dn

12/27/07



6:57 PM



Page 1

































Yaﬂam›n Kayna¤›

DNA
Ayn› gezegeni paylaﬂt›¤›m›z milyarlarca insan var. ‹nsan nüfusu 6
milyar› aﬂm›ﬂ durumda. 2050 y›l›na geldi¤imizde nüfusun 9 milyar› geçece¤i tahmin ediliyor. Bu kadar insan›n ortak bir özelli¤i herkesin birbirinden farkl› olmas›.
Öyle ki, birbirine çok benzeyen
kardeﬂler bile birbirinden farkl›.
Dokular, organlar, bunlar›n dizi-
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liﬂleri ayn› olmas›na karﬂ›n, renk,
büyüklük ve ﬂekil olarak farkl›l›k
gösterirler. Peki bu farkl›l›k nas›l
meydana geliyor? Yan›t DNA’n›n
yap›s›nda gizli...
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Y›ld›z Tak›m›

DNA, deoksiribonükleik asit sözcüklerinin k›saltma-

Meyvelerden baﬂlayal›m. Basit yollarla DNA ç›kar-

s›. Genel olarak tan›mlarsak, canl›lar›n tüm özellik-

mak için en çok muz kullan›l›yor. Ancak bunun ya-

lerini belirleyen kimyasal bir madde. Bulundu¤u

n›nda kivi, çilek, so¤an, bezelye gibi meyve sebze-

yerse hücrede çekirde¤in içindeki kromozomlar.

lerden de DNA ç›karmak mümkün.

Her bir kromozomda tek, uzun bir DNA molekülü
bulunur. Daha do¤rusu kromozomlar, ayn› zamanda ipliksi bir madde olan, DNA’dan yap›lm›ﬂlard›r.
DNA iplikçi¤ine biraz daha ayr›nt›l› bak›ld›¤›nda bir
de¤il, iki dizi halinde oldu¤u görülür. Bu ﬂekil, ikili
sarmal olarak adland›r›l›r. DNA yap›s›nda, adenin
(A), guanin (G), sitozin (S), timin (T) denen dört
farkl› kimyasal madde (baz) bulunur. ‹kili sarmal yap› bir merdivene benzetilirse; basamaklar› (dizileri)
A, G, S, T bazlar› gibi düﬂünebiliriz. Bu bazlar karﬂ›l›kl› gelerek birbirleriyle eﬂleﬂirler. Her zaman A’la T,
G’yle S eﬂleﬂir. DNA kendini kopyalamaya baﬂlad›¤›nda diziler çözülmeye baﬂlayarak baz çiftleri ayr›l›r. Bunu da aç›lan bir fermuara benzetebiliriz. Ayr›lan bazlar, serbest halde bulunan bazlarla tekrar
eﬂleﬂir. Böylece DNA, kopyas›n› üretmiﬂ olur. Bu
aﬂamadan sonra hücre bölünmesi gerçekleﬂir. Bölünmeleri geçti¤imiz say›larda ayr›nt›l› olarak incelemiﬂtik. Böylece kopyalanan bilgiler yeni hücrelere, yeni hücrelerden dokulara, dokulardan organlara geçerek devam eder.
DNA’n›n belirlenmesi birçok alanda kolayl›klar sa¤lamaya baﬂlad›. Genetik hastal›klar›n ortaya ç›kar›lmas›, suçlular›n belirlenmesi, babal›k testleri gibi
birçok olay DNA parmakizi sayesinde çözülmeye
baﬂlad›. Bir saç parças›, kan lekesi gibi herhangi bir
dokudan DNA analizi yap›larak belirlenemeyen
olaylar kolayl›kla çözülmeye baﬂlad›. Peki, DNA dizi
analizleri nas›l yap›l›yor? Analizler günümüzde geliﬂmiﬂ makineler arac›l›¤›yla kolayl›kla yap›labiliyor.
Bugün büyük kentlerdeki birçok hastane ve araﬂt›rma merkezlerinde de s›kl›kla kullan›l›yor. Ancak,
DNA’y› ortaya ç›karmak için her zaman geliﬂmiﬂ
makinelere gerek yok. Evde de, mutfak malzemeleriyle ham (saf) DNA ç›kar›labilir. Tüm canl›larda
DNA oldu¤unu söylemiﬂtik. Bu yaz›m›zda çeﬂitli
meyvelerden ve insandan basit yollarla nas›l DNA
elde edilece¤ini ö¤renece¤iz...

Basit yollarla çeﬂitli meyve ve sebzelerden DNA ç›karmak çok
kolay.

Muzdan DNA Ç›karmak Hangi
Malzemelere Gereksinimimiz Var?
1.

10 ml saydam ﬂampuan ya da s›v› sabun

2.

1.5 g tuz (sodyum klorür) (yaklaﬂ›k 1/4 çay
kaﬂ›¤›)

3.

H2O (saf su)

4.

Fermuarl› naylon poﬂet

5.

Yeni soyulmuﬂ ve dilimlenmiﬂ muz
(15 parçaya bölünür)

6.

Büyük bir beher (cam kap da olabilir)

7.

60 °C s›cak su tank› (le¤en olabilir)

8.

tülbent bezi (süzme iﬂlemi için)

9.

Yap›ﬂkan bant

10. Su-buz tank›
11. So¤utulmuﬂ %95 etanol
12. Bir deney tüpü
13. Tahta çubuk
14. Pipetler
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Çözelti haz›rland›ktan sonra muz parçalar› poﬂet
içindeki çözelti içine konulur. Yine hava kalmayacak biçimde kapat›l›r. Poﬂetin içindeki muz parçalar› parmaklar kullan›larak ve poﬂetin parçalanmamas›na dikkat edilerek 5 dakika boyunca ezilir. Sonra
bu poﬂet 10 dk süresince 60 oC’deki s›cak su tank›
içine konularak bekletilir. Bu süre içinde ›s›n›n yay›lmas› için poﬂet ara s›ra çalkalan›r. Sonra poﬂet buradan al›narak su-buz tank› içine konulur ve 1 dakika bekletilir. Sonra elle biraz daha ezilir. Bu iki iﬂlem arka arkaya 5 kez daha tekrarlan›r. Sonra tülbent bezi parças› bant yard›m›yla bir beher üzerine
kaplan›r. Poﬂet içindeki kar›ﬂ›m tülbent bezi içine
dökülerek 5 dakika kadar süzülür. Sonra plastik bir
pipet kullan›larak, beher içindeki süzülmüﬂ meyve
kar›ﬂ›m›n›n 2 ml’si bir deney tüpüne aktar›l›r. Bu iﬂlem s›ras›nda köpük oluﬂmamas›na dikkat edilir.
Sonra 2 ml so¤utulmuﬂ etanol, deney tüpü 45 derece e¤ik biçime getirilerek, 2 ml yavaﬂça ve çalkalamadan tüpe eklenir. Bunun ard›ndan çözelti 2
dakika sallanmadan bekletilir ve DNA saydam, yap›ﬂkan, sümüksü ve ipliksi bir yap› halinde görünür.
Sonras›nda bu DNA tahta bir çubukla tutulabilir.
Bunun için tahta çubu¤un bir ucu çözeltiye bat›r›larak yavaﬂça kar›ﬂt›r›l›r. DNA çubu¤a yap›ﬂ›r ve d›ﬂar› ç›kart›l›r.

Bir hücre içinde s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ olan tüm DNA ucuca eklenirse 1,5
metre uzunlu¤una eriﬂir.

Nas›l Yap›l›r?
‹lk olarak çözeltinin haz›rlanmas› gerekli. Bunun
için s›rayla aﬂa¤›daki iﬂlemler yap›l›r:
1. 100 ml’lik bir dereceli silindir içinde 90 ml su ve
1.5 g (yaklaﬂ›k 1 çaykaﬂ›¤›) tuz koyularak çözelti
ters – düz edilerek kar›ﬂt›r›l›r.
2. Bu kar›ﬂ›ma toplam hacim 100 ml olacak ﬂekilde
ﬂampuan ya da s›v› sabun eklenir, kapa¤› kapat›larak ve köpürtmemeye dikkat edilerek yavaﬂça tersdüz çevirerek kar›ﬂt›r›l›r.
3. Bu çözeltinin 20 ml’si kilitli naylon poﬂete aktar›larak hava kalmayacak biçimde kapat›l›r.
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Bitki araﬂt›rmalar›nda DNA’dan elde edilen bilgi bitkilerin
besin de¤eri, zararl› canl›lara ya da de¤iﬂen çevre ﬂartlar›na dayan›kl›l›¤› gibi özelliklerini anlamam›za yard›mc› olur.
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Y›ld›z Tak›m›

zimler s›cakl›¤a karﬂ› hassas olup çözeltinin so¤utulmas› bu enzimlerin çal›ﬂmas›n› yavaﬂlat›r. So¤utma
iﬂlemin de bu amaçl› yap›l›r. So¤uk alkol eklenmesinin nedenine gelirsek: DNA alkolde çözünmez,
kar›ﬂ›mdaki di¤er maddeler çözelti içinde çözünmüﬂ halde bulunur. Alkol, DNA’n›n saydams›, yap›ﬂkan, sümüksü ve ipliksi bir yap› halinde ortaya
ç›kma sürecine katk›da bulunur.

‹nsan DNA’s›
Bitki d›ﬂ›nda, basit yollarla insan DNA’s› ç›karmak
da mümkün. Bunun için gerekