiyonda ise bu indirgenmi  Cu+1 iyonlar  BCA ile renkli bir kompleks 

olu tururlar ve bu rengin iddeti protein yo unlu u ile orant l d r. 
 Olu an bu renk kompleksi 562 nm’de en yüksek seviyede so urulma gösterir. 
 Yöntemin duyarl l  Lowry yöntemine yak nd r ancak "mikro" ölçüm i lemi ile 

bu duyarl l k çok daha fazla artt r labilir. 
 ndirgen ekerler ve EDTA gibi Cu+2 elatlay c  maddeler ölçüm sonuçlar na etki 

edebilir. Bunlar d nda di er maddelerle etkile imi Lowry yöntemine göre daha 
azd r. 

Boya-Ba lama (Bradford) (Coomassie Brilliant Blue) yöntemi 

 1976 y l nda Marion M. Bradford isimli ara t r c  taraf ndan geli tirilmi tir. 
Reaktif olarak genellikle asidik özellikte bir boya olan "Coommassie Brilliant 
Blue" (Coomassie parlak mavisi) G-250 kullan l r. 
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 Yöntem boyan n proteinlere ba lanarak renk olu turmas  esas na dayan r. Olu an 
mavi rengin iddeti protein yo unlu u ile do ru orant l d r. 

 Bu boya özellikle arjinin gibi bazik aminoasitlere ve baz  aromatik aminoasitlere 
ba lanmaktad r. Özellikle arjinin, triptofan, tirozin ve histidin ile kuvvetli bir 
ekilde etkile ime girer. Bu nedenle bu aminoasitlerce zengin proteinlerle 

etkile im daha fazlad r. Dolay s yla bu yöntemde proteinin birincil yap s  
önemlidir. 

 Bu yöntemde örnek miktar  ile kullan lan boyan n hacmi ayarlanarak çok hassas 
ölçümler yap labilmektedir. Genel olarak küvetli spektrometrik ölçümlerde 
örnek boya oran  1:49’dur. 

 Yöntem oldukça kolay ve hassas bir yöntemdir. Boya, 595 nm'de en yüksek 
seviyede so urma verir. Pratikte genellikle 595 nm'deki so urma kullan l r. 
Duyarl l k 150-750 g aras ndad r ancak de i ik tekniklerle hassasl k 
artt r labilir. Bu nedenle oldukça yayg n kullan lmaktad r. 

 Boyan n baz  maddelerle ve özellikle de deterjanlar (Np40, TritonX gibi) ile 
etkile imi fazlad r. Bu durum da protein d  maddelerden kaynaklanan renk 
olu umu nedeniyle sonuçlar n yanl  de erlendirilmesine sebep olur. Bu nedenle 
kullan lmadan önce proteinlerin çözüldü ü tamponlardaki (Lizis tamponu, 
rehidrasyon tamponu vb.) maddeler bilinmeli ve etkile im gösterdi i maddeler 
ara t r lmal d r. Baz  maddeler için kullan ma uygun üst limitler Ek 1'de 
verilmi tir. 

 Örneklerin uygun bir ekilde seyreltilmesi bu etkile im sonucu olu an renk 
de i imlerini giderebilir. 

 Kullan lan belirteç (Coomassie Brilliant Blue G-250) toz boyadan 
haz rlanabilece i gibi, firmalardan kullan ma haz r formda da temin edilebilir. 

Uygulama örne inde kullan lan "Protein Assay" Bradford metoduna dayan r ve 
çözünür protein miktar n n/yo unlu unun kolay ve do ru ekilde belirlenmesini 
sa lar. Asidik boyan n protein çözeltisine eklenmesiyle 595 nm so urmada 
spektrofotometrik olarak hesaplan r. Coomassie G-250 boyas n n farkl  formlar  
vard r. Bradford boyas nda genelde katyonik halinde bulunur ve k rm z ms -
kahverengi rengindedir. Proteine ba lanmam  boyan n en yüksek seviyede so urma 
yapt  de er 470 nm'dir. Boya proteine ba land nda, sabit protonlanmam  mavi 
forma dönü ür ve en yüksek so urulma 470 nm'den 595 nm'ye kayar. Boyan n bu 
kararl  mavi formu spektrofotometrede kolayca görüntülenebilir ve nicel hesaplama 
yap labilir. 
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Renk olu ma esas na dayal  yöntemler ba l yöntemlerdir. Olu an rengin iddeti ile 
protein yo unlu u aras nda bir orant  vard r. Bu orant n n kurulmas  için miktarlar  
bilinen standartlara ihtiyaç duyulur. Standartlarla bir grafik olu turulur ve bu grafi in 
e im formülünden yararlan larak protein miktarlar  ba l olarak hesaplan r. En 
yayg n kullan lan standart ise s r serum albüminidir (bovine serum albumin, BSA). 
Ancak saf proteinlerin miktar tayini yap l yorsa, ölçülecek proteinin yap s na özde  
veya çok yak n standartlar kullan lmas nda fayda vard r. Asl nda en do ru sonuç 
bilinmeyen çözeltide miktar  belirlenecek olan proteinin kendisinin kullan lmas  ile 
elde edilir ancak bu yöntem uygulamada genellikle mümkün olmaz. Standart olarak 
kullan lan BSA'n n boya ba lama kapasitesinin fazla oldu u bilinmektedir. Bu da, 
yüksek standart de erleri nedeniyle protein miktar n n gerçekte oldu undan daha 
dü ük ölçülmesine yol açabilir. Bu nedenle BSA'ya alternatif olarak -globülin veya 
yumurta albümini de tercih edilebilir. 

5. 3. 2. Uygulama 5: Bradford yöntemi ile protein miktar tayini 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Bradford boyas  (Coomassie) 
 BSA standartlar  
 Küvet, 96-kuyucuklu mikroplaka 
 Çok kanall  pipet 
 Spektrofotometre (küvet ve/veya 96 kuyucuklu mikroplaka okumaya uygun) 

Protokol: 

Standart Bradford yöntemi 

1.  Bradford reaktifi (boyas ) e er 5X halinde ise 1:5 oran nda seyreltilir (1 birim 
reaktif, 4 birim ultra saf su). Kullan ma haz r ise direkt olarak kullan labilir. 
Daha sonra filtre ka d  veya uygun bir membran filtresi ile filtre edilir ve 
partiküllerden ar nd r l r. 

2.  BSA’dan 200, 400, 600, 800 ve 1000 g/ml’lik standartlar haz rlan r. BSA’n n 
do rusal çal ma aral  0.2 - 0.9 mg/ml’dir. 

3.  100 l örnek ve standartlar temiz tüpe (kör için ultra saf su ya da proteinin 
çözüldü ü tampon kullan l r) pipetlenir. Daha sonra 4.9 ml seyreltilmi  boya 
eklenir ve k sa süre vortekslenir. 

4.  En az 5 dakika oda s cakl nda beklenmelidir. Bekleme artt kça so urulma da 
artar ancak bekleme süresi 1 saati geçmemelidir. 
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5.  Küvet okumaya uygun spektrofotometrede 595 nm'de ölçüm yap l r. 
6.  Cihaz taraf ndan standart grafi i çizilir ve örneklerin yo unluklar  ç kan 

rapordan okunur. 
7.  Standart grafi i için hesaplanan R2 de eri 1'e ne kadar yak n ise hesaplanan 

bilinmeyen örnek konsantrasyonlar  o kadar güvenilir olur. 

NOT: Otomatik hesaplama yapmayan bir cihaz kullan l yor ise elde edilen de erler 
kullan larak standart e rinin y = Ax + B denklemi hesaplanarak A ve B de erleri 
bulunur. Daha sonra örne in optik yo unluk (OD) de eri kullan larak bu denkleme 
göre yo unluk de eri hesaplan r. Bu i lemler Excel veya benzeri bir programla 
rahatl kla yap labilir. 

Mikro-Bradford yöntemi (96'l k mikroplaka ile) 

1.  Deney için gerekli standart grafi ini çizmek için BSA ile 1000 μg/ml, 800 
μg/ml, 600 μg/ml, 400 μg/ml ve 200 μg/ml olacak ekilde standartlar haz rlan r. 

2.  Bradford boyas  kullan ma haz r hale getirilir (Standart Bradford yönteminde 
belirtildi i ekilde). 

3.  Protein miktar tayini yap lacak örneklerin protein yo unlu u çok fazla ise, 
standart aral na uygun olacak ekilde seyreltilir. 

4.  5 μl ultra saf su veya tampon, kör (blank) olarak kullan lmak üzere en az 3 
tekrarl  olarak mikroplaka kuyucu una pipetlenir. 

5.  En az 3 tekrarl  olmak üzere her bir BSA standard  ayn  ekilde takip eden 
kuyucuklara 5’er μl pipetlenir. 

6. Protein miktar  ölçülmek istenen örnekler yine en az 3 tekrarl  olarak 
kuyucuklara 5’er μl pipetlenir. 

7.  Son olarak 245’er μl reaktif boyas  her bir kuyuya ilave edilir. Örnek, standartlar 
ve körün boya ile ayn  anda muamele edilmesi ve e  zamanl  inkübasyonun 
sa lanabilmesi için boyan n çok kanall  pipetle eklenmesi önerilmektedir. 

8.  5-30 dk. aras  oda s cakl nda beklenir. Bekleme zaman  artt kça so urulma 
artar, ancak bekleme süresi 1 saati a arsa sonuçlarda sapmalar meydana gelebilir. 

9.  Kuyucuklar, 96 kuyucuklu mikroplaka okumaya uygun spektrofotometre ile 595 
nm'de okunarak so urulmalar  ölçülür. 

10.  Standart grafi i çizilir ve bilinmeyen protein yo unlu u/miktar  belirlenir. 
Standart grafi i için hesaplanan R2 de eri 1'e ne kadar yak nsa, hesaplanan 
bilinmeyen örnek konsantrasyonlar  o kadar güvenilir olur ( ekil 5. 6). 
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ekil 5. 6. Bradford yöntemiyle yap lan protein miktar tayini sonucunda 4 noktal  kalibrasyon 
(200, 400, 600, 800, 1000 μg/ml) ile elde edilmi  standart grafi i. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Boya, örnek ve standart seyreltmelerinde ultra saf su kullan lmal d r. 
 Standartlar ve örnekler en az 3 tekrarl  olarak ölçülüp ortalamalar  al nmal d r. 
 Mikroplaka kullan lacak ise, önce tüm kör, standartlar ve örnekler kuyucuklara 

koyulmal d r. Daha sonra mümkün ise çok kanall  pipetle boyalar eklenmelidir. 
Bu i lem, örnek say s  fazla oldu unda ba taki örneklerle sondaki örnekler 
aras nda olu acak zaman fark n  önlemesi aç s ndan önemlidir. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Protokolde kullan lan "Coomassie Brilliant Blue" boyas  deriyle temas etti inde 
veya solundu unda tahri  edici etki yapabilir. 

 Protokol s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven tak lmal d r. 
Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken güvenlik önlemleri 
al nmal d r. 

5. 4. Proteinlerin Elektroforetik Olarak Ayr t r lmas  (1D SDS-PAGE, 2D-PAGE) 

5. 4. 1. Ön bilgi 

Elektroforez 

Elektrik ak m  kullan larak iyonla t r lm  (yüklü) moleküllerin z t yüklü elektroda 
do ru göç ettirilmesi tekni i olarak tan mlanan elektroforez, proteinlerin ayr lmas nda 
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ve analizinde geni  çapta kullan lan bir tekniktir. Moleküllerin bu göçü, elektrik 
ak m n n iddetine, molekülün yüküne, büyüklü üne, çözeltinin iyonik gücüne ba l  
olarak de i ir. Bile iklerin iyonla mas , elektroforezin temelini olu turur. yonik 
bile ikler z t yükteki elektrotlara do ru molekül büyüklüklerine ve yüklerine ba l  
olarak farkl  h zlarda hareket ederek elektriksel alanda birbirlerinden ayr l r. 

Elektroforez çe itleri kullan lan ay rma ortam na göre isimlendirilmektedir: Ka t 
elektroforezi, selüloz asetat elektroforezi, agaroz jel elektroforezi, ni asta jel 
elektroforezi, poliakrilamit jel elektroforezi. Günümüzde proteinlerin ayr t r lmas nda, 
en yayg n olarak poliakrilamit jel elektroforezi kullan lmaktad r. 

Poliakrilamit jel elektroforezi (PAGE) 

PAGE yöntemindeki ayr t rma ortam  (matriks) olan poliakrilamit, akrilamit 
monomerlerinin çapraz ba lay c  (cross-linker) "bis" (N,N'-metilen-bis-akrilamit) 
molekülleri yard m yla kovalent olarak birbirine ba lanmas  ile olu an bir polimerdir 
( ekil 5. 7). Çapraz ba lay c n n eklenmesiyle olu an polimer jelde polipeptitlerin 

ekil 5. 7. Akrilamit monomerinin, çapraz ba lay c  bis ile APS varl nda ve TEMED 
katalizörlü ünde polimerizasyonu 
(http://www.bio-rad.com/evportal/en/US/LSR/Solutions/LUSPBRM5B/Polyacrylamide-Gels) 
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geçebilece i porlar olu ur. Akrilamit ve bis'in oranlar  de i tirilerek istenilen 
özellikte jeller haz rlanabilmektedir. Böylece jellerdeki porlar n büyüklü ü 
yürütülecek olan proteinlerin moleküler yap s  ve a rl na göre ayarlanabilir. 
Çapraz ba lay c  olmadan polimerize olan akrilamit çözeltisinin pratikte protein 
ayr m  için kullan m  uygun de ildir. 

Bahsi geçen polimerizasyon kimyasal veya fotokimyasal yolla gerçekle ebilmektedir. 
Yayg n olarak kullan lan kimyasal yolda reaksiyon ba lat c  olarak amonyum 
persülfat (APS) kullan l r. Her iki yolla gerçekle en polimerizasyonda N,N,N',N'-
tetrametilenetilendiamin (TEMED) katalizör olarak i  görür. 

PAGE yöntemi için haz rlanan akrilaimit-bis çözeltilerinde % T de eri çözeltideki 
total akrilamit yüzdesini (w/v), % Cbis ise bis'in monomere oran n  (w/w) ifade eder. 
Akrilamidin (monomerin) yüzdesi (% T) artt kça por çap  küçülür. Bis'in akrilamide 
oran  da (% Cbis) da porlar n olu umu ve düzenlili i üzerinde etkilidir. Dü ük 
moleküler a rl a sahip proteinlerin daha iyi ayr m  isteniyor ise küçük por çap  
tercih edilebilir. Uygulamada genellikle molar bis-akrilamit:akrilamit oran  1:29 olan 
jeller kullan r. Haz rlanan jel çözeltileri, genellikle uygun camlar n aras na dökülerek 
burada polimerizasyonlar  sa lan r ve elektroforez tanklar nda uygun tamponlar 
e li inde elektroforez gerçekle tirilir. 

PAGE'de iki farkl  tampon sistemi kullan labilir: Kesiksiz ("continuous") ve kesikli 
("discontinuous"). Kesiksiz sistemde tek bir ay r c  jel vard r. Jelde ve tankta ayn  
tampon kullan l r. Kesikli sistemde ise, daha dü ük monomer oran na (%4-5 
akrilamit) sahip ve dolay s yla büyük porlu bir y ma ("stacking") jeli; daha yüksek 
monomer oran na sahip (% 10-14) ve daha küçük porlu bir ay rma ("separating") 
jeli vard r. Tankta ve jelde kullan lan tamponlar birbirinden farkl d r. 

Daha farkl  bir teknik olarak, akrilamit yüzdesinin jelin alt k sm ndan üst k sm na 
do ru giderek azald  gradiyent jeller de kullan lmaktad r. Bu jellerde olu an porlar 
a a dan yukar ya do ru yava  yava  büyür, buna ba l  olarak daha keskin ve iyi bir 
ayr m sa lan r. Özellikle hem çok büyük moleküler a rl kl  hem de küçük moleküler 
a rl kl  proteinlerin ayr m  gerekiyor ise bu tip gradiyent jelleri tercih edilmelidir. 
Gradiyent jelleri elde etmek için özel düzenekler kullan lmas  gerekmektedir. Çok küçük 
moleküler a rl kl  proteinler/peptitler için ise tris-trisin PAGE'ler tercih edilebilir. 

Akrilamidin polimerizasyonunda s cakl n önemli etkisi vard r ve tekrar edilebilirli i 
etkiler. Polimerizasyonun kendisi ekzotermik bir reaksiyondur ve olu an s  
reaksiyonun daha h zl  gerçekle mesine neden olur. Bu nedenle polimerizasyon bir 
kere ba lay nca çok h zl  bir ekilde ilerler. Ayr ca s cakl n, olu an jelin fiziksel 
özellikleri üzerinde de etkili olmas , jellerin tekrar edilebilirli ini de etkilemektedir. 
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Örne in 0-4°C aras nda gerçekle en bir polimerizasyon düzensiz, bo luklu, 
elastikiyeti dü ük bir jel ile sonuçlan r ve bu ko ulda tekrar edilebilirlik zay ft r. 
Bunun muhtemel nedeni dü ük s cakl kta monomer üzerinde artan hidrojen 
ba lar d r. 25°C'de polimerize olan jeller daha effaf, daha az bo luklu, daha düzenli 
ve elastiktir. Bununla beraber, e er s cakl k çok yüksek olursa k sa polimer zincirleri 
olu ur ve jelin elastikiyeti azal r. 23-25°C aras  oda s cakl ndaki polimerizasyon en 
uygun olan d r. S cakl n, polimerizasyonun tekrar edilebilirli i üzerinde etkili 
oldu u dikkate al n r ise, kullan lacak bütün tamponlar n ve malzemelerin jel 
dökülmeden önce oda s cakl na getirilmesinde fayda vard r. 

Poliakrilamit jellerin olu umu serbest radikal iyonizasyonu ile gerçekle ir. Böyle bir 
reaksiyon ortamda oksijen gibi bir serbest radikal tutucusu oldu unda bask lan r. Bu 
yüzden havada ve kullan lan tamponlarda/çözeltilerde bulunan oksijen polimerizasyonu 
bask lay c  yönde etki gösterebilir. Bu durumun giderilmesi amac yla jel çözeltisindeki 
gaz n, genellikle vakum alt nda uzakla t r lmas  tavsiye edilir. 

PAGE tekni inde,  

(1) Denatüre edici ve 
(2) Denatüre edici olmayan (do al, "native") olmak üzere iki farkl  jel kullan labilir. 

Denatüre edici jelde genellikle sodyum dodesil sülfat (SDS) gibi denatüre edici bir 
ajan/deterjan bulunur. Proteinler denatüre edici jelde sadece molekülün büyüklü üne 
göre, do al jelde ise proteinin konformasyonu, büyüklü ü ve yüküne göre ayr l r. 
Denatüre edici ko ullarda biyolojik aktivite kaybolurken, do al jelde korunabilir. 
Do al jel ko ulu, jel üzerinde enzim aktivitesi gösterilmesi (zimogram), protein 
safl n n kontrol edilmesi gibi amaçlar için kullan l r ve proteinin kesin olarak 
moleküler a rl n  vermez. Denatüre edici jel ise molekül a rl klar na göre protein 
ayr lmas nda kullan l r ve daha kesin moleküler a rl k verir. Proteinler farkl  amino 
asit kombinasyonlar na sahip olduklar ndan pozitif, negatif yüklü veya nötr olabilir. 
Proteinlerin net yükleri birbirlerinden farkl d r. Proteinleri sadece moleküler 
a rl klar na göre ay rabilmek için, bu e it olmayan yük durumunun e itlenmesi 
gerekir. Denatüre edici jellerde kullan lan SDS, polipeptitlerin ana iskeletini 
çevreleyerek proteinleri denatüre eden negatif yüklü anyonik bir deterjan olup, bütün 
proteinlere negatif yük de kazand rmaktad r. 

Proteomik çal malarda yayg n olarak moleküler a rl k belirlenmesi ve kar la t rma 
amac yla denatüre edici jel kullan lmaktad r. Bu nedenle bu kitaptaki uygulamalarda 
da denatüre edici jel anlat lm t r. Denatüre edici jel genellikle, sisteinler aras nda 
olu an disülfit ba lar n  k ran, -merkaptoetanol, ditiyotreitol (dithiothreitol, DTT) 
gibi indirgeyici bir ajan ile gibi birlikte haz rlan r. Ditiyotreitolün disültif ba lar  



51

üzerindeki etkisi ekil 5. 8'de verilmi tir. Bu sayede proteinlerin kuaterner yap s n n 
bozulmas  ve düz bir hale gelmesi sa lan r. ndirgeyici ajan kullan m  protein 
safla t rma ve tan mlamada, ilgilenilen proteinin alt birimlerini belirlemek amac yla 
kullan labilir. Örne in; kromatografik yöntemlerle safla t r lan bir protein öncelikle 
indirgeyici ajan koyulmayan bir PAGE'de yürütülür ve moleküler a rl  tespit 
edilir. Daha sonra ayn  protein, indirgeyici ajanlar e li inde jele yüklenir ve olu an 
bantlar incelenir. lk yüklemede olu an tek bant, indirgeyici koyuldu unda daha 
dü ük moleküler a rl kta iki bant vermi  ise, safla t r lan protein iki alt birimi olan 
dimerik bir proteindir eklinde yorumlanabilir. 

Proteomikste PAGE tekni i, proteinlerin ayr lmas nda, alt birimlerinin ve safl klar n n 
belirlenmesinde, jel tabanl  aktivite analizlerinde (zimogram) yayg n olarak 
kullan lmaktad r ve a a daki sorulara cevap verebilmesi bak m ndan önemlidir: 

 Örnekteki proteinler kaç gruba ayr labilir (Ör: moleküler a rl klar na göre)? 
 Örnekteki proteinlerin moleküler a rl k profili nedir? 
 Farkl  örneklerin protein içeriklerindeki farkl l klar nelerdir? 
 lgilenilen protein ne kadar saf elde edilmi tir? 
 Elde edilen protein miktar  ne kadard r? (Yar -kantitatif olarak belirlenebilir) 

 

 

 

 

ekil 5. 8. DTT'nin proteinlerin disülfit ba lar n  k rma mekanizmas n n gösterimi 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disulfide_reduction_by_DTT-2.png) 

ki boyutlu poliakrilamit jel elektroforezi (2D-PAGE) 

2D-PAGE yöntemi yüksek ay rma gücüne sahip, tek bir jelde yüzlerce proteini tespit 
etmeye olanak sa layan güçlü bir yöntemdir. Kütle spektrometreleriyle protein 
tan mlama öncesinde, çok say da farkl  protein içeren kar mlar n ayr lmas nda 
önemli bir tekniktir. Bu yöntemde iki farkl  elektroforetik teknik birlikte kullan l r. 
Birinci a amada izoelektrik odaklama (isoelectric focusing, IEF) ile proteinler 
izoelektrik noktalar na göre ayr l r. kinci a amada ise SDS-PAGE ile moleküler 
a rl klar na göre ayr l r. Protein boyamas  yap ld ktan sonra proteinler jel üzerinde 
protein kümeleri (nokta, spot) halinde görülür ( ekil 5. 9). 
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ekil 5. 9. ki boyutlu jel elektroforezi tekni iyle elde edilmi  tek bir örne e ait protein 
profili ve kar la t rmal  jel analizleri. 

2D-PAGE yüzlerce proteini tek bir protokol kapsam nda ay rmas  aç s ndan 
önemlidir. Bu da, kar la t rmal  çal malarda daha fazla sonuç elde edilmesini 
sa lamaktad r. Bu yöntemin temel ald  iki ay rma prensibi a a da aç klanm t r: 

Birinci boyut: zoelektrik odaklama ("isoelectric focusing", IEF): 

zoelektrik odaklama, bir pH gradiyentinde yap lan elektroforezdir. Bunun için jelde 
pH gradiyenti, izoelektrik noktalar  belli dü ük molekül a rl kl  amfoterik 
maddelerin (amfolitler) yard m yla olu turulur. Elektrik ak m  verildi inde amfolitler 
hareket ederler. En asidik amfolitler katoda en yak n olacak ekilde izoelektrik 
noktalar na göre s ralan r. Bunun sonucu bir erit halindeki jel ( mmobilize pH 
gradiyent, IPG eritler) içinde anottan katoda do ru azalan bir pH gradiyenti olu ur. 
Protein kar m  böyle bir jelde yürütüldü ünde her protein kendi izoelektrik pH 
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de eri bölgesine geldi inde yüksüzle ir ve o noktada hareketsiz durur. Burada 2D-
PAGE'in ilk basama  olarak anlat lan izoelektrik odaklama, tek ba na analitik veya 
preparatif amaçl  olarak da kullan labilir. 2D-PAGE'de izoelektrik odaklama i lemi 
gerçekle tirilmeden önce, proteinlerin IPG eritler üzerindeki jel materyaline 
emdirilmesi ve elektroforeze haz r hale gelmeleri amac yla "rehidrasyon" basama  
uygulan r. 12-16 saat süren bu i lem masa üzerinde (pasif rehidrasyon) veya 50 V 
gibi dü ük bir elektrik alt nda cihaz içerisinde (aktif rehidrasyon) gerçekle tirilebilir. 
zoelektrik odaklama da yine cihaz ile gerçekle tirilir ( ekil 5. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
ekil 5. 10. zoelektrik odaklamada kullan lan IEF cihazlar . 

 

Rehidrasyon tamponunda üre, tiyoüre, CHAPS, DTT ve amfolitler yer almaktad r. 
Amfolitler, yukar da anlat ld  gibi jelde pH gradiyentinin olu mas n  sa larlar ve 
proteinlerin izoelektrik noktalar na ula malar nda bir gradiyent olu turarak ta y c  
olarak görev al rlar. Üre ve tiyoüre denatüre edici ajanlard r, ayn  zamanda 
proteinlerin çözünürlü ünü de artt r rlar. Tiyoüre her zaman kullan lmayabilir, ancak 
kullan ld nda proteinlerin çözünürlü ünü artt rabilmektedir. Ancak e er protein 
eldesi tiyoüre içeren bir tamponla haz rlanm sa, rehidrasyon tamponunda mutlaka 
tiyoüre de kullan lmas  tavsiye edilir. Aksi taktirde, çözünürlüklerinin sa lanmas  
için tiyoüreye ihtiyaç duyan proteinler çökebilir. Rehidrasyon tamponunda yine 
protein çözünürlü ünün iyi bir ekilde sa lanmas  ve protein kümele mesinin ve 
çökmesinin engellenmesi için iyonik olmayan veya zwitteriyonik deterjanlar n 
kullan lmas  uygundur. CHAPS, rehidrasyon tamponunda yayg n olarak kullan lan 
bir zwitteriyonik deterjand r. DTT ise, jel elektroforezi bölümünde detayl  olarak 
anlat ld  gibi, disülfit ba  k r c  (redükleme ajan ) olarak görev yapar. 
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kinci boyut: SDS-PAGE: 

Rehidrasyon ve izoelektrik odaklama a amas  tamamlanan eritlerin, ikinci boyut 
SDS-PAGE'den önce dengelenmesi gerekir. Bu amaçla ard k olarak iki farkl  
tampon kullan l r (Uygulama 7). zoelektrik noktalar na göre ayr lm  proteinlerin 
bulundu u erit halindeki jel (IPG erit), ikinci bir jel (SDS-PAGE) üzerine koyulur 
ve proteinlerin moleküler a rl klar na göre ayr lmas  sa lan r. Böylece, iki ayr t rma 
tekni inin beraber kullan lmas  ile çok daha detayl  ve yüksek çözünürlükte bir ayr m 
sa lan r ( ekil 5. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ekil 5. 11. 2D-PAGE tekni inin ematik gösterimi. lk a amada biyolojik örnekten uygun 

bir yöntemle protein eldesi yap l r (A). Daha sonra örnek, anotta asidik, katotta bazik taraf 
olacak ekilde haz rlanm  IPG eride yüklenir (B1). IEF a amas nda proteinler pI noktalar na 
ula r ve bu noktada yüksüz hale geldikleri için sabit kal rlar (B2). Odaklanm  proteinleri 
içeren erit SDS içeren bir tamponda dengelenir ve proteinlerin kuvvetli bir ekilde negatif 
yüklenmesi sa lan r (C). Daha sonra IPG erit direkt olarak SDS-PAGE jeli üzerine yüklenir 
ve moleküler a rl klar na göre ayr m sa lan r (D) (Rabilloud ve Lelong 2011'den de i tirilerek). 



55

2D-PAGE ile elde edilen protein profillerinin kar la t rmal  analizlerini sorunsuz ve 
güvenilir olarak yapmak için jellerin tekrar edilebilir bir ekilde elde edilmi  olmas  
ve yürüme eklinin analize dahil edilen jellerde birbirleriyle uyumlu olmas  
gerekmektedir. Bu nedenle en az 3 teknik tekrarl  olarak çal lmas nda fayda vard r. 
6 veya 12 jeli ayn  anda yürütmeye olanak sa layan elektroforez sistemleri mevcuttur 
( ekil 5. 12). Bu ekilde ayn  anda yüklenen jeller için yürüme ekilleri ayn  
olacakt r. Ayr ca çok say da jelin uygun aparatlar ile tek seferde dökülmesi, 
poliakrilamit jellerin polimerizasyonunu da standart hale getirmi  olur. Bu nedenle 
çok say da örnek ile 2D-PAGE çal an bir laboratuvar n bu tipteki çoklu sistemler 
kullanmas nda yarar vard r. 

 

 

 

 

 

 

 
ekil. 5. 12. Tek seferde 6-12 jel yürütülmesine olanak sa layan büyük format (17-24 cm 

srtipler için) dikey elektroforez tanklar . 

5. 4. 2. Uygulama 6: SDS poliakrilamit jel elektroforezi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 %40 Akrilamit-bisakrilamit çözeltisi (37.5:1) 
 %10 SDS 
 Ultra saf su 
 %10 APS 
 TEMED 
 %20 izopropanol 
 Yükleme tamponu 
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 1.5 M Tris-HCl pH 8.8 
 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 
 10X SDS yürütme tamponu: 30.3 g tris, 144 g glisin, 10 g SDS ultra saf su ile 1 

litre içerisinde haz rlan r. 
 Elektroforez sistemi ( ekil 5. 13) 
 Güç kayna  
 Elektroforez camlar , uygun tarak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ekil 5. 13. Küçük boyutlu jel için elektroforez sistemi. 

Protokol: 

1.  SDS-poliakrilamit jellerin haz rlanaca  camlar alkol ile silinir. 
2.  Ay rma ve y ma jelleri TEMED ve APS d nda tüm içeri iyle haz r hale 

getirilir (APS ve TEMED polimerle meyi ba lataca ndan en son ilave 
edilmelidir). Akrilamit-bis oran  olarak % 4'lük y ma ve %12'lik ay rma 
jellerinde bulunan maddelerin oranlar , Laemmli (1970)'ye göre u ekilde 
olmal d r: Y ma jelinde 0.125 M Tris-HCl pH 6.8, %0.1 TEMED; ay rma 
jelinde 0.375 M Tris-HCl pH 8.8, %0.05 TEMED; her iki jelde % 0.1 SDS, % 
0.01 APS. 
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NOT: Kesikli sistemde %4'lük y ma ve %12'lik ay rma jeli protein ayr mlar nda 
genel olarak kullan lan yüzdelerdir. Ancak istenen ay rma derecesine göre yüzdeler 
de i tirilebilir. 

3.  %10 APS taze olarak haz rlan r. 
4.  Haz rlanan çözeltiler, APS ve TEMED koyulmadan önce 5 dk. vakum alt nda 

bekletilir (çözeltideki O2 gaz n  ç karmak için). 
5.  Ay rma jeli APS ve TEMED ilave edildikten sonra hafifçe kar t r l p uygun 

ekilde yerle tirilmi  camlar n aras na dökülür ve üzeri % 20 izopropanol ile 
kapat l r. 

6.  Jel polimerize olduktan sonra izopropanol dökülür. 
7.  Distile su ile y kan r ve ay rma jeline temas edilmeden camlar n yüzeyi ve jelin 

üzerinde kalan su kurutma ka d  ile temizlenir. 
8.  Y ma/toplama jeline APS ve TEMED ilave edilir ve ay rma jelinin üzerine 

dökülür. 
9.  Jel üzerine çal ma için uygun say da kuyucuk içeren tarak yerle tirilir. 
10.  Jel polimerize olduktan sonra örnek yüklenmesi için haz rd r. Tarak ç kar l r ve 

jel kasetleri tank n içine yerle tirilir. 

NOT: Firmalar farkl  özelliklerde ve yüzdelerde haz r dökülmü  jeller de satmaktad r. 

11.  10X SDS yürütme tamponu 1X'e seyreltilir ve iki cam n ortas nda kalan alana 
üst seviyeye kadar doldurulur. Tank n di er k sm na ise yar ya kadar doldurulur. 

12.  1X kullan ma haz r yükleme tamponu, örnekle e it miktarda kar t r l p (uygun 
hacimde) 95°C su içerisinde 5 dakika bekletilerek örnekler yüklemeye haz r hale 
getirilir. 

NOT: Yükleme tamponu ticari olarak sat n al nabilece i gibi, laboratuvarda da 
haz rlanabilir (Laemmli tamponu): 62.5 mM Tris, %10-20 Gliserol, %2 SDS, 
indirgeyici ajan olarak %2.5-5 DTT (veya -merkapto etanol), %0.01 bromofenol 
mavisi (bromophenol blue, BPB), pH:6.8. ndirgeyici ajan  taze olarak kullanmak 
tavsiye edilir. 

13.  Protein molekül a rl k belirteci (marker) ürün katalo unda bulunan talimatlar 
dikkate al narak haz rlan r. 

14.  Kuyucuklar aras  kontaminasyonu önlemek için yükleme yürütme tamponu 
içerisinde yap lmal  ve yürütme tank  mümkün oldu unca az hareket 
ettirilmelidir. 
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15.  Uygun pipet ucu ile kuyucuklara protein molekül a rl k belirteci (marker) ve 
örnekler kuyucuktan ta ma olmamas na dikkat edilerek ve her defas nda pipet 
ucu de i tirilerek yüklenir. 

16.  Elektrotlar n anot ve katot k s mlar n n do ru ekilde ba land ndan emin 
olunduktan sonra güç kayna  aç l r, örnekler izleme boyas  y ma jelini geçene 
kadar 80-120 V, yürütme jelinden geçme süresince 100-200 V ko ullar nda 
(veya sabit amperde) molekül a rl klar na göre ayr mlar n n yap laca  jellerde 
yürütülür. 

17.  Yürütme i lemi sonunda camlar dikkatle aç l r ve jel, seçilen boyama prosedürü 
uygulanmak üzere uygun kaba al n r. 

18.  Elde edilen jel profilinden, protein molekül a rl k belirteci içeri inde bulunan 
molekül a rl klar  belirli protein bantlar  baz al narak örne e ait protein 
bantlar n n molekül a rl klar  hesaplan r. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 SDS-PAGE jellerinin haz rlanaca  camlar n yüzeyinde örneklerin yürümesinde 
problem olu turabilecek kal nt  veya lekelerin bulunmamas  gerekmektedir. 

 Uygulaman n yap ld  zeminin düzgünlü ü su terazisi ile kontrol edilmelidir. 
 SDS-PAGE jellerinin haz rlanmas  esnas nda kullan lacak APS çözeltisinin taze 

haz rlanmas  gerekmektedir. 
 Jellerin polimerize olmas nda APS ve TEMED etkin olan bile enlerdir. APS 

polimerizasyon reaksiyonunu ba lat r, TEMED ise h zland r r. Bu nedenle bu 
maddeler en son eklenmelidir ve ilave edilmesinden sonra beklemeden uygun 
biçimde yerle tirilmi  camlar n aras na jel dökülmelidir. 

 Haz rlanan polimerize olmam  jel çözeltisi vortekslenmemeli, tüp hafifçe birkaç 
kez a a  yukar  çevrilerek kar t r lmal d r. Beherde haz rlanm  ise manyetik 
kar t r c da yava  bir ekilde kar t r labilir. 

 Ay rma jeli polimerize olmadan y ma jeli dökülemeyece i için APS ve 
TEMED maddeleri y ma jeli dökülmeden hemen önce eklenmelidir. 

 Ay rma jelinin polimerize olmas  esnas nda jelin üst k sm n n hava ile temas n n 
önlenmesi, yüzeyinin düzgün olmas  ve yüzeyde olu an hava kabarc klar n n 
giderilmesi için %20 izopropanol kullan lmaktad r (distile su da kullan labilir). 
Bu amaçla, yürütme jeli döküldükten hemen sonra üst k sma yakla k 0.5-1 cm 
%20 izopropanol dökülmelidir. zopropanol, yüzeyde dehidrasyona sebep 
olaca ndan, jelin üzerinde 1 saatten fazla b rak lmamal d r. Polimerizasyon 
sonras  izopropanol dökülmeli ve distile su ile y kanmal d r. Y kaman n ard ndan 
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yüzeyde kalan su kurutma ka tlar  ile ay rma jeline temas etmeden temizlen-
melidir. 

 Ay rma ve y ma jelleri taze olarak haz rlanmal d r. Haz rlanan polimerize 
olmu  jeller 24 saat içerisinde kullan lmal d r. Hemen kullan lmayacak ise 
saklama ko ulu +4°C’de 1-2 gündür. Uygun tampon içinde daha uzun süreler de 
saklanabilir. 

 Protein molekül a rl k belirteci (marker) yüklenmeden önce farkl  uygulamalar n 
yap lmas  gerektirebilmektedir. Farkl  ticari ürünlerin uygulamalar  ürün katalo-
unda bulunmaktad r. Uygulama öncesi seçilen belirtecin katalo u dikkatle 

incelenmelidir. 
 Tek boyutlu SDS-PAGE ayr m  için poliakrilamit jele yükleme yap l rken 

kuyucuklar n hacmine dikkat edilmeli ve kuyucuklar aras nda kontaminasyon 
olmamas  için yükleme prosedürü yürütme tamponu içerisinde uygulanmal  ve 
yürütme yap lacak tank mümkün oldu unca az hareket ettirilmelidir. 

 Deney sonuçlar n n kar la t r labilir olmas  ve jellerin do ru incelenebilmesi 
aç s ndan kuyucuklara yüklenen protein miktarlar  e it olmal  ve protein molekül 
a rl k belirtecinin (marker) yüklenmesi unutulmamal d r. 

 Elektroforez sistemi güç kayna na ba lan rken elektrotlar n anot ve katot 
k s mlar n n do ru ekilde ba land ndan emin olunmal d r. 

 Yüksek voltajda h zl  bir ekilde yürütme yap lacaksa olu an direnç nedeniyle 
yürütme tamponunda ve jelde s nma olur. Bu da proteinlerin jelde yürümesini 
bozabilir. Böyle durumlarda, e er elektroforez sisteminin kendi so utucusu yok 
ise tank buz içine gömülerek elektroforez gerçekle tirilir. Ancak tampondaki 
SDS'nin çökmemesi için 10°C'nin alt na dü ürülmemelidir. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Metotta kullan lan SDS, yutuldu unda, deri taraf ndan emildi inde ve solundu unda 
zararl  etkilere sahiptir. Solunum sistemi üzerinde tahri  edici etkisi oldu undan 
çal ma esnas nda maske kullan lmal d r. 

 Metotta kullan lan akrilamit, yüksek derecede toksik ve kanserojen etkiye 
sahiptir. Polimerize olmam  akrilamit nörodejeneratif etkiye de sahiptir. Ayr ca 
yutuldu unda, deri taraf ndan emildi inde ve gözle temas  halinde zararl  etkileri 
vard r. 

 Metotta kullan lan Tris-HCl, göz, deri ve mukoz membranlar üzerinde tahri  
edici etkiye sahiptir. 

 Metotta kullan lan APS, okside edicidir ve deriye temas halinde zararl  etkiye 
sahiptir. 
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 Metotta kullan lan TEMED, göz, deri ve solunum sistemi üzerinde tahri  edici 
etkiye sahiptir. 

 Poliakrilamit jellerin haz rlanmas  esnas nda yüksek derecede toksik etkileri olan 
materyaller kullan ld ndan çal ma esnas nda güvenlik uyar lar na dikkat 
edilmeli ve özellikle taraklar n yerle tirilmesi esnas nda meydana gelebilecek 
s çramalara kar  koruyucu laboratuvar gözlü ü kullan lmal d r. 

 Prosedür s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven 
tak lmal d r. Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken 
güvenlik önlemleri al nmal d r. 

5. 4. 3. Uygulama 7: ki boyutlu poliakrilamit jel elektroforezi (2D-PAGE) 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Rehidrasyon tamponu: 7 M üre, 2 M tiyoüre, %4 CHAPS (w/v), %1 amfolit (pH: 
3–10), 10 mM DTT, pipet ucuyla az miktarda BPB. 

 Dengeleme (equilibration) 1 tamponu: 6 M üre, 0.375 MTris-HCl, %2 SDS, %20 
gliserol ve % 2 DTT 

 Dengeleme (equilibration) 2 tamponu: 6 M üre, 0.375 M Tris-HCl, %2 SDS, 
%20 gliserol ve % 2.5 iyodoasetamit. 

 SDS-poliakrilamit jel (Uygulama 6'daki gibi haz rlan r) 
 10X SDS yürütme tamponu: 30.3 g tris, 144 g glisin, 10 g SDS ultra saf su ile 1 

litre içerisinde haz rlan r. 
 Uygun boyut ve pH aral klar nda IPG eritler 
 IEF cihaz  
 Elektroforez sistemi 
 IEF ve dengeleme tepsileri 
 Uygun tarak 

5. 4. 3. 1. Rehidrasyon 

Protokol: 

1.  Yüklenecek protein miktar  ve pH aral na göre uygun IPG erit seçilir (Ör: pH 
3-10, 7 veya 17 cm). 

2.  Protein miktar tayini sonuçlar na göre, kullan lan erit uzunlu u için uygun 
miktarda protein ile rehidrasyon tamponu gerekli oranlarda kar t l r (Tablo 5. 1). 
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Tablo 5. 1. IPG eritler için yüklenmesi tavsiye edilen protein miktarlar . 

IPG Strip  
Uzunlu u 

7 cm 11 cm 17 cm 18 cm 24 cm 

erit ba na 
rehidrasyon tamponu 
hacmi 

125 μl 200 μl 300 μl 315 μl 450 μl 

Gümü  boyama için 
yüklenecek protein 
miktar  

5-20 μg 20-50 μg 50-80 μg 50-80 μg 80-150 μg 

Floresan boyama için 
yüklenecek protein 
miktar  

40-100 μg 100-200 μg 150-400 μg 150-400 μg 400-800 μg

3.  Elde edilen örnek+rehidrasyon tamponu kar m , pasif rehidrasyon yap lacaksa 
dengeleme tepsisine ( ekil 5. 14), aktif rehidrasyon yap lacaksa elektrotlu IEF 
tepsisine ( ekil 5. 15) tek bir kenardan ve iki uca fazla yakla lmadan yüklenir 
( ekil 5. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 5. 14. IPG eritlerin dengelenmesinde veya pasif rehidrasyonunda kullan lan tepsi. 
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ekil. 5. 15. IPG eritlerin IEF a amas nda veya aktif rehidrasyonunda kullan lan elektrotlu 
tepsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 5. 16. Protein örne i içeren rehidrasyon tamponunun aktif rehidrasyon için 7 cm'lik 
IEF tepsisine yüklenmesi. 
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4.  Tüm örnek kar mlar  tepsiye yüklendikten sonra, pens kullan larak IPG 
eritlerin üzerindeki koruyucu bant s yr l r. 

5.  Koruyucu band  s yr lan eritler jel yüzü a a ya bakacak ekilde (tamponla 
temas edecek vaziyette) nazikçe kar m n üzerine yerle tirilir ( ekil 5. 17). 

eritlerin yüklendi i tepsi 10-30 dakika oda s cakl nda b rak l r. Daha sonra 
eritlerin üzeri yeterli miktarda mineral ya  ile kaplanarak rehidrasyon süresince 

buharla ma önlenir. 

NOT: Örnek kar m n n eritlerin arka k sm ndaki plasti e de memesine dikkat 
edilmelidir. Bu k s mlarda örnek kar m  jel materyalinden emilmez. Ayr ca 
yükleme yap lan kanal içinde hava kabarc  kalmamas na dikkat edilmelidir. 

6.  Rehidrasyon, deney ko ullar na göre aktif olarak 50 V'de IEF cihaz n n içinde 
veya pasif olarak laboratuvar tezgah  üzerinde (pasif rehidrasyon ak m 
verilmeden IEF cihaz n n içinde de gerçekle tirilebilir) 12-16 saat gerçekle tirilir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ekil 5. 17. IPG eridin IEF tepsisine yüklenmesi. 

5. 4. 3. 2. zoelektrik odaklama (1. Boyut ayr m) 

Protokol: 

1.  Rehidrasyonu tamamlanan IPG eritlere uygun olarak ayn  boyutta seçilen kuru 
ve temiz IEF odaklama tepsisi laboratuvar tezgah  üzerine koyulur. 
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2.  Pens kullan larak fokuslama tepsisinin iki kenar ndaki elektrotlar n üzerine 
elektrot ka tlar  konulur. Ka tlar n üzeri ultra saf su ile slat l r. 

3. IPG eritler rehidrasyon tepsisinden pens yard m yla al n r ve üzerindeki mineral 
ya  kurutma ka d na uç bölgesinden de dirilmek suretiyle uzakla t r l r. 

4.  eritler üzerindeki + i aretli uç tepsi üzerindeki + i aretli uca gelecek ve jel yüzü 
a a ya bakacak, elektrotlara temas edecek ekilde IEF tepsisine yerle tirilir. 

5.  eritlerin üzeri mineral ya  ile kaplan r. 
6.  eritlerin yerle tirildi i elektrotlu tepsi IEF cihaz na yerle tirilir ( ekil 5. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ekil 5. 18. 17 cm'lik erit yükleme tepsisinin IEF cihaz na yerle tirilmesi. 

5. 4. 3. 3. Dengeleme (Equilibration; 2. boyuta haz rl k) 

Protokol: 

1.  IEF a amas  tamamlanan eritler dengeleme tepsisine jel yüzü bu defa yukar  
bakacak ekilde koyulur. 

2.  Gerekli miktarda (Tablo 5.2) dengeleme 1 tamponu eritlerin üzerine koyularak 
çalkalay c da oda s cakl nda 15 dakika yava  bir ekilde çalkalanarak inkübe 
edilir. 
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Tablo 5.2. Farkl  uzunlukta IPG eritler için önerilen dengeleme tamponu hacimleri. 

erit Uzunlu u 7 cm 11 cm 17 cm 18 cm 24 cm 

Dengeleme Tamponu I 2.5 ml 4 ml 6 ml 6 ml 8 ml 

Dengeleme Tamponu II 2.5 ml 4 ml 6 ml 6 ml 8 ml 

3.  nkübasyon bitince dengeleme 1 tamponu tepsinin kenar ndan s zd r larak dökülür. 
4.  eritlerin üzerine dengeleme 2 tamponu eklenerek çalkalay c da 15 dakika 

inkübe edilir. 
5.  nkübasyon bitince dengeleme tamponu tepsinin kenar ndan s zd r larak dökülür. 

5. 4. 3. 4. SDS-PAGE jelinde elektroforez (2. boyut) 

Protokol: 

1.  SDS-PAGE %12’lik ay rma jeli ve %4’lük y ma jeli olarak haz rlan r. 
NOT: Tarak olarak erit yüklenmesine uygun olan düz taraklar kullan lmal d r. 
2.  Jel polimerize olduktan sonra erit yüklenmesi için haz rd r. Polimerizasyon 

gerçekle tikten sonra tarak ç kart l r. 
3.  1X SDS yürütme tamponunda çözülmü  %0.5 agaroz s t l r ve tarak ç kar l nca 

olu an bo lu a dökülür. 
4.  Dengeleme a amalar  tamamlananan IPG eritler, dökülen agaroz içine gömülüp 

y ma jeline kadar itilerek yüklenir. 
5.  Elektroforez tanklar  yeterli miktarda 1X yürütme tamponu ile doldurularak 

elektroforez ba lat l r. 
6.  Agaroz çözeltisinde ve dengeleme 2 tamponunda bulunan bromofenol mavisi 

izleme boyas  takip edilerek jelin en alt na geldi inde elektroforez sonland r l r. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar (2D-PAGE protokolünün tüm a amalar  için) 

 SDS-PAGE protokolü için geçerli olan tüm hususlar 2D-PAGE protokolü için de 
geçerlidir. 

 yodoasetamit a duyarl d r. Alüminyum folyo ile sar l r. Dengeleme 2 
tamponu iyodoasetamit içerdi inden haz rlan rken ve çalkalama esnas nda 
alüminyum folyo ile sar lmal d r. 

 2D-PAGE sonunda elde edilen jel boyand nda, jelde yatay ve/veya dikey 
çizgiler ve sürüntüler görülebilir. Bu çizgilerin fazla miktarda olu mas  
istenmeyen bir durumdur ve olas  nedenleri ile ilgili bilgi Ek 2'de verilmi tir. 
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Güvenlik ve sa l k uyar lar  (2D-PAGE protokolünün tüm a amalar  için) 

 SDS-PAGE protokolü için geçerli olan tüm uyar lar 2D-PAGE protokolü için de 
geçerlidir. 

 yodoasetamit toksik bir maddedir, deriyle temas etmemesine ve solunmamas na 
dikkat edilmelidir. 

5. 5. Jellerin Boyanmas  ve Görüntülenmesi 

5. 5. 1. Ön bilgi 

Elektroforez sonras  jeller üzerindeki protein kümelerinin/bantlar n n görünür hale 
gelmesi için boyanmas  gerekir. En yayg n kullan lan yöntemler "Coomassie 
Brilliant Blue" (G-250, R-250), gümü  boyama ve floresan boyalard r (ör: 
SyproRuby). Jelde ayr m n ard ndan kütle spektrometresi analizi yap lacak ise ve 
Coomassie boyamas  uygulanacak ise, kolloidal G-250 kullan lmas  uygundur. 
Ayr ca bu boyama R-250'ye göre biraz daha hassast r. Gümü  boyama da oldukça 
hassas ve kütle spektrometresiyle uyumlu bir boyamad r. 

Asidik ko ullarda Coomassie boyalar  özellikle bazik amino asitlerden (özellikle 
arginin, histidin ve lizin) proteinlere ba lan r. K rm z -kahverengi olan boya, 
proteine ba land nda mavi renk al r. Baz  ara t rmac lar taraf ndan gümü  boyama 
hassasiyetinde sonuç veren coomassie boyama protokolleri de geli tirilmi tir (blue 
silver). 

Boyanan jeller jel kurutma aletinde kurutularak uzun y llar saklanabilse de, 
görüntünün kal c  hale getirilmesi ve analizinin yap lmas  için foto raf n n çekilmesi 
gerekmektedir. Görüntüleme için jel taray c lar kullan labilece i gibi, gözle görülen 
ve görülmeyen (floresan) özellikte birçok farkl  boyay  görüntüleyebilecek sistemler 
de kullan lmaktad r. 

Kar la t rmal  çal malarda boyama basama n n standart bir ekilde yap lmas  
önemlidir. Her zaman tüm örneklerin jelleri ayn  anda yap lamayaca  için, özellikle 
boyada bekletme süreleri ayn  çal ma kapsam nda kar la t rmalara dahil edilecek 
tüm jeller için ayn  olmal d r. Analiz a amas nda özellikle floresan boyalarda farkl  
sürelerden do an yo unluk farkl l klar  sonuçlar  etkileyebilmektedir. Yine benzer 
ekilde, bir boya birden fazla kez kullan lacaksa, ikinci kullan ma ayn  çal ma içinde 

geçilmemesinde fayda vard r. Bu durum özellikle floresan boyalarda yanl  
yorumlamalara neden olabilmektedir. 
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5. 5. 2. Uygulama 8: Coomassie Boyama 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Fiksatif çözeltisi: %30 etanol (veya metanol), %10 asetik asit 
 Boya çözeltisi: %45 etanol (veya metanol), %10 asetik asit, %0.1 Coomassie 

Brilliant Blue G-250 
 Çalkalay c  

Protokol: 

1.  Elektroforezi tamamlanan jel, SDS kal nt lar n  gidermek amac yla ultra saf su 
içinde 10'ar dk. 3 kere çalkalay c  üzerinde çalkalan r. 

2.  1-3 saat fiksatif çözeltisi içinde çalkalan r. 
3.  Boya çözeltisinin içine al nan jel 1-12 saat oda s cakl nda çalkalan r. 
4.  Boya dökülür ve jel iki kere 5'er dakika ultra saf su ile çalkalay c  üzerinde 

y kan r. 
5.  Fiksatif içinde ile iki kere 10'ar dakika çalkalan r. 
6.  Daha sonra yine ultra saf su içinde çalkalay c  üzerinde arka plan rengi aç l p 

protein bantlar  iyice görünür hale gelinceye dek çalkalan r (gece boyu kalabilir). 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Haz rlanan boyada partikül kalmamas na dikkat edilmelidir. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Tüm solüsyonlar n haz rlanmas  a amas nda eldiven, önlük giyilmeli, koruyucu 
gözlük tak lmal d r. 

5. 5. 3. Uygulama 9: Sypro Ruby ile floresan boyama 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 
 Fiksatif: %10 metanol, %7 asetik asit 
 SyproRuby boyas  (kullan ma haz r) 
 Çalkalay c  
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Protokol: 

1.  Boyanacak jeller camlardan ç kar l r. 
2.  Jeller boyutlar na göre yeterli miktarda fiksatif içine koyularak 30-60 dk. 

çalkalay c  üzerinde çalkalan r. 
3.  Fiksatif dökülür. 
4.  Jeller en az 4 saat (iste e ba l  olarak gece boyu da olabilir) boyada çalkalan r. 
5.  Daha sonra jeller tekrar fiksatif içine koyularak 30-60 dk. çalkalay c  üzerinde 

çalkalan r. 
6.  Fiksatif dökülür. 
7.  Jeller distile su içinde 4°C’de saklanabilir (mikrobiyal üreme olmamas  için 

suyun içine 2-3 damla asetik asit eklenmelidir). 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 S v lar dökülürken jelin y rt lmamas na ve kaptan dü memesine dikkat 
edilmelidir. 

 Jellere camdan ilk ç kar ld nda dokunulursa boyand ktan sonra lekeler 
olu maktad r. Bu nedenle camdan ç karma i lemi mümkün oldu unca jelin 
özellikle orta k s mlar na dokunulmadan gerçekle tirilmelidir. 

 Jeli tutmak gerekiyorsa üzerine çok fazla bast r lmamal d r. 
 Fiksatif ve boyan n miktar , jelin içinde rahatça hareket edebilece i ve her 

taraf n  kaplayaca  ekilde olmal d r. 
 SyproRuby boyas  a maruz kalmamal d r. Bu nedenle boyama i lemi 

karanl kta yap lmal  yahut kaplar k geçirmeyecek ekilde sar lmal d r. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Metotta kullan lan metanol yüksek derecede yanma potansiyeline sahip ve toksik 
bir maddedir. 

 Metotta kullan lan asetik asit yüksek oranda koroziftir ve ciddi yan klara yol açar. 
Solundu unda yüksek derecede zararl d r. Bu nedenle kabin alt nda çal lmal d r. 

 Fiksatif çözeltisi haz rlan rken öncelikle distile su, daha sonra metanol, en son 
olarak asetik asit koyulmal d r. Saf metanol ile asetik asit kesinlikle kar t r l-
mamal d r. 

 Metot uygulan rken uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven 
tak lmal d r. Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken 
güvenlik önlemleri al nmal d r. 



69

5. 5. 4. Uygulama 10: Gözle görülen ve floresan özellikteki boyalarla boyanan 
protein jellerinin görüntülenmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Jel görüntüleme sistemi 

Protokol: 

Jelin görüntüleme cihaz na yerle tirilmesi 

1.  Cihaz n görüntüleme tablas na bir miktar distile su koyulur.  
2.  Üzerine jel yerle tirilir.  
3.  Görüntüsü al nacak jelin yan na bir cetvel koyulur. Bu i lem daha sonra analizi 

yap lacak jellerin analiz programlar nda imaj bilgilerinin ayarlanmas  için önemlidir. 
4.  Kullan lan boyan n tipine göre (ör: Gözle veya UV ile görülebilir) kameran n 

diyafram de eri ayarlan r. Yine kamera üzerinden netlik ayar  yap l r. Tüm 
ayarlamalar bittikten sonra cihaz n kapa  kapat l r. 

Jel görüntüsünün al nmas  

5.  Görüntüleme sisteminin kullan ld  bilgisayar program  aç l r.  
6.  Aç lan pencerede jelin boyamas n n yap ld  boya türü seçilir. 
7.  Daha sonra jelin foto raf  çekilerek kaydedilir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Jel foto raf  çekilirken farkl  çekim süreleri denenip en iyi sonuç al nan süre 
belirlenebilir. 

 Analizde kullan lacak jellerin görüntülerinin al nd  ayarlar analizin güvenilir 
olmas  için önemlidir. Bu nedenle ayn  deney setinde kullan lan jeller ayn  
kamera görüntü ayarlar  ile çekilmelidir. 

5. 6. ki Boyutlu Jellerin Kar la t rmal  Analizi 

5. 6. 1. Ön bilgi 

Kar la t rmal  proteomiks alan nda yayg n olarak kullan lan tekniklerden biri olan 
2D-PAGE sonras nda, kar la t rma gruplar  aras ndaki protein ifade farkl l klar n  
istatistiksel olarak belirlemek için bilgisayar yaz l mlar  kullan lmaktad r. 2D-PAGE 
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ile tek bir jelde en az 200-300 protein kümesinin (ço unlukla çok daha fazla) net bir 
ekilde ayr labildi i dü ünüldü ünde, kar la t rman n gözle yap lmas  mümkün 

olmamaktad r. Bu noktada jel analiz yaz l mlar  otomatik protein kümesi (nokta, 
spot) alg lama ve e le tirme ile ilgilenilen jeli seçme ve analiz etme, istatistiksel 
kar la t rma setleri olu turma ve tüm jelleri tek bir pencerede e le tirerek analiz 
edebilme gibi kolayl klar sa lar. 

Ticari olarak sat n al nabilen çe itli programlar mevcuttur. Baz  farkl l klar n 
yan nda, bu programlar n hepsinde temel olarak ayn  yol izlenir. Yaz l mlarda 
yap lan i , foto raf olarak al nan görüntüdeki kar t renge sahip yo unluklar n 
görüntü i leme algoritmalar yla say sal formata dönü türülmesidir. Bu tip 
yaz l mlarda genel olarak izlenen basamaklar a a daki gibidir: 

1)  Jeller çe itli filtreleme i lemlerinden geçirilerek analize haz r hale getirilir. 
2)  Jeller üzerindeki protein kümelerinin program taraf ndan otomatik olarak tespiti 

yap l r. Bu noktada parametrelerle oynanarak alt ve üst limitler belirlenebilir. 
3)  Analize dahil edilen tüm jellerde tespit edilen protein kümeleri di er jellerle ayn  

koordinattaki noktalarla e le tirilir ve kar la t rma seti olu turulur. 
4)  Programlar n sa lad  testlerle istatistiksel de erlendirme sonucu gruplar 

aras nda ifadesi anlaml  olarak farkl l k gösteren protein kümeleri belirlenir. 
stenirse her bir protein noktas na ait say sal de erler tablo eklinde programdan 

al nabilir ve ek analizler yap labilir. 

Yaz l mlar yard m yla belirlenen protein kümeleri, bir sonraki a amda jellerden 
kesilir (Uygulama 12) ve jel içinde proteolitik enzimlerle kesime u rat larak 
(Uygulama 13) kütle spektrometresi ölçümleri için haz rlan r. 

5. 6. 2. Uygulama 11: ki boyutlu jellerin bilgisayar yaz l m  ile kar la t rmal  
analizi 

Protokol: 

Görüntünün yeniden boyutland r lmas  ve ayarlanmas  

1.  Jel görüntüsünün “transform” ayar  yap larak jelin renginin aç k-koyu olmas , 
renkleri ters çevirme (beyaz arka plan üzerinde siyah noktalar veya siyah arka 
plan üzerinde beyaz noktalar eklinde görünüm) gibi çal man n niteli ine göre 
düzenleme yap larak çal mada kolayl k sa lan r. 
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2.  K rpma ve döndürme i lemleri ile jelin yönünün ve boyutunun ayarlanmas , 
analizde kullan lacak jellerin birbiri ile e le tirilebilmesi ve do ru sonuç için 
gereklidir. ayet jel görüntülenirken düz bir biçimde yerle tirilebildi ise jeli 
tekrar yönlendirmeye gerek yoktur. Jellerde proteinler belli bir pH aral nda 
da lm lar ise, sadece bu k s m k rp larak analize dahil edilebilir. Ancak bu 
durumda di er jellerin de ayn  yerlerden ve ayn  boyutlarda k rp lmas na dikkat 
edilmelidir. Aksi takdirde noktalar n e le tirilmesinde sorun ya anabilir. 

3.  Analizlere geçilmeden önce görüntü filtrelenir. Bu amaçla farkl  filtreleme 
tiplerinden uygun olan  seçilir. 

4.  Di er jeller de ayn  a amalardan geçirilir. Tüm jeller yeniden boyutland rma, 
imaj bilgilerini düzenleme ve filtreleme a amalar n  tamamlad ktan sonra deney 
kurulumuna geçilir. 

Protein kümelerinin otomatik alg lanmas  

5.  ki boyutlu jel analizi programlar nda nicel ve nitel kar la t rma yap labilmesi 
için jellerdeki protein noktalar n n birbirleriyle e le tirilmesi gerekir. Bu amaçla 
analiz yaz l mlar nda öncelikle noktalar alg lan r. Nokta alg lanmas  için seçilen 
temsili jel üzerinde en küçük, en büyük, en soluk gibi limit olu turacak parametreler 
belirlenir ve bu parametreler nda jeller üzerindeki noktalar alg lan r. 

Protein kümelerinin e le tirilmesi ve kar la t r lmas  ("match-set"analizi) 

6.  Bu a amada jel üzerinde yo unlu u, büyüklü ü az veya çok olan spotlar 
belirlenip programa bildirilerek program n seçilen parametreler üzerinden 
kar la t rmal  analizi yürütmesi hedeflenir. Analize dahil edilen jeller aras ndan 
bir tanesi yaz l mda referans jeli olarak tan mlan r ve kar la t rmalar bu jel 
üzerinden yap l r. Genellikle göreceli kantitasyon amac yla, ifadesi artan ve 
azalan ve/veya yokken var olan- varken farkl  bir ko ulda ifadesi bask lanan 
protein kümelerinin (spotlar n) tayininde kullan l r. 

7. E le tirme seti kurulurken, yaz l mda uygun olan normalizasyon seçilir. 
Normalizasyon yap lmas , kar la t rmal  analizler için çok önemlidir ve mutlaka 
yap lmal d r. Yaz l mlarda farkl  tipte normalizasyonlar mevcuttur. 

Veri analizi ve sunumu 

8.  Jel kar la t rma yaz l mlar nda, farkl  özelliklerde istatistiksel de erlendirme, 
analiz ve kar la t rma testleri mevcuttur. Bu analizler aras ndan uygun olarak 
seçilerek istatistiksel kar la t rma ve veri sunumu yap l r. 

9.  Analizin herhangi bir a amas nda, kar la tr rmal  olarak sunumu yap lacak bir 
protein noktas n n 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilir ( ekil 5. 19). 
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ekil 5. 19. ki boyutlu poliakrilamit jel üzerindeki boyanm  ve görüntülenmi  bir protein 
kümesinin analiz yaz l m nda 3 boyutlu olarak gösterimi. 

10.  Analiz programlar nda her bir protein noktas na bir numara verilir ve her bir nokta 
tek tek seçilerek jeller veya gruplar aras  kar la t rma yap labilir ( ekil 5. 20). 

 

 

 

 

 

 

 
 

ekil 5. 20. Analiz program nda elde edilmi  yo unluk bar grafikleri. Her bir çubuk, ilgili 
protein noktas n n analize dahil edilen jellerdeki yo unlu unu göstermektedir. 
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11.  Jellerin moleküler a rl k ve pI noktalar  ile ilgili bilgiler girilir. IPG erit 
aral na göre 2 referans noktas  jel üzerinde girildikten sonra jelde kullan lan 
protein belirteci bilgileri de moleküler a rl k de erlerine göre her bir banda 
girilir. Böylece bilinmeyen di er noktalara t kland nda her biri için yaz l m 
taraf ndan hesaplanan moleküler a rl k ve pI de erleri görülebilir. 

12.  Yaz l mlarda normalizasyon sonucu elde edilen yo unluk de erleri üzerinden 
kar la t rmal  olarak protein küme yo unluklar n n art  ve azal lar  hesaplan r. 

13.  Deney tasar m na göre gruplar yaz l ma tan t l r ve istatistiksel testler ile 
de i imlerin anlaml  olup olmad klar  tespit edilir. Farkl  jel analiz 
yaz l mlar nda tek ve çok de i kenli istatistik için kullan labilecek t-testi, k smi 
en küçük kareler (PLS) analizi, kümeleme analizi, temel bile enler analizi (PCA) 
gibi analizlerin yap lmas  mümkündür. Ayr ca jel analiz yaz l mlar  logaritmik 
dönü üm gibi düzeltmelerin yap lmas na da izin vermektedir. stenirse protein 
kümelerinin normalize yo unluk de erleri tablo eklinde yaz l mdan elde edilir 
ve veri üzerinde farkl  istatistiksel testler de uygulanabilir. 

5. 7. Protein Kümelerinin Jel çinde Sindirimi 

5. 7. 1. Ön bilgi 

Jelde ayr m  yap lan protein kümelerinden peptitleri elde etmek için, proteinlerin iki 
veya tek boyutlu SDS-PAGE jellerinden ilgilenilen bölgelerin kesimi yap larak, geri 
kazan m  için ba lang ç y kamas  ve boyan n uzakla t r lmas , redüksiyon-alkilasyon, 
y kama-dehidrasyon, proteolitik enzim (genellikle tripsin) eklenmesi ve ekstraksiyon 
a amalar  gerçekle tirilmektedir. Bu i lem, bottom-up stratejisi ile kütle spektrometreleri 
arac l yla protein tan mlama yakla m n n önemli bir basama d r. Baz  firmalar 
tüm bu basamaklar  k sa sürede ve tek bir ortamda gerçekle tirebilen aparatlar 
geli tirmi lerdir. 

Protein kümelerinin jelden kesimi robotik cihazlarla yap labilece i gibi ( ekil 5. 21), 
ilgili bölgelerin bistüri ile kesilmesi eklinde de yap labilir. 

5. 7. 2. Uygulama 12: lgilenilen protein kümelerinin jelden kesilmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Jelden protein kümelerinin kesimi için uygun aparat veya robotik sistem ( ekil 
5.21) 

 V-tabanl  (V-bottom) 96 kuyucuklu plaka 
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ekil 5. 21. Poliakrilamit jellerden protein kümelerinin kesilmesi için kullan lan bir robotik 
sistem. 

Protokol: 

1.  V-tabanl  96 kuyucuklu plakan n her kuyucu una 200 μl ultra saf su koyulur. 
Plaka kullan lmayacaksa tüplerin içine ultra saf su koyulur. 

2.  E er cihaz kullan lacaksa, plaka ve jel cihaz n içine yerle tirilir. Cihaz kullan l-
mayacak ise jellerden bistüri yard m yla ilgili bantlar/noktalar kesilir. 

NOT: Bistüri ile kesim yap lacaksa gözle görülen bir boya kullan lmas  gerekir. 

3.  Cihazla kesim yap lacaksa önce jelin görüntüsü al n r. Daha sonra ilgilenilen 
protein kümeleri i aretlenerek seçilir. Büyük bir protein noktas  için birden fazla 
jel parças  tek bir kuyucukta toplanabilir. 
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Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Cihazla kesim yap l rken jelin yerinden oynamamas  için alt na fazla su koyul-
mamal d r. Ayr ca kaymamas  için uçlar na a rl k olu turan bir nesne de 
koyulabilir. 
 

5. 7. 3. Uygulama 13: Tripsin enzimi ile ilgilenilen proteinlerin jel içinde sindirimi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 100 mM amonyum bikarbonat (NH4HCO3) 
 50 mM NH4HCO3 
 % 100 asetonitril (ACN) 
 10 mM DTT (50 mM NH4HCO3 içerisinde) 
 55 mM iyodoasetamit (50 mM NH4HCO3 içerisinde) 
 Ekstraksiyon tamponu: Ultra saf su içinde % 1 formik asit, % 2 ACN 
 Dizileme kalitesinde tripsin (5 ng/μl) 
 Çok kanall  mikropipet 
 nkübatör 

Protokol: 

1.  Haz rlanan çözeltiler kullan lmadan önce 37 oC’de ön s ya tabi tutulmal d r. 
2.  50 μl 100mM NH4HCO3 kuyucuklara ilave edilir. 
3.  50 μl ACN kuyucuklara ilave edilir. 
4.  10 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
5.  Solüsyonlar pipetle geri çekilir. 
6.  50 μl 100mM NH4HCO3 kuyucuklara ilave edilir. 
7. 50 μl ACN kuyucuklara ilave edilir. 
8.  10 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
9.  Çözeltiler pipetle geri çekilir. 
10.  50 μl ACN kuyucuklara ilave edilir. 
11. 5 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
12.  ACN pipetle geri çekilir. 
13.  10 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
14.  Haz rlanan DTT çözeltisinden (taze haz rlanmal d r) 50 μl al narak kuyucuklara 

eklenir. 



76

15.  30 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
16.  Haz rlanan iyodoasetamit çözeltisinden (taze haz rlanmal d r) 50 μl al narak 

kuyucuklara eklenir. 
17.  20 dk. 37 oC’de inkübe edilir. 
18.  100 μl ACN kuyucuklara eklenir. 
19.  5 dk. 37 oC’de bekletilir. 
20.  Kuyucuklardaki tüm s v  geri al n r. 
21.  50 μl 100mM NH4HCO3 kuyucuklara ilave edilir. 
22.  10 dk. 37 oC’de bekletilir. 
23.  50 μl ACN kuyucuklara eklenir. 
24.  5 dk. 37 oC’de bekletilir. 
25.  Çözeltiler pipetle geri çekilir. 
26.  50 μl ACN kuyucuklara eklenir. 
27.  5 dk. 37 oC’de bekletilir. 
28.  Çözeltiler pipetle geri çekilir. 
29.  50 μl ACN kuyucuklara eklenir. 
30.  5 dk. 37 oC’de bekletilir. 
31.  Çözeltiler pipetle geri çekilir. 
32.  15 dk. oda s cakl nda bekletilir. 
33.  5 ng/μl tripsin 50 mM NH4HCO3 çözeltisi içerisinde haz rlan r. 
34.  Her kuyucu a haz rlanan tripsin çözeltisinden 30 μl eklenir. 
35.  30 dk. oda s cakl nda bekletilir. 
36.  Plakan n üzeri kapat l r ve 37oC’de en az 4.5 saat bekletilir (alternatif olarak gece 

boyunca). 
37.  Plaka 15-30 dk. so umas  için d ar  ç kar l r. 
38.  Ekstraksiyon tamponu haz rlan r. 

NOT: Ekstraksiyon a amalar nda her kuyu için yeni pipet ucu kullan lmal d r. 

39.  30 μl ekstraksiyon tamponu eklenir. 
40.  Plaka kapa  kapal  bir ekilde 30 dk. oda s s nda bekletilir. 
41.  Çok k sa süreli bir santrifüj yap l r. 
42.  S v  faz, temiz PCR plakas na çeker ocak alt nda aktar l r. 
43.  12 μl ekstraksiyon tamponu kuyucuklara eklenir. 
44.  Ekstraksiyon tamponun üzerine 12 μl ACN eklenir. 
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45.  30 dk. oda s cakl nda beklenir. 
46.  S v  faz PCR plakas  kuyucuklar na çeker ocak alt nda dikkatlice tekrar ilave 

edilir. 
47.  Peptit solüsyonlar n  içeren PCR plakas  kurumaya b rak l r.  

NOT: Kurutma i lemi için yard mc  cihaz kullan lmad  durumda kuruma süresi 
s v  miktar na göre de i mekle beraber en az gece boyu sürebilen bir a amad r. 
Kuruma i lemi sonras nda ileri analizler için plaka üzeri kapal  olarak +4 oC 
ko ulunda saklanabilir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Kullan lan eldivenler pudras z olmal d r. 
 Kontaminasyonu önlemek için tüm a amalar laminar ak l  kabin alt nda 

yap lmal d r. Kabin alt nda çal mak ayr ca asetonitrilin sa l k üzerindeki 
olumsuz etkilerinden kaç nmak için de önemlidir. 

 Prosedür uygulanmas nda 37°C ko ulunda inkübasyon i lemi yap laca  için, 
inkübatörün s nma/so uma zaman  göz önüne al narak önceden ayarlanmal d r. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 ACN yüksek derecede yan c d r. Solunum yollar , gözler ve deri üzerinde tahri  
edici etkileri bulunur. Merkezi sinir sistemi üzerinde zararl  etkilere sahiptir. 
Uyku hali, ba  a r s , ba  dönmesi, bulant  ve kusma, diyare, kar n a r s , nefes 
almada zorlanma, beyin hasar , akci er hasar  ve koma, sa l k üzerine potansiyel 
etkileri aras ndad r. 

 NH4HCO3 s ya duyarl  bir maddedir, yutulmas  halinde zararl  etkileri vard r. 
Ayr ca göz, deri ve solunum sistemi üzerinde tahri  edici etkileri vard r.  

 DTT'nin, göz, deri ve solunum sistemi üzerinde tahri  edici etkileri vard r. 
Solundu unda ve yutuldu unda sa l k için zararl  etkileri vard r. 

 yodoasetamidin, yutuldu u takdirde toksik etkisi vard r. Solunma ve deri ile 
temas  sonucunda hassasiyet yaratabilir. 

 Metotta kullan lan formik asit, ciddi yan klara sebep olabilir, buhar  
solunmamal d r ve göz ile temas durumunda ciddi sa l k problemlerine yol 
açabilir. 

 Prosedür s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven 
tak lmal d r. Maddelerle temas  engelleyecek koruyucu önlemler al nmal d r. 
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5. 8. Kütle Spektrometresi ile Peptit Kütlelerinin Elde Edilmesi 

5. 8. 1. Ön bilgi 

Kütle spektrometreleri nötr moleküllerin çe itli kaynaklarla iyonla t r lmas  ve 
böylece yüklenmi  iyonlar n bir elektrik ve/veya bir manyetik alandan geçerken 
kütle/yük (m/z) oranlar na göre ayr lmas  esas na dayan r. Yayg n olarak pozitif 
yüklü iyonlar kullan l r. 

MALDI, bir matriks (örne in yüklendi i ortam) varl nda analizi yap lacak 
molekülün iyonla t r lmas  için lazer enerjisinin kullan ld  bir iyonla t rma 
tekni idir. MALDI iyonizasyon tekni inde her bir lazer at nda olu an iyonlar n 
ayr lmas  ve çözülmesi için bir kütle çözümleyicisine ihtiyaç vard r. MALDI ile rutin 
olarak kullan lan iyon ay r c  kütle analizörü, iyonlar n a rl klar yla orant l  bir süre 
içerisinde detektöre ula mas n  sa layan TOF analizördür. 

TOF analizi, iyonlar n tümüne ayn  miktarda enerjinin verildi i bir dedektöre do ru 
h zlanan bir dizi iyona dayanmaktad r. Ancak iyonlar ayn  enerjiye sahip olmalar na 
ra men farkl  kütlelerde olduklar ndan dedektöre ula ma zamanlar  farkl d r. En 
küçük iyonlar h zlar n n fazla olmas ndan dolay  dedektöre ilk ula rken daha büyük 
olan iyonlar daha büyük olan kütleleri yüzünden dedektöre daha geç ula maktad rlar. 

MALDI-TOF, proteomiks alan nda protein tan mlama yakla mlar ndan biri olan 
PMF analizlerinde kullan lan veriyi üreten kütle spektrometresidir. Bu yakla m n ilk 
basama nda yayg n olarak 2D-PAGE kullan larak proteinler yüksek çözünürlükte 
ayr l r ve jel analizleri sonras nda ilgilenilen spotlar jelden kesilip tripsin enzimiyle 
peptidlerine ayr l r. Tripsin iki farkl  bölgeye özgüldür: Arg-C ve Lys-C. E er C 
terminalde prolin aminoasiti yok ise, tripsin polipeptit zincirinde her arjinin ve lizin 
amino asidinin C-terminalindeki aminoasit ile aras ndaki ba  hidroliz eder (baz  
durumlarda istisnai olarak C terminalde prolin yer alsa da kesim gerçekle ebilir). 
Kesilen peptidlerin kütleleri MALDI-TOF kütle spektrometresi ile m/z de eri olarak 
elde edilir. Örnek bir MALDI-TOF spektrumu ve seçilen bir pikin izotop da l m  
eklinde büyütülmü  hali ekil 5.22'de gösterilmi tir. 

 

 

 



79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ek
il.

 5
. 2

2.
 M

A
LD

I-
TO

F 
kü

tle
 sp

ek
tro

m
et

re
si

yl
e 

el
de

 e
di

lm
i

 ö
rn

ek
 sp

ek
tru

m
 v

e 
se

çi
le

n 
bi

r p
ik

in
 iz

ot
op

ik
 k

üm
e 

ek
lin

de
 d

et
ay

l 
gö

st
er

im
i. 

M
on

oi
zo
to
pi
k
kü

tle



80

MALDI-TOF'da peptit analizi için, daha dü ük moleküler a rl a sahip molekülleri 
tan mlamaya uygun olan "reflektron" modu kullan l r. "Lineer" modda ise direkt 
olarak intakt proteinlerin kütleleri belli moleküler s n rlar içerisinde ölçülebilir. Bu 
yöntem özellikle safla t r lan proteinlerin hassas bir ekilde moleküler a rl klar n n 
belirlenmesinde yayg n olarak kullan lmaktad r. Her iki modda da cihaz n iç veya d  
standartlarla kalibrasyonunun yap lmas  gerekir. D  standartlar, ölçüm yap lacak 
aral a göre seçilen standart saf protein veya peptitlerdir. Moleküler a rl klar  belli 
olan bu peptitlere ait pikler elde edilir ve her birine olmas  gereken de erler 
tan t larak olas  kütle kaymalar  giderilir. ç kalibrant olarak yine a rl  bilinen 
standart peptitler örne e kar t r larak yüklenebilece i gibi, tripsin enziminin kendi 
kendini parçalamas yla olu an peptitler de yayg n olarak kullanlmaktad r. 

Matriks olarak -siyano-4-hidrosinnamik asit (CHCA), sinapinik asit, 2,5-Dihidroksi 
benzoik asit (DHB) yayg n kullan ma sahiptir ve lazeri so urma özelli indedirler. 
Reflektron modunda peptit analizleri için genel olarak CHCA tercih edilir. Sinapinik 
asit ise daha büyük moleküllerin iyonla t rmas nda daha iyi sonuç verebilmektedir. 

yonla maya dayal  bir yöntem olan MALDI-TOF'ta analitler yar mal  bir süreç ile 
analiz edilir. Bu süreçte bir analitin iyonla mas  di erleri taraf ndan bask lanabilmek-
tedir. Bu nedenle baz  durumlarda, elde yeterli miktarda örnek varsa, örne i bir 
miktar seyreltip ölçüm yapmak daha iyi sonuç verebilir. MALDI-TOF ile protein 
tan mlama i lemi ematik olarak ekil 5.23’te gösterilmi tir. 

Peptit kütlelerinin kütle spektrometreleriyle ölçümü için yeterli yo unlukta elde 
edilmeleri ve ölçümleri etkileyecek tuz, deterjan gibi kal nt lardan ar nd r lmalar  
önemlidir. Örne in iki boyutlu jelden kesilen yo unlu u dü ük bir protein 
noktas ndan yap lan bir ekstraksiyonda peptitler istenilen yo unlu a ula mayabilir. 
Ayr ca örnekteki tuz kal nt lar  sonuçlar n kalitesini kötü yönde etkiler. Bu gibi 
durumlar  önlemek ve peptitleri yeterli yo unlukta elde etmek için, farkl  firmalar 
taraf ndan üretilen “ZipTip” pipet uçlar  kullan l r. Bu pipet uçlar n n içinde 
kromatografik kolon dolgu malzemesi bulunmaktad r. Bu pipet uçlar na ters faz (ör: 
C18, C8), katyon de i im gibi farkl  kromatografi prensipleriyle i leyen malzemeler 
yerle tirilmi tir. Ters faz C18 ZipTip pipet uçlar  proteomikste yayg n kullan ma 
sahiptir. Bu pipet uçlar yla peptitler yo unla t r l r ve tuz gibi istenmeyen maddeler 
uzakla t r l r. Her ne kadar uygulamalara dahi edilmemi  olsa da, ZipTip 
basama n n kütle spektrometresi öncesinde s kl kla uygulanan bir i lem oldu u 
unutulmamal d r. 
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ekil 5. 23. MALDI-TOF kütle spektrometresiyle protein tan mlama sürecinin ematik 
gösterimi. 

5. 8. 2.  Uygulama 14: MALDI-TOF kütle spektrometresi örnek yükleme pla-
kalar n n temizlenmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 %3 amonyum hidroksit 
 Asetonitril 
 Metanol 
 Ultra saf su 
 Ultrasonik su banyosu 
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Protokol: 

1. 4 adet temiz ve plaka için uygun büyüklükte beher haz rlan r.  
2.  lk behere %3'lük 100 ml amonyum hidroksit çözeltisi koyulur.  
3.  kinci behere 100 ml ultra saf su koyulur. 
4.  Üçüncü behere 100 ml metanol koyulur. 
5.  Dördüncü behere 100 ml asetonitril koyulur. 
6.  Plaka birinci beher içerisine en az 5 dk. ultrasonik su banyosunda bekletilir.  
7.  Süre bitiminde plaka ikinci behere al n r, en az 5 dk. ultrasonik banyoda bekle-

tilir.  
8.  Ard ndan plaka üçüncü beher içerisine al n r, ultrasonik banyoda 5 dk. bekletilir.  
9.  Son olarak plaka dördüncü beher içerisine al narak yine ultrasonik banyoda 5 dk. 

bekletilir.  
10.  lem bitiminde plaka kurumaya b rak l r. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 MALDI plakas na örnek yüklenmeden önce plakan n çok iyi bir ekilde 
temizlenmi  olmas  gerekmektedir. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Kullan lan kimyasallar n (özellikle asetonitril) solunmas  tehlikeli oldu undan 
tüm i lemler çeker ocak alt nda yap lmal d r. 

5. 8. 3.  Uygulama 15: MALDI-TOF kütle spektrometresi için CHCA matriks 
ile örnek haz rlama ve ölçüm 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 Örnek çözücüsü: % 50 ACN, % 50 ultra saf su, % 0.1 TFA 
 Matrix çözücüsü: % 75 ACN, % 25 ultra saf su, % 0.1 TFA 
 5 peptit kar m  (Haz rlan  protokolde verilmi tir) 
 MALDI-TOF kütle spektrometresi ( ekil 5. 24) 
 MALDI-TOF örnek yükleme plakas  
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ekil. 5. 24. MALDI-TOF kütle spektrometresi. 
 

Protokol: 

Örnek yükleme 

1.  Plaka üzerine yükleme yap lmadan hemen önce kuyucuklar (pipet yard m yla)  
3-4 l ultra saf su ile y kan r. Su uzakla t r ld ktan sonra kuyucuklar 1-1.5 l 
asetonitril ile y kan r. 
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2.  Haz rlanan matriks çözücüsü, mg ba na 50 μl olacak ekilde CHCA matriks ile 
iyice kar t r l r. E er gerekiyor ise, matriksi çözmek için bu kar m ultrasonik 
su banyosuna koyulabilir. 

3.  PCR plakalar nda kuru halde bulunan örnekler örnek çözücüsü ile pipetleme 
yap larak çözülür.  

4.  Örnek tekrar kullan lmak isteniyorsa kar m ayr  bir PCR tüpüne al narak, 
kullan lmayacak ise direkt olarak PCR plakas  içerisinde 5 l matriks solventi ile 
pipetleme yap larak kar t r l r (1:1 kar t r l r). 

5.  Elde edilen matriks-örnek kar m ndan yakla k 1.5-2 l MALDI plaka 
kuyucu una yüklenir.  

6.  Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 18-19, (Glu1)-fibrinopeptit B (Glu-Fib), 
substance P, renin-14 ve angiotensin 1 peptitleri (Tablo 5. 3) son yo unluklar  
10-40 pmol/μl olacak ekilde stok çözeltilerden örnek çözücü tamponuyla 
seyreltilir ve kuyucuklara 1.5-2 l yüklenir. 

7.  MALDI plakas  laminar kabin alt nda kurumaya b rak l r. 

Tablo 5. 3. MALDI-TOF kütle spektrometresinin kalibrasyonunda kullan lan peptitler ve 
kütleleri 

Peptidin ad  Kütlesi (Da) 

ACTH 18-19 2465.1989 

Glu-Fib 1570.6774 

Substance P 1347.7360 

Renin-14 1758.9326 

Angiotensin 1 1286.6853 

 

Kalibrasyon 

1.  MALDI-TOF kütle spektrometresinin kalibrasyonu örnek plakas na yüklenen 
moleküler a rl klar  bilinen be  peptit kar m  ile yap labilir (d  kalibrasyon). 
Okuma yap l p kaydedilen ham veri dosyas  üzerinden veya okumay  cihaz n 
kendisine b rakarak kalibrasyon yap labilir. Yap lan kalibrasyon sonras  peptit 
kar m  tekrar okunarak ölçümün do rulu u test edilir. 



85

2.  Be  peptit kar m n n d nda alkol dehidrogenaz (ADH), BSA gibi proteinlerin 
triptik peptileri de kalibrasyon için kullan labilir. D  kalibrasyonun haricinde, 
belli peptitleri örne e kar t rarak veya tripsinin otolitik peptitleri kullan larak iç 
kalibrasyon yapmak da mümkündür. 

Örnek okuma (Pozitif iyon reflektron modunda manuel kullan m) 

1.  Örnek yüklenmi  plaka, cihaza yerle tirilir. Yerle tirme s ras nda plakan n hangi 
bölgesinin nereye gelece ini gösteren i arete dikkat edilmelidir. Plaka iyi 
yerle tirilmeli bir kö esi kenara yaslanmal d r. 

NOT: Kullan lan MALDI örnek yükleme plakas  ( ekil 5.25), üzerinde daire eklinde 
kuyucuklar bulunan metal bir plakad r. Farkl  markalar n üretti i cihazlar için farkl  
kuyucuk say lar  olan plakalar mevcuttur. Baz lar nda kuyucuklar 4’ü kö ede 1 tanesi 
ortada olmak üzere 5’erli gruplar halindedir. Ortadaki kuyucuk “Lock Mass” olarak 
adland r l r ve buraya genellikle kalibrasyon amaçl  m/z de erleri bilinen peptit 
kar mlar  yüklenir. Kalibrasyon standartlar  di er kuyucuklara da yüklenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ekil 5.25. Farkl  firmalara ait MALDI-TOF örnek yükleme plakalar . 
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2.  Plaka yerle tirildikten sonra bilgisayardan yaz l m aç l r. stenilirse plaka 
kuyucuklar n  gösteren kamera da aç labilir (baz  cihazlarda).  

3.  Plaka cihaza yüklenir ve 15-30 dk. vakumun dü mesi beklendikten sonra vakum 
de erlerinin uygunlu u kontrol edilir. 

4.  Voltaj de erlerinin uygunlu u kontrol edilir. 
5.  Okumaya ba lan r ve lazer de erleri ile oynanarak peptit pikleri elde edilir. 
7.  lk okuma, kütleleri bilinen peptit kar m n n bulundu u kalibrasyon kuyucukla-

r nda yap l r. Bulunan spektrum de erleri bilinen de erlere göre kayma gösteriyor 
ise kalibrasyon yap l r. Kalibrasyon yap ld ktan sonra örnekleri okumaya geçilir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Kullan lan eldivenler mutlaka pudras z olmal d r. 
 ACN’nin sa l k üzerine olumsuz etkileri ve yüksek buharla ma kapasitesi göz 

önüne al narak MALDI plakalar na yükleme laminar kabin içerisinde yap lmal d r. 
Böylece yükleme esnas nda örneklerde olu abilecek keratin kontaminasyonu da 
engellenebilir. 

 Uygun çözünürlük elde etmek için voltajlarda de i iklik yap l rsa, kalibrasyonun 
tekrar yap lms  gerekir. 

Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 CHCA göz ve deri ile temas nda, solundu unda tahri  edici etkiye sahiptir. 
 TFA yutuldu unda, deri taraf ndan emildi inde zararl  etkilere sahiptir. 

Solunmas  akci er hasar na yol açabilir. 
 ACN yüksek derecede yan c d r. Solunum yollar , gözler ve deri üzerinde tahri  

edici etkileri bulunur. Merkezi sinir sistemi üzerinde zararl  etkilere sahiptir. 
Uyku hali, ba  a r s , ba  dönmesi, bulant  ve kusma, diyare, kar n a r s , nefes 
almada zorlanma, beyin hasar , akci er hasar  ve koma sa l k üzerine potansiyel 
etkileri aras ndad r. 

 Protokol s ras nda uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven 
tak lmal d r. Maddelerle temas  engelleyecek koruyucu önlemler al nmal d r. 

5. 9.  Kütle Spektrometresi Verilerinin Biyoinformatik Analizi ile Protein Tan m-
lanmas  

5. 9. 1. Ön bilgi 

Son y llarda -omiks teknolojilerinin geli mesiyle, (genomiks, proteomiks, metabolomiks 
gibi) kullan lan yöntemler de buna paralel olarak daha fazla bilgi üretecek ekilde 
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geli mektedir. Kullan lan yöntemler sonucunda çok fazla bilgi üretilmesi, bu 
bilgilerin s n fland r lmas  ve i lenmesi için yüksek i lem kapasitesine sahip 
bilgisayarlar n kullan ld  algoritmalar n geli tirilmesini gündeme getirmi tir. 
Günümüzde -omiks teknolojilerinde biyoinformatik analizlerin kullan lmas  zorunlu 
hale gelmi tir. 

Proteomik çal malarda a rl kl  olarak, 2D-PAGE ile veya kromatografik olarak 
ayr lm  proteinlerin, bir sonraki basamakta kütle spektrometreleriyle tan mlamas  
yap l r. Bunun için öncelikle proteinler, proteazlar (en yayg n olarak tripsin enzimi) 
kullan larak peptitlerine ayr l r. Daha sonra MS veya MS/MS'lerden elde edilen 
peptit ve/veya fragment m/z de erleri, biyoinformatik analizler yard m yla protein 
tan mlamas  yapmak için kullan l r. Bu analiz yakla m nda özet olarak, deneysel pik 
listeleri (m/z de erleri), veri tabanlar nda dizi bilgisi bulunan proteinlerin, ayn  
enzimle sanal olarak kesilerek elde edilmi  teorik peptitlerin kütleleriyle kar la -
t r l r. 

Verilerin analizinde protein veritabanlar ndan faydalan l r. UniProtKB/Swiss-Prot 
(www.uniprot.org) ve NCBI (National Center for Biotechnology Information) alt nda 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein) bu amaçla kullan labilecek veritabanlar  
mevcuttur ve tan mlamalar buradaki bilgiler nda gerçekle tirilir. Programlar ve 
arama motorlar  bu veritabanlar ndaki bilgileri kullan r. Protein veritabanlar nda 
bulunan dizi bilgisi, Edman y k m  gibi bir yöntemle proteinin direkt olarak 
dizilenmesinden gelen bilgileri ve genom dizilemelerinden elde edilen bilgilerin 
protein bilgisine dönü türülmesiyle elde edilen dizileri içerir. 

Kütle spektrometresinde elde edilen piklerin tamam  ilgili protein(ler)den kaynaklan-
mayabilir. Tripsinin otolitik peptitlerinden, keratin kontaminasyonu kaynakl  
peptitlerden, tuz ve deterjan gibi kal nt lardan ve MALDI'de kullan lan matrikslerden 
gelen pikler, proteinin sahip oldu u peptitlere ait pikler ile birlikte 
görülebilece inden, bu piklerin ilgili proteine ait oldu u gibi yanl  bir kan ya yol 
açabilir. Bu nedenle çal malarda bu tip peptitlere ait piklere dikkat edilmeli, bu 
pikler analizlere dahil edilmemelidir. stenmeyen bu peptit kütleleri için bir liste 
olu turulabilir ve yaz l ma girilerek bu piklerin analizlere dahil edilmemesi 
sa lanabilir. lgili spotlarda genelde birden fazla protein oldu u da unutulmamal d r. 
Bu nedenle tek bir spota ait peptit kütle piklerinden protein tan mlamas  
yap ld nda, e le meyen piklerin ikinci bir proteine de ait olabilece i dü ünülebilir. 

SIB (Swiss Institue of Bioinformatics) taraf ndan haz rlanan ExPASy (Expert Protein 
Analysis System) (http://www.expasy.org) adresinde UniProtKB/Swiss-Prot veri 
taban ndaki protein ile ilgili arama yap labilmekte ve arama sonucunda protein 
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hakk nda çok detayl  bilgilere ula labilmektedir. Tüm internet kullan c lar na aç k 
olan bu platformda faydal  programlar n yan  s ra, farkl  örneklerden elde edilen 2 
boyutlu jel protein profil harita görüntülerini ve bunlar üzerinden tan mlanan 
proteinleri gösteren interaktif bir uygulama da mevcuttur (Swiss-2D-PAGE, 
http://world-2dpage.expasy.org/swiss-2dpage). Proteinler ile ilgili UniProt veri 
taban na ve istatistiklerine direkt olarak http://www.uniprot.org adresinden de 
ula labilir. Protein dizi bilgilerinin bulunabilece i di er bir kaynak da “National 
Center for Biotechnology Information” (NCBI) protein veritaban d r 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein). ekil 5.26'da UniProtKB/Swiss-Prot veri 
taban ndan bilgisine ula lan insan haptoglobin proteininin triptik peptit dizileri, 
kütleleri, pI (izoelektrik nokta) ve moleküler a rl k de erleri görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ekil 5.26. UniProtKB/SwissProt veri taban nda insan haptoglobin proteini için peptit 
dizileri, kütleleri, pI ve moleküler a rl k de erleri. 
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Kütle spektrometresi verilerinin analizlerinde çe itli firmalar n geli tirdi i lisansl  
programlar mevcuttur. Bu programlar ile elde edilen spektrumlar farkl  parametreler 
ile direkt olarak analiz edilebilir ve ayr ca sisteme özel veritaban  yüklenip sadece bu 
veritaban  üzerinden de arama yap labilir. Lisansl  programlar n d nda, üniversitelerin 
veya baz  kurumlar n geli tirdi i ve internet üzerinde eri ilebilen baz  arama 
motorlar  da mevcuttur. Bunlardan s k kullan lan baz lar  Tablo 5. 4'de verilmi tir. 

Tablo 5.4. Kütle spektrometrelerinden elde edilen veriyle protein tan mlamas  yap labilen ve 
internet üzerinden eri ime aç k olan baz  biyoinformatik araçlar ve adresleri 

MASCOT http://www.matrixscience.com/ 

Profound http://prowl.rockefeller.edu/prowl-cgi/profound.exe 

Protein Prospector http://prospector.ucsf.edu/prospector/mshome.htm 
 

5. 9. 2. Uygulama 16: MALDI-TOF ile elde edilen peptit kütlelerinden, Mascot 
arama motoru ve Uniprot veri taban  kullan larak protein tan mlan-
mas  (PMF analizi) 

Protokol: 

1. MALDI-TOF kütle spektrometresinden elde edilen pik m/z de erleri .txt dosyas na 
aktar l r. 

2.  www.matrixscience.com adresinden "Peptide Mass Fingerprint" analizi k sm na 
girilir. 

3.  Aç lan arayüz sayfas nda gereken parametreler seçilir ( ekil 5.27) 
 "Taxonomy": Çal lan organizma seçilir. 
 "Database": Kullan lacak veritaban  seçilir. 
 "Enzyme": Kullan lan enzim (proteaz) seçilir. 
 "Missed cleavage": Enzimin kesece i bölgeyi kaç rma ihtimali için izin verilen 

en fazla say  girilir. 
 "Fixed modification": Peptitlerde varl ndan emin olunan modifikasyon. 

Tripsinizasyon a amas nda iyodoasetamit kullan ld ysa sistein karbamidometi-
lasyonu seçilmelidir. ayet ba ka bir madde kullan ld ysa ilgili sabit modifikasyon 
seçilmelidir. 

 "Variable modification": Peptitlerde bulunma ihtimali bulunan modifikasyonlar 
seçilir. 

 "Peptide tolerance": Deneysel pik listesinin hata pay  girilir. 
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ekil 5.27. MASCOT protein tan mlama arac n n arayüzü. 
 
4.  Pik listesi girildikten sonra arama yap l r ve sonuç sayfas  elde edilir ( ekil 5. 28, 

5. 29). 
5.  Anlaml  bir tan mlama yap lm  ise MASCOT skoru k rm z  olarak gösterilir. 

Anlaml  bir tan mlamada, yap lan tan mlaman n rastgele olma ihtimali %5’ten 
azd r. Bu ekilde tan mlanan proteinler histogram grafi inde arkas  beyaz olan 
k sma denk gelir. E er rastgele tan mlanma ihtimali %5’ten fazla ise, grafik 
üzerinde arkas  ye il çizgili olarak gösterilir ve anlaml  olarak kabul edilmez 



91

( ekil 5. 29). %5 olan de er istenirse de i tirilebilir (ör: %1 olarak). Yap lan 
tan mlamada e le en peptit say s  da (matched) tan mlaman n kabul edilebilirli i 
aç s ndan önemli bir sonuçtur. 

6.  Tan mlama listesinde ilgilenilen proteinin eri im numaras  üzerinde 
t kland nda ekil 5. 29'da görülen detayl  sonuç sayfas na eri ilir. Bu sayfada 
ise tan mlanan protein için e le en peptitlerin m/z de erleri ve bu peptitlerin 
protein dizisi üzerinde nerelere denk geldi i (k rm z  olarak gösterilir) gibi 
bilgilere ula labilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 5. 28. MASCOT ile yap lan PMF analizi sonucunda elde edilmi  örnek sonuç raporu. 
Aramada taksonomi Homo sapiens olarak seçilmi tir. 
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ekil 5. 29. Tan mlama yap lan proteinin detayl  sonuç sayfas . 
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5. 10. "Western Blot" ile Protein Saptanmas  

5. 10. 1. Ön bilgi 

Herhangi bir örnekten elde edilen ve çok say da protein içeren bir kar m n içinde 
istenen tek bir proteini özgün bir ekilde saptamak için moleküler biyolojide en 
yayg n kullan lan yöntem "western blot" yöntemidir. Bu ekilde ilgilenilen bir 
proteinin örnekte bulunup bulunmad  ve bulunuyor ise göreceli olarak (yar  
kantitatif) farkl  gruplar aras ndaki miktar  hesaplanabilir. Uygulanan protokol ve 
kullan lan boyaya göre de i mekle birlikte, bu yöntem ile membran üzerinde 
bulunan 5 ng gibi az miktardaki proteinler dahi tespit edilebilir. 

Western blot i leminden önce, örnekte kar m halinde bulunan proteinler genellikle 
belli oranda bir ön ayr ma tabi tutulur. Bu sayede elde edilen parametreler aranan 
proteinin tespitinde kullan l r. Bu ayr m moleküler a rl klar na (SDS-PAGE, 
elektroforez), büyüklükleri ve yüklerine (do al PAGE), izoelektrik noktas na veya 
moleküler a rl k ve izoelektrik noktas n n her ikisine (2D-PAGE) göre olabilir. 
Ayr ca istenirse ve çal ma için gerekli ise kromatografik yöntemlerle ön ayr m 
sa lan p daha sonra jele yüklenebilir. 

Western blot i lemi birbirini takip edecek ekilde, 

(1)  Proteinlerin membrana aktar m ,  
(2)  Bloklama,  
(3)  Birincil antikor uygulanmas ,  
(4)  kincil antikor uygulanmas  ve  
(5)  Görüntüleme olmak üzere temel olarak be  basamaktan olu ur ( ekil 5. 30). 
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ekil 5.30. Western blot yönteminin temelini olu turan antijen-antikor etkile imlerinin 
ematik gösterimi (Lodish ve ark., 2000’den de i tirilerek). 

lk a amada, jelde ayr lan proteinler membrana aktar l r ve di er tüm i lemler bu 
membran üzerinde gerçekle tirilir. Jel yerine membran kullan lmas n n önemli 
avantajlar  vard r: 

 Kullan lan antikorlar (veya di er maddeler) membran yüzeyindeki proteinler ile 
çok daha kolay etkile ime girerler. Bu ekilde, jelin içine gömülü oldu u için 
saptanamayacak kadar az miktardaki proteinler de, membrana aktar ld nda ince 
bir yüzeyin üzerinde toplanacaklar ndan tespit edilebilir hale gelirler.  

 Yap lan i lemler jelle kar la t r ld nda çok daha k sa sürede ve daha az madde 
harcanarak gerçekle tirilir.  

 Membranlar jele göre daha dayan kl d r ve uzun süre rahatl kla saklanabilir. 

Aktar mda, farkl  yük ve ba lama özelliklerinde çe itli tipte membranlar 
kullan labilir. Bunlar aras nda en çok kullan lan ikisi, negatif yüklü olan nitroselüloz 
ve polivinilidin diflorür (PVDF) membrand r. Nitroselüloz membranda proteinlerin 
ba lanmas nda hidrofobik ve elektrostatik etkile imler rol oynar. Kapasitesi yüksek 
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ve maliyeti dü üktür, ancak k r lganl  fazlad r. PVDF membranda proteinlerin 
ba lanmas nda hidrofobik etkile imler rol oynar. Maliyeti yüksektir ancak kapasitesi 
daha yüksektir, asitlere ve organik çözücülere daha dayan kl d r ve amino asit 
dizileme analizleri için daha uygundur. Ayr ca membran üzerindeki antikorlar 
temizlenip farkl  antikorlar ile muamele edilerek ayn  membran n birden fazla 
kullan labilmesi de söz konusudur. 

Proteinlerin membrana aktar m  pasif (kapiler) emdirim ve elektro-emdirim (electro-
blotting) olmak üzere temelde iki yöntemden biri ile yap labilir. Pasif emdirimde 
membran ile jel üst üste koyulur ve aktarma tamponuyla slat lm  kal n filtre 
ka tlar  aras na yerle tirilir. Daha sonra bunlar n üzerine a rl k koyularak jeldeki 
bantlar n, slak filtre ka tlar ndaki tamponun k lcal etkisiyle membran taraf ndan 
emilmesi sa lan r. Ancak bu i lem birkaç gün sürdü ünden yerini daha h zl  ve etkin 
olan elektro-emdirim yöntemine b rakm t r. 

Elektro emdirim slak (wet blotting, tank aktar m sistemiyle) veya yar  kuru (semi-
dry blotting, uygun cihazlarla) olarak yap labilir. Islak emdirimde yine jel ve 
membran üst üste koyulur ve filtre ka tlar ylar yla sandviç eklinde haz rlan p anot 
ve katot taraflar na dikkat edilerek içinde transfer tamponu bulunan elektroforez 
tank na yerle tirilir. Bu i lem 45 dk-1 sa gibi çok k sa bir sürede tamamlan r. 

Yar -kuru emdirimde ise yine sandviç eklinde haz rlanm  jele ve membrana uygun 
cihazlarla yatay olarak elektrik ak m  verilir. Bu yöntem de h zl d r ve çok az transfer 
tamponu harcan r (sadece jeli y kamak ve filtre ka tlar n  slatmak için). 3 dakikaya 
kadar inen k sa sürelerde yar -kuru transfer yapan cihazlar vard r. 

Western blot yönteminde ikinci basamak olan bloklama i leminde amaç membrana 
aktar lan proteinlerin d ndaki bo luklar n kapat lmas d r (özellikle proteinlerin 
saptanmas nda antikor gibi immünolojik etkile imler kullan lacak ise). Bu sayede 
yine protein yap s nda olan antikorlar n membran n bo  k s mlar na ba lanmas  en 
aza indirgenmi  olur ve proteinlere ba lanma oran  da en üst seviyeye ç kar l r. Bu 
amaçla, kullan lan membran n özelli ine ve uygulanan protokole göre çe itli 
bloklama tamponlar /çözeltileri kullan labilir. Bloklama için genellikle protein 
ajanlar tercih edilir. Bunlardan en çok kullan lanlar s r serum albümini (BSA), 
ya s z süt tozu ve jelatindir (daha az tercih edilir). Tween-20, NP-40 ve Triton X-100 
gibi iyonik olmayan deterjanlar ve polivinilpirolidon (PVP-40) gibi baz  di er 
maddeler de kullan labilir. 

Bu a amadan sonra membran öncelikle, ilgilenilen proteine özgü birincil antikor 
(IgG) ile muamele edilir ve membrandaki proteinlerin antikor ile reaksiyona girmesi 
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sa lan r. Birincil antikor seçilirken hedeflenen proteine kar  üretilmi  ve üzerinde 
çal lan organizmaya uygun olmas na dikkat edilmelidir. Ancak herhangi bir 
organizmada üretilen bir antikor di er canl larda da çapraz reaksiyon göstererek 
çal abilir. Bu bilgi antikorlara ait bilgi ka tlar nda yer almaktad r. 

Daha sonra da, renkli bir ürün olu turabilen bir enzim [alkalin fosfataz ya da 
yabanturpu peroksidaz  (HRP)] ba l  veya radyoaktif i aretli ikincil antikor (anti-
IgG) ile muamele ederek ikincil antikorun, hedef proteine ba lanm  olan birincil 
antikorlar ile etkile ime girmesi sa lan r. kincil antikor seçilirken kullan lan birincil 
antikor ile uyumlu olmas na dikkat edilmelidir. Örne in kullan lan birincil antikor 
tav anda (rabbit) üretilip elde edilmi  ise, ikincil antikor anti-tav an (anti-rabbit) 
olmal d r. kincilin hangi organizmada üretildi i önemli de ildir. Önemli olan 
birincil antikorun elde edildi i organizman n IgG’leri için anti- özellikte olmas d r 
(Örne in goat anti-rabbit olabilir. Yani keçide üretilmi tir ve antijen olarak tav an 
IgG’si kullan lm t r). 

Son olarak da membran görüntülenir ve ard ndan bilgisayar ortam nda kaydedilir 
veya film olarak bas l r. Tüm bu a amalar ekil 5.31'de ematik olarak özetlenmi tir. 
kincil antikora ba lanm  enzimler için geli tirilen kemilüminesans özellikteki 

substratlar (luminol gibi) duyarl l  önemli ölçüde artt rmaktad r. Saptama 
radyoaktif i aretleme ile de sa lanabilmektedir. Bunlar n d nda daha farkl  saptama 
yöntemleri de vard r. 

 

 

ekil 5. 31. Western blot yöntemi ile kemilüminesans boyama kullan larak tespit edilmi , 
kontrol ve deneysel örnek gruplar  aras ndaki ilgilenilen proteinin ifade farkl l klar n  ortaya 
koyan örnek bir çal ma. -aktin referans olarak kullan lm t r. 
 

5. 10. 2. Uygulama 17: Western Blot tekni i ile proteinlerin membrana aktar m  
ve özgül antikorlar ile tespit edilmesi 

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 10X Towbin Transfer Tamponu Stok Çözeltisi (+4°C’de saklan r): 30.3 g Tris, 
144 g glisin, 20 ml %10 SDS, ultra saf su ile 1 litreye tamamlan r 
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 1X Towbin Transfer Tamponu Kullan m Çözeltisi (+4°C’de saklan r): 10X’lik 
stok kullan l rken u ekilde 1X’e seyreltilir: 100 ml 10X stok + 200 ml %100 
metanol + 700 ml ultra saf su 

 10X TBS stok(+4°C’de saklan r): 0.2 M Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.6. 
 TBST (+4°C’de saklan r): 10X’lik TBS sto u 1X’e seyreltilir ve içine son hacim 

oran  %0.05 (v/v) olacak ekilde Tween 20 koyulur. 
 Bloklama Tamponu: TBST içine %5 (w/v) oran nda BSA koyularak çözülür. 
 PVDF membran 
 Yar -kuru aktar m cihaz  (Semi-dry blotter) 

Protokol: 

1.  Öncelikle kullan lacak örnekten uygun olan bir yöntemle protein eldesi yap l r. 
2.  Kullan lacak olan örneklerin protein miktar tayini yap larak (ör: Bradford 

yöntemi ile) protein yo unluklar  belirlenir. 
3.  Örnekler ayn  miktarlarda protein içerecek ekilde SDS poliakrilamit jele 

yüklenir ve yürütülür. 
4.  PVDF membran jelin boyutuna uygun olarak kesilir ve 10 dk. %100 metanolle 

çalkalay c da muamele edilir. 
5.  Membran ve yürümesi tamamlanan jel 15 dk. 1X Towbin transfer tamponu ile 

çalkalay c da muamele edilir. 
6.  Membran jel sandviç yöntemi ile western blot transfer aparat na yerle tirilir. Bu 

i lem için s ras  ile a a daki i lemler uygulan r; 
  Sünger 1X Towbin transfer tamponuyla slat l r ve aktar m aletinin alt 

k sm na (+) konulur. 
  Sünger üzerine bir adet kal n transfer ka d  transfer tamponu ile slat l p 

koyulur (özel transfer ka tlar  yok ise iki tane 3 MM whatman ka d  
kullan labilir) 

  Üzerine membran koyulur. 
  Membran üzerine jel düzgün bir ekilde yerle tirilir ve yine s ras yla transfer 

tamponu ile slat lm  ka t ve sünger koyulur. 
  Hava kabarc  kalmamas  için silindirik bir malzemeyle üstünden hafifçe 

bast r l r. 

NOT: Burada dikkat edilmesi gereken husus, negatif ( ) kutuptan pozitif (+) kutba 
do ru yürüme gerçekle ti inden, proteinlerin jelden membrana geçebilmesi için 
membran n pozitif kutup taraf nda olmas  gerekti idir. 
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7.  Sistem haz r olduktan sonra 25 V ile 7-10 dakika aras  ya da 15 V ile 30-60 
dakika aras  transfer yap labilir. 

NOT: Farkl  firmalar taraf ndan üretilen yar -kuru (semi-dry) aktar m cihazlar n n 
farkl  çal ma önerileri olabilir. E er aktar mda slak yöntem kullan lacak ise, yine 
sandviç eklinde haz rland ktan sonra 1X Towbin transfer tamponu doldurulan tankta 
1 saat 100 V ile aktar m gerçekle tirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ekil 5. 32. Islak ve yar -kuru aktar m sistemleri. 

 
8.  stenirse transferin olup olmad , membran  Ponceau S ile boyayarak kontrol 

edilebilir. 
9.  Proteinlerin transfer oldu u membran %5 BSA’l  (w/v) TBST içinde (bloklama 

tamponu) 1.5 saat oda s cakl nda çalkalay c da bloklan r. 
10.  Bloklama tamponu dökülür ve membran 3 kere 10’ar dakika TBST ile y kan r 

(Her seferinde bir önceki dökülür). 
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11.  Bloklama tamponunun içinde ilgilenilen proteine özgün birincil antikor 
(“primary antibody”) uygun oranda seyreltilerek 12-16 saat çalkalay c da +4°C’de 
çalkalan r. 

NOT: En uygun seyreltme oran  için birincil antikorun bilgi ka d na bak lmal d r, 
istenirse bir optimizasyon çal mas  yap larak farkl  seyreltmelerin sonucu ne ekilde 
etkiledi i belirlenebilir ve en iyi seyreltme oran  tespit edilebilir. Birincil antikor, 
ilgilenilen protein ne ise ona özgü olarak sipari  edilmelidir. 

12.  Bloklama tamponunda seyreltmesi yap lan birincil antikor solüsyonu at lmaz, 
tekrar kullan m için ayr  bir tüpe al narak +4°C’de saklan r. 

13.  Membran 5’er dakika 4 kere çalkalay c da TBST ile muamele edilir. 
14.  Membran, bloklama tamponu içinde uygun oranda seyreltilerek haz rlanm  

ikincil antikor (“secondary antibody”) ile oda s cakl nda çalkalay c da 1 saat 
muamele edilir. 

NOT: kincil antikor için uygun seyreltme yine ürünün bilgi kâ d na bak larak 
belirlenebilir ve ayr ca farkl  seyreltmeler ile optimizasyon çal mas  yap labilir. 

15.  Membran 5’er dakika 4 kere çalkalay c da TBST ile muamele edilir (Her 
seferinde bir önceki dökülür). 

16.  Bundan sonraki a ama boya geli tirme i lemlerini içermektedir. Bu basamaklar 
kullan lan kite göre de i ebilir. Bu nedenle kullan lan kitin kitapç nda yazan 
protokol dikkate al nmal d r. Yayg n olarak kullan lan kemilüminesans 
boyamada, haz rlanan boyama çözeltisiyle membran n 1-2 dk. muamele edilmesi 
yeterli olmaktad r. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Birincil antikor sipari  edilirken dikkat edilmesi gereken nokta üzerinde çal lan 
organizmada üretilmi  olmas d r. Ancak herhangi bir organizmada üretilen bir 
antikor di er canl larda da çapraz reaksiyon göstererek çal abilir. 

 kincil antikor sipari  edilirken kullan lan birincil antikor ile uyumlu olmas na 
dikkat edilmelidir. Örne in kullan lan birincil antikor tav anda üretilip elde 
edilmi  ise, ikincil antikoru anti-tav an olmal d r. kincil antikorun hangi 
organizmada üretildi i önemli de il, birincil antikorun üretildi i organizma için 
“anti” özellikte olmas  önemlidir. 

 Antikor seyreltmeleri her ne kadar bilgi kitapç klar nda belirtilmi  olsa da baz  
durumlarda optimizasyon gerektirebilir. Western blot i lemi iyi bir ekilde 
gerçekle tirilemedi inde farkl  dilüsyonlar denenebilir (daha az seyreltmek gibi). 
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Güvenlik ve sa l k uyar lar  

 Metotta kullan lan metanol yüksek derecede yanma potansiyeline sahip ve toksik 
bir maddedir. 

 SDS-PAGE haz rlanmas  için verilen uyar lar bu protokol için de geçerlidir. 
 Metotta kullan lan tris, göz, deri ve mukoz membranlar üzerinde tahri  edici 

etkiye sahiptir. 
 Metot uygulan rken uygun bir laboratuvar önlü ü giyilmeli ve eldiven tak lmal d r. 

Kullan lan maddelerin MGBF kay tlar  incelenmeli ve gereken güvenlik önlemleri 
al nmal d r. 

5. 11. Jel Filtrasyon Kromatografisi ile Proteinlerin Moleküler A rl klar na 
Göre Ayr lmas  

5. 11. 1. Ön bilgi 

Kromatografi, çe itli moleküllerin ayr lmas  ve safla t r lmas  ve miktar tayininde 
kullan lan ve bu anlamda proteomiks alan nda da çok önemli yere sahip olan bir 
tekniktir. En basit ekliyle kromatografide yap lan i , birçok molekül içeren bir 
kar m n belli fizikokimyasal özelliklerden faydalan larak parçalara ayr lmas d r. 
Kromatografide örne in beraber verildi i bir hareketli faz (s v  veya gaz) ve bu 
hareketli faz  geçirerek ayr m n yap lmas n  sa layan bir sabit/dura an faz (kat  veya 
s v ) vard r. Kromatografide yap lan ayr m n esas , mobil faz e li inde verilen 
örne in sabit faz içinde sahip oldu u fizikokimyasal özelliklere ve sabit fazla girdi i 
etkile imlere ba l  olarak kolondan farkl  zamanlarda ç kmalar na dayan r. Dakika 
cinsinden ölçülen bu de er, ç k  zaman  veya al konma zaman  ("retention 
time", RT) olarak adland r l r. Ayr lmay  sa layan bu fizikokimyasal etkenler 
moleküllerin tutunma, da lma, iyon de i imi, affinite, moleküler a rl k gibi 
özellikleridir. Bu özelliklerdeki farkl l klar nedeniyle kar mdaki moleküllerden 
baz lar  sabit fazda daha yava  hareket eder ve sabit fazdan daha geç ç karken, 
baz lar  daha h zl  hareket edip daha erken ç kar. Kullan lan hareketli faza göre gaz 
kromatografi ve s v  kromatografi olarak isimlendirilen iki genel tip kromatografi 
yöntemi vard r. Çözünen moleküllerin sabit faza ba lanma veya onunla etkile me 
ekline göre de da l m ve tutunma kromatografisi olmak üzere iki tip 

kromatografi vard r. Nükleik asitler ve proteinler gibi makromoleküllerin ayr lmas  
için tutunma kromatografisi yöntemleri daha uygundur. Ayr ca kendi içinde yöntem, 
ayr mda kullan lan fizikokimyasal parametreye ve yap lan i leme göre de 
adland r lmaktad r (ör: yon de i im kromatografisi, ters faz kromatografisi, jel 
filtrasyon kromatografisi). 
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Proteomiks alan nda da kromatografi, protein kar mlar n n ayr lmas  ve belirli 
proteinlerin safla t r l p tan mlanmas  için çok yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu 
amaca uygun olarak proteomik çal malarda proteinleri ay rmaya uygun olan s v  
kromatografisi kullan lmaktad r. Günümüzde, daha yüksek bas nçta mobil faz 
verilmesi ile daha yüksek çözünürlükte ayr m yap lmas n  sa layan yüksek 
bas nçl /performans s v  kromatografisinin (HPLC) ( ekil 5. 33) geni  bir kullan m 
alan  vard r. Ayr ca son y llarda HPLC'ye göre daha fazla bas nçla çal an ultra 
bas nçl /performans s v  kromatografi (UPLC) tekni i de kullan lmaya ba lanm t r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ekil. 5. 33. Otomatik örnek yükleme modülüne sahip bir HPLC sistemi. 
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Proteomikste yayg n olarak kullan lan baz  kromatografik yöntemler a a daki 
gibidir: 

1)  Jel filtrasyon kromatografisi: Jel filtrasyon kromatografisinde kullan lan kolon 
dolgu materyali, farkl  boyutlarda küçük porlar içeren mikroskopik boncuklardan 
olu mu tur. Protein kar m  içeren örnek kolona uyguland nda, büyük proteinler 
porlara fazla tak lmadan daha h zl  bir ekilde kolondan geçerken, daha küçük 
proteinler porlara daha çok tak laca ndan tutularak kolonda daha yava  ilerler. 
Bu durumda, daha büyük proteinler kolondan daha önce ç kar ( ekil 5. 34). Bu 
teknik kullan larak, bir kar m içindeki proteinler büyüklüklerine (moleküler 
a rl klar na) göre ayr labilir ve ilgili piklerin toplanmas  mümkün olabilir. 
Toplanan pikler daha sonra farkl  kolonlarda ayr m için kullan labilir. 

Bu yöntem ile, farkl  moleküler a rl klarda belirli saf proteinlerin ç k  zamanlar  
belirlenip, daha sonra bu noktalar standart olarak kullan larak bilinmeyen örnekteki 
proteinlerin moleküler a rl k profilleri ç kar labilir. Elde edilen piklerin alt nda 
kalan alanlar hesaplanarak, belirli moleküler a rl k aral ndaki proteinlerin 
örnekteki toplam protein miktar na göre yüzdesi hesaplanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ekil 5. 34. Jel filtrasyon kromatografisi çal ma prensibinin ematik gösterimi 

(Berg ve ark. 2002’den de i tirilerek). 
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2)  Ters faz kromatografisi: Moleküllerin hidrofobik bir sabit faz ile girdi i 
etkile ime göre ayr m yapar. Moleküller polar bir tampon içerisinde kolona 
ba lan r, daha sonra polar olmayan bir organik çözücünün (s kl kla asetonitril) 
artan gradiyenti e li inde kolondan ayr l r. Molekül ne kadar hidrofobik ise, 
kolon materyalinden ayr lmas  da o kadar zor olur. 

3)  yon de i im kromatografisi: Bu yöntemde kullan lan kolon maddesi pozitif 
(+) veya negatif ( ) yüke sahiptir. Protein kar m  uygun mobil faz e li inde 
kolona yüklenir ve e er kolon pozitif yüklü ise, negatif yüklü proteinleri (veya 
di er molekülleri) ba lar (anyon de i im kromatografisi); tam tersi ekilde kolon 
negatif yüklüyse pozitif yüklü proteinler (veya di er moleküller) kolona ba lan r 
(katyon de i im kromatografisi). Ba lanan moleküllerin d nda kalanlar 
kolondan d ar  at l r. Son olarak ba lanan proteinler deri ik tuz çözeltisi 
kullan larak kolondan geri kazan l r. 

4)  Afinite kromatografisi: Bu teknikte, safla t r lmak istenen proteine özgül olarak 
ba lanan bir biyomolekül (genellikle bir antikor) kolon materyaline ba lan r. 
Protein kar m  kolona yüklenir ve ilgilenilen protein antikor içeren kolona 
ba lan rken di er proteinler kolondan d ar  ç kar. Daha sonra antikorla protein 
aras ndaki ba  k racak bir çözelti ile (genellikle deri ik tuz veya asit) ilgilenilen 
proteinler kolondan geri kazan l r. 

5. 11. 2. Uygulama 18: TSK-Jel kolon kullan larak HPLC'de protein ayr t r lmas  

Kullan lan malzemeler, çözeltiler ve cihazlar: 

 25 mM HEPES, 100 mM NaCl, 5 mM CaCl2 pH 6.8 
 TSK-Jel kolon 
 HPLC cihaz  

Protokol: 

1.  Kullan lacak protein örne i, partiküllerin çöktürülmesi amac yla 10.000 x g 
h z nda santrifüj edilir. 

2.  Daha sonra örnek 0.45 μm filtreden geçirilir. 
3.  HPLC cihaz n n tüm modülleri aç l r. 
4.  Cihaz n yaz l m  aç l r ve farkl  bir tampon kullan ld ysa kolona HPLC safl nda 

su verilir. Dedektör ekran  kontrol edilerek çizgi düzle ene kadar beklenir. Daha 
sonra kolondan mobil faz geçirilir ve yine çizgi düzle ene kadar beklenir. 
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5.  HPLC i esine koyulan örnek, otomatik örnek yükleme bölmesine yerle tirilir. 
Otomatik örnek yükleme bölmesi yoksa elle enjeksiyon yap l r. 

6.  Metotta istenen de erler girilir. Dedektörün dalgaboyu (ör: 230, 280 nm), ak  
h z  (ör: 0.8 ml/dk) ve süre girilir. 

7.  Örnek tan mlamas  yap l r (sekans bilgisi k sm ndan). 
8.  Metot ba lat l r ve pikler takip edilir. 
9.  stenen pikler otomatik toplay c  veya el ile toplanabilir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

 HPLC'de kullan lan tüm çözeltiler HPLC kalitesinde ve filtreden geçirilmi  
olmal d r. Ayn  ekilde örnekler de filtreden geçirilmelidir. 

 Kolona hava kaçmamas na dikkat edilmelidir. 

5. 12. Fourier Dönü ümsel K z lötesi Spektroskopisinin (FT-IR) Proteomik ve 
Metabolomik Amaçl  Uygulamalar  

5. 12. 1. Ön bilgi 

Spektroskopi, çe itli tipte nlar n madde ile etkile imini inceleyen bilim dal  için 
kullan lan genel bir terimdir. K z lötesi (IR) spektroskopisi de bunlardan biridir. IR 
spektroskopi, IR n n n moleküller üzerinde olu turdu u titre imlerin neden oldu u 
karakteristik frekans de erlerinin kullan lmas  ile moleküler düzeyde madde analizi 
yap lmas n  sa lar. Bu titre im ekilleri ba  aç s na (makaslama, sal nma, burkulma 
vb.) ve uzunlu una (simetrik ve asimetrik gerilme) göre farkl l k gösterebilir ve bu 
farklar da frekans de erlerine yans r. 

Fourier dönü ümü (FT); matematiksel bir i lem olup, bir sinyal fonksiyonunun 
zaman serileri eklindeki gösteriminin baz  algoritmalar ile matematiksel olarak 
analiz edilebilecek frekans spektrumuna dönü türülmesidir. 

Bir k z l ötesi spektroskopi cihaz  temel olarak üç k s mdan olu ur: I k (IR) kayna , 
interferometre ve alg lay c  (dedektör). Bunlara ek olarak n ay r c , örnek yüklenen 
bölüm ve verilerin i lendi i bilgisayar k s mlar  da vard r. 

Bir IR spektrumu elde etmek için örne e IR  gönderilir. Bir molekülün IR n  
so urabilmesi için, molekülün titre imi sonucunda molekülün do al dipol 
momentinde net bir de i ikli in olmas  gerekir. Belli bir enerjide örne e iletilen 

n ne kadar n n so uruldu una bak l r.  
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So urma spektrumunda bir sinyalin (band n) elde edildi i enerji, örnek molekülün 
titre im frekans n  verir ( ekil 5.35). FT-IR ile direkt olarak atomik düzeyde bilgiye 
ula ld ndan, moleküllerde meydana gelen çok küçük de i imler bile tespit 
edilebilmektedir. Belli moleküller k z lötesi a maruz kald klar nda (lipid, protein, 
karbonhidrat vs.) belirli frekanslarda (cm-1) verdikleri moleküler ba  titre imi 
sinyalleriyle karakterize olurlar (Tablo 5. 5). Bu sinyaller üzerinden farkl  
ko ullardaki de i im FT-IR ile rahatl kla izlenebilir. 

 
Tablo 5. 5. ekil 5.35'te verilen temsili FTIR spektrumu üzerinde numaraland r lan sinyallerin 
ba  tan mlar  ve kaynaklanabilece i moleküller. lgili dalgasay lar na özgü ba  tan mlar  
literatür bilgisi nda verilmi tir. Dalgasay lar  ekil 5.35'teki örnek spektrumdan elde 
edilmi tir, farkl  örneklere ait spektrumlarda sapmalar olabilir. 

Pik 
No. 

Dalgasay s  
(cm-1) 

Ba  Tan m  Organik Molekül 

1 3294 Amid A; büyük oranda protein kaynakl  
N–H gerilme (moleküller aras  H 
ba lar ndan da katk  al r), daha dü ük 
oranda polisakkarit kaynakl  O–H gerilme 

Büyük oranda protein 
kaynakl  

2 3011 HC=CH gruplar na ait C–H gerilme  Doymam  lipit 

3 2957 CH3 anti-simetrik gerilme Lipit 

4 2929 CH2 anti-simetrik gerilme Lipit 

5 2858 CH2 simetrik gerilme Lipit 

6 1732 Doymu  ester C=O gerilme Kolesterol esterleri, 
lipitlerdeki ester gruplar  

7 1653 Amid I; %80 C=O gerilme, %10 N–H 
bükülme, %10 C–N gerilme 

Protein 

8 1544 Amid II; %60 N–H bükülme, %40 C–N 
gerilme 

Protein 

9 1455 CH2 bükülme Lipit 

10 1396 COO– simetrik gerilme Ya  asidi 

11 1241 PO2
- anti-simetrik gerilme (H- ba l  de il) Nükleik asitler, 

fosforillenmi  proteinler 
ve fosfolipitler 

12 1147 C–O gerilme Karbonhidrat, nükleik asit 

13 1020-1040 C–O gerilme, karbonhidrat C–OH 
gruplar n n C–O bükülmesi ile birlikte 

Oligosakkarit, polisakkarit

14 976-875 C–N+ –C gerilme Nükleik asit 
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FT-IR spektroskopisi ile çok çe itli tiplerdeki örnekler çal labilir. Farkl  örnek 
yükleme aparatlar  sayesinde kat , s v  veya gaz örneklerin ölçümleri yap labilir. 
Ayr ca örnek haz rlanmas  çok masrafl  olmay p ölçümlerin çok k sa sürelerde 
yap lmas  nedeniyle de rutin kullan ma çok uygundur. Örneklerin ölçülmesinde 
yayg n olarak üç yöntem kullan l r: “Attenuated total reflectance” (ATR) yöntemi 
(kat  veya s v  örnekler için), KBr pellet yöntemi (kat  örnekler için) ve çözelti 
yöntemi (s v  örnekler için). 

Bu tekni in özellikle proteomik çal malar için önemli olan bir di er özelli i de 
proteinlerin ikincil yap  de i imlerinin hassas olarak incelenebilmesidir. Bu analizler 
ço unlukla FT-IR spektrumunda 1700-1600 cm-1 frekans aral nda bulunan Amid I 
band  üzerinden gerçekle tirilir. Di er IR absorbsiyon piklerinde oldu u gibi, Amid I 
piki de alt piklerin birle iminden meydana gelir. Türev alma gibi baz  i lemler 
uygulanarak, absorbsiyon piklerinin alt-pikleri aç a ç kar labilir ( ekil 5. 36) ve bu 
piklerin her biri farkl  bir protein ikincil yap s n  temsil etmektedir (Tablo 5. 6). 
De i imlerin belirlenmesi için ara t rmac lar n kendi geli tirdikleri teknikler de 
vard r ancak baz  dezavantajlar  da bulunmakla beraber, yayg n olarak kullan lan ve 
programlar arac l yla ticari olarak da ula labilen yöntem e ri-uyum (curve-fitting) 
yöntemidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ekil 5. 36. 1700-1600 cm-1 aras ndaki protein kaynakl  Amid I pikinin ikincil türev i lemi 

ile elde edilmi  ve vektör normalizasyonu uygulanm  alt pikleri. Amid I alt pikleri protein 
ikincil yap lar  hakk nda bilgi vermektedir ve numaraland r lan piklere ait tan mlamalar 
Tablo 5. 6'da verilmi tir. Farkl  örneklerde elde edilen protein ikincil yap  alt piklerinin 
say s  ve konumlar  farkl l k gösterebilir. 
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Tablo 5. 6. ekil 5. 36'da numaraland r lan piklerin protein ikincil yap  tan mlamalar . lgili 
dalgasay lar na özgü tan mlar literatür bilgisi nda verilmi tir. Dalgasay lar  ekil 5.36'daki 
örnek spektrumdan elde edilmi tir, farkl  örneklere ait spektrumlarda sapmalar olabilir. 

Pik Numaras  Dalgasay s  (cm-1) Protein kincil Yap s  

I 1697 -dönü  
II 1684 Anti-paralel -tabaka, -dönü  
III 1672 Dönü ler, bükülmeler 
IV 1654 -heliks 
V 1636 -tabaka 
VI 1615 Amino asit yan zincirleri 

 
 
Tablo 5. 7. Analizler için kullan lan FTIR pik oranlamalar n n listesi ve bu oranlar n yorum-
lanmas  (Severcan et al., 2012’den uyarlanm t r) 

Oranlanan pik bölgeleri Dalgasay s  (cm-1) 
C-H gerilme/ Amid II(lipit/protein oran ) Lipit ve protein konsantrasyonundaki 

de i imler 
CH2 simetrik gerilme/ CH3 simetrik 
gerilme(lipit/protein oran ) 

Lipit ve protein konsantrasyonundaki 
de i imler 

CH2 anti simetrik gerilme/Amid I Lipit ve protein konsantrasyonundaki 
de i imler 

CH2 simetrik gerilme/Lipit Lipit zincir uzunluklar  
CH3 simetrik gerilme/Lipit Sistemdeki metil konsantrasyonu 
Karbonil ester/Lipit 
Olefinik pik/ CH2 simetrik gerilme+CH3 anti 
simetrik gerilme(doymam /doymu  ya ) 

Sistemdeki karbonil durumu 
Sistemdeki doymam  ya  düzeyi 
 

Amid I/Amid II Protein yap  ve 
kompozisyonlar ndaki de i imler 

Amid II/1338cm-1 Kollojen bütünlü ü 
CH2 makaslama/CH3 makaslama Göreceli olarak CH2 gruplar n n CH3 

gruplar na oran  
C-O gerilme/CO-O-C anti simetrik gerilme Glikojen ve glikolipit içerikleri 
Nükleik asit/Amid I Replikasyon ve hücre bölünmesi 
1660cm-1/1690cm-1 1 ve 3 fosfot gerilme/Amide I 
(Relatif alan ve alt -pik oranlar ) 

Kollajen çapraz ba lanmalar  ve 
mineral/matriks oran  

1030cm-1/1020cm-1 (Relatif alan ve alt- pik oranlar ) Kristalle me bilgisi 

Karbonat piki/fosfat piki Relatif karbonat içeri i 
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Analizlerde de i imlerin saptanabilmesi için s kl kla kullan lan yöntemlerden biride 
pik intensite ve alanlar n n birbirlerine oranlanmas d r. Yayg n olarak kullan lan pik 
oranlamalar n n listesi ve bu oranlamalar n neyi ifade etti i Tablo 5.7.’de verilmi tir. 

Proteomiks alan nda kullan lan temel tekniklerin yan nda, özellikle protein ikincil 
yap lar n n belirlenmesi ve sistem biyolojisi çerçevesinde proteomik çal malara 
tamamlay c  özelli i olmas  aç s ndan FT-IR tekni i de kitap kapsam na dahil 
edilmi tir. 
 

5. 12. 2. Uygulama 19: FTIR-ATR yöntemi ile kat  ve s v  biyolojik materyallerin 
ölçümü 

Kullan lan cihaz: 4500 - 400 cm-1 orta k z lötesi k (IR) kayna na ve MCT 
(mercury-cadmium-telluride) so utmal  detektöre ( ekil 5. 37B) sahip FT-IR cihaz  
( ekil 5. 37) 

Örnek hücre aparat : ZnSe kristaline sahip ATR ( ekil 5. 37D). ZnSe 650 cm-1 
alt ndaki k z lötesi bölgesi n  kuvvetli biçimde so urur. Bu nedenle bu 
dalgasay s  alt ndaki sinyaller kullan lmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 5.37. ATR aksesuar  tak lm  bir FT-IR cihaz . 
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Protokol: 

1.  Çal maya ba lan lmadan bir gün önce cihaz n sa  üst kö esinde bulunan 
gösterge paneli kontrol edilmelidir ( ekil 5.37A). Bu gösterge panelinde herhangi 
bir k rm z  k uyar s  olmamal d r. I (interferometre), D (dedektör) bölümlerinde 
k rm z  k yan yorsa bu bölgelerde bulunan desikan kaplar  cihaz içerisinden 
ç kar l r. çlerindeki desikanlar uygun kaplara al narak 150 derecede nemden 
ar nd r l r ve tekrar eski kaplar  içine al narak cihaza yerle tirilirler. 

2.  S v  azot ile MCT dedektörü ( ekil 5.37B) so utulur. Bunun için; özel huni 
dedektöre yerle tirilir ve s v  azot yava  yava  dökülür. Sinyal sesi duyuldu unda 
ve cihaz n üzerindeki “Status”  ( ekil 5.37A) k rm z dan ye ile döndü ünde 
dedektör yeteri kadar so umu  demektir. Ancak daha uzun süre çal abilmek için 
ye il k yand ktan sonra da dedektör tamamen s v  azotla dolana kadar azot 
eklemeye devam edilir. Azot dökme esnas nda mutlaka özel eldiven giyilmeli, 
gözlük tak lmal  ve buharla an gaz solunmamal d r. S v  azot ile so utulduktan 
sonra dedektörün dengelenmesi için 15-20 dakika beklenir. 

NOT: Baz  dedektörleri s v  azot ile so utmaya gerek yoktur. 

3.  Örne in tipine göre (kat  veya s v ) uygun olan örnek yükleme aparat  cihaza 
tak l r ve kapak kapat l r. Cihaz n yan ndaki N2 (azot) gaz  aç l r ve ölçümler 
esnas nda gaz sürekli aç k kal r. 

NOT: Havada bulunan CO2 ve H2O molekülleri k z lötesi  kuvvetli biçimde 
so ururlar. Bu nedenle cihaza k z lötesi  so urmayan N2 gaz  verilir ve k z lötesi 

n yolu üzerindeki hava ile yer de i tirilmesi sa lan r. 

4.  Bilgisayardan ilgili yaz l m aç l r ve ölçüm modülü seçilir. 

5.  ATR kristalinin oldu u bölgedeki örnek yükleme hücresi ( ekil 5.37D) alkol ve 
kal nt  b rakmayan bir peçete yard m yla temizlenir. 

6.  Öncelikle herhangi bir örnek koymadan arka plan olarak bo  bir ölçüm yap l r. 
Bu ölçüm k z l ötesi n yolu üzerinde bulunan aparat ve ortamdan gelen 
sinyalleri tespit etmek için yap l r. 

7.  Arka plan ölçümü tamamland ktan sonra kristal üzerine örnek koyulur ve 
ölçülür. Arka plan gürültüsü program taraf ndan otomatik olarak örnek 
sinyalinden ç kar l r. Örnek kat  ise ATR aparat  üzerindeki döner ba l k ( ekil 
5.37C) döndürülerek kat  s k t r l r. Örnek s v  ise çal lan materyal d ndaki 
ortam (su, distile su, PBS vb.)  ikinci bir arka plan olarak ölçülür. Daha sonra bu 
ikinci arka plan program vas tas  ile otomatik olarak veya "manuel" olarak 
ç kar larak incelenmek istenilen materyalin gerçek sinyali ortaya ç kar l r ( ekil 
5. 38). 
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NOT: H2O moleküllerinin orta k z lötesi bölgede k z lötesi  yo un biçimde 
so urduklar  iki bölge vard r ve spektrumun neredeyse tamam n  kaplayarak di er 
molekül sinyallerinin spektrumda gözükmesini engellerler. Bu nedenle s v  
örneklerden mutlaka su ya da suyun dahil oldu u tampon ç kar m i lemi yap lmak 
zorundad r. Alternatif olarak örnekler liyofilizasyon, vakum, s v  azot ile kurutma 
gibi yöntemlerle tamamen kurutularak ölçümler yap labilir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ekil 5. 38. Spektral arkaplan ç kar m n n idrar örne i ile gösterimi. a ile gösterilen spektrum 
insan idrar örne ine ait ham spektrumdur. drar örne i büyük oranda su içerdi inden sudan 
gelen sinyaller di er tüm moleküllerin sinyallerini kapatmaktad r. Bu nedenle ikinci bir arka 
plan olarak distile su spektrumu al nmaktad r (b). Daha sonra bu spektrumlar "manuel" 
olarak birbirinden ç kar larak idrar içinde su d ndaki materyalin gerçek spektrumu elde 
edilir (c). 
 

8.  Elde edilen verilerin analizi FT-IR spektroskopisi tekni inin en önemli 
a amas d r ve uzun zaman alabilir. Analizler için öncelikle en az üç tekrarl  
olarak ölçülmü  örneklerin ortalama spektrumu elde edilir ve bu spektrumlar n 
"baseline" düzeltmeleri yap l r (Spektrum sinyalleri e imli olarak olu urlar bu 
e imin giderilerek spektrumlar 0 eksenine hizalan r). 

Analizlerde spektrumlar, normalizasyon, gürültü giderimi, türev alma gibi i lemlere 
tabi tutulurlar. Kar la t rmal  analizlerde bantlar n altlar nda kalan alanlar 
integrasyon ile hesaplan r ve göreceli olarak miktardaki farkl l klar belirlenir. Ayr ca 
kümeleme analiziyle örneklerin birbirlerine olan yak nl klar  belirlenerek gruplama 
yap l r ve çe itli maddelerin fizikokimyasal karakterizasyonlar  yap labilir. 
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7. KISALTMALAR ve BAZI TER MLER N 
AÇIKLAMALARI 

2D-PAGE: ng. Two dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. Tr. ki 
boyutlu poliakrilamit jel elektroforezi. 

Amfolit: ng. Ampholyte. Belirli bir pH aral nda ço unlukla zwitter-iyon olarak 
bulunan, hem asidik hem bazik gruplar ta yan amfoterik molekül. Amfolitler 
izoelektrik odaklamada sabit bir pH gradiyenti olu turmak için kullan l rlar. 

Amplitüt: ng. Amplitude. Ses dalgas n n güç birimi. 

Anot: Pozitif elektrot. 

ACN: ng. Acetonitrile. Tr. Asetonitril  

ACTH: ng. Adrenocorticotropic hormone. Tr. Adrenokortikotropik hormon. 

APS: ng. Ammonium persulfate. Tr. Amonyum persülfat. Poliakrilamidi 
olu turmak üzere, akrilamid ve bis-akrilamidin çapraz ba lanma reaksiyonunu 
ba latan kimyasal. Bu reaksiyonda TEMED katalizör olarak kullan l r. 

ATR: ng. Attenuated total reflectance. K z lötesi spektroskopide yayg n olarak 
kullan lan, IR n n örne e bir kristal arac l yla ula t r ld  teknik. 

BME: ng. -mercaptoethanol. Tr. -merkaptoetanol. Disülfit ba  k r c  indirgeyici 
bir ajan. 

BSA: ng. Bovine serum albumin. Tr. S r serum albümini. 

CHCA: ng. -Cyano-4-hydroxycinnamic acid. Tr. -siyano-4-hidroksisinamik asit. 
MALDI-TOF analizlerinde s kl kla kullan lan bir matriks. 

CFL: ng. Cell-free lysate. Tr. Hücreden ar nd r lm  lizat. Hücre zar n n parçalan-
mas ndan sonra olu an, membran kal nt lar n n santrifugasyonla çöktürülmesiyle üst 
faz olarak elde edilen, protein ve nükleik asit kar m  içeren çözelti. 
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Dalton (Da): Moleküler a rl k birimi. Bir H atomunun a rl  olan, 1.66 × 10-24'e 
e ittir. 

DTT: ng. Dithiothreitol. Disülfit ba  k r c  indirgeyici bir ajan. 

ESI: ng. Electrospray ionization. Tr. Elektrospray iyonizasyon. Kütle spektromet-
relerinde kullan lan iyonizasyon yöntemlerinden biridir. 

FTIR: ng. Fourier transform infrared spectroscopy. Tr. Fourier dönü ümsel k z lötesi 
spektroskopisi. 

HPLC: ng. High performance/pressure liquid chromatography. Tr. Yüksek 
performans/bas nç s v  kromatografisi. 

IEF: ng. Isoelectric focusing. Tr. zoelektrik odaklama. 

IPG erit: ng. Immobilized pH gradient strip. 

IgG: ng. Immunoglobulin G. 

zoelektrik nokta (pI): Bir molekülün elektrik yükü ta mad , veya ba ka bir 
ifadeyle negatif ve pozitif yüklerinin e it oldu u (nötr) pH de eri. 

Jel filtrasyon kromatografisi: ng. Gel filtration chromatography, size exclusion 
chromatography (SEC). Molekül a rl a göre ayr m sa layan s v  kromatografi 
tekni i.

Katot: Negatif elektrot. 

Kilodalton (kDa): 1.000 Dalton. 

Kromatografi: Bir kar mda bulunan maddelerin, biri sabit di eri hareketli faz 
olmak üzere birbiri ile kar mayan iki fazl  bir sistemde ayr lmas  ve safla t r lmas  
yöntemi. 

Kütle spektrometresi: Mass spectrometry (MS). Manyetik veya elektriksel bir 
alanda hareket eden yüklü partikülleri kütle/yük (m/z) oranlar na göre di er yüklü 
partiküllerden ay rt ederek analizleme esas na göre çal an sistem. 

MALDI-TOF: ng. Matrix assisted laser desorption ionization - time of flight. Tr. 
Matriks yard mc l  lazer desorpsiyon iyonizasyon - uçu  zaman . 

MS: ng. Mass Spectrometry, bkz. kütle spektrometresi. 

MudPIT: ng. Multi dimensional protein identification technology. Proteinlerin 
ard k olarak farkl  kromatografik ko ullarda ayr lmas n n ard ndan kütle 
spektrometresi ile protein tan mlanmas . 
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MWCO: ng. Molecular weight cut-off. Ticari olarak sat n al nabilen ultrafiltrasyon 
tüplerinin üzerinde yazan ve membran n bir özelli i olarak verilen MWCO de eri, 
membrandan geçemeyen globüler bir proteinin moleküler a rl na e ittir. 

NCBI: ng. National Center for Biotechnology Information. 

PFF: ng. Peptide Fragment Fingerprinting. Tr. Peptit fragment parmakizi. 2D-
PAGE, kromatografik ayr m veya her iki yöntemin kombinasyonu sonras  ard k 
kütle spektrometrelerinden (MS/MS) elde edilen veriler nda biyoinformatik 
analizlerle protein tan mlanmas . 

PMF: ng. Peptide Mass Fingerprinting. Tr. Peptit kütle parmakizi. 2D-PAGE ile 
proteinlerin ayr t r lmas  ve ard ndan MALDI-TOF kütle spektrometresi ile elde 
edilen triptik peptit kütleleri nda biyoinformatik analizlerle protein 
tan mlanmas . 

PVDF: ng. Polyvinylidene difluoride. Western Blot çal malar nda s kl kla 
kullan lan bir membran çe idi. 

Protein noktas  (spotu): ki boyutlu jel elektroforezi ile elde edilen protein profil 
haritalar ndaki da l mda “noktasal” görünüme sahip, ço unlukla birden fazla protein 
içerdi i dü ünülen “protein kümesi”.  

Proteom: ng. Proteome. Bir organizma, organ, doku, hücre veya bir organelde 
herhangi bir anda bulunan proteinlerin tümü. 

Proteomiks: ng. Proteomics. Genomdan ifadelenen tüm proteinlerin çal ld  
bilim dal . 

RT: ng. Retention time. Tr. Ç k  zaman , al konma zaman . Kromatografide, 
moleküllerin kolondan ç kt klar  zaman. 

SEC: ng. Size exclusion chromatography. (bkz. Jel filtrasyon kromatografisi) 

SDS-PAGE: ng. Sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis. Tr. 
Sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jel elektroforezi. 

TCA: ng. Trichloro acetic acid. Tr. Trikloro asetik asit. 

TEMED: ng. N,N,N',N'-tetrametilenetilendiamin 

TFA: ng. Trifluoro acetic acid. Tr. Trifloro asetik asit. 
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8. EKLER

 

EK 1 

Protkolode kullan lan Bradford boyas  ile uyumlu olan maddeler ve üst limitleri. 
Verilen yo unluk limitlerinin üstüne ç k ld nda etkile ime girerek hatal  sonuç 
al nmas na neden olabilir (Kaynak: Bio-Rad, Protein Assay Manual). 
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EK 2 

2D-PAGE jellerinde meydana gelen yatay ve dikey çizgilerin olas  nedenleri. 

Yatay Çizgilerin Nedenleri ve Çözüm Önerileri 
Neden Çözüm önerisi 

Örnekteki proteinlerin iyi 
çözünmemesi ve kümele mi  vaziyette 
bulunmas . 

Rehidrasyon tamponundaki protein 
çözücülerin (üre, tiyoüre, CHAPS gibi) 
konsantrasyonlar n n artt r labilir. 
Ultrafiltrasyon yap labilir. 

Örnekteki nükleik asit, lipit gibi 
safs zl klar. 

Kontaminasyonun engellenmelidir. 
Gerekirse uygun bir filtrasyon yap labilir. 

Örnek haz rlama tamponlar ndan 
kullan lan iyonik deterjan ve tuz 
miktar n n fazla olmas . 

Tamponlardaki tuz ve deterjan 
konsantrasyonlar  optimum aral klarda 
olmal . 
IEF öncesinde 100-200 V'da 2-3 saat ön 
yürüme yap labilir. 

IEF a amas nda uygulanan voltaj n 
çok az veya fazla olmas . 

Voltaj program  strip uzunlu una ve pH 
aral na göre optimize edilmelidir. 

 

Dikey Çizgilerin Nedenleri ve Çözüm Önerileri 
Neden Çözüm önerisi 

Dengelemenin yetersiz kalmas , ikinci 
boyut (SDS-PAGE) tamponlar n n 
uygun olmayan bir ekilde 
haz rlanmas  veya SDS yürütme 
tamponundaki SDS miktar n n yetersiz 
olmas . 

Dengeleme ve ikinci boyut (SDS-PAGE) 
tamponlar  uygun bir ekilde 
haz rlanmal d r. Dengeleme tampon 
içerikleri ve süreleri optimize edilmelidir. 

Örnekteki veya rehidrasyon 
tamponundaki nükleik asit, lipit gibi 
safs zl klar dikey bo luklar n 
olu mas na neden olabilir. 

Kontaminasyonun engellenmelidir. 
Gerekirse uygun bir filtrasyon yap labilir. 
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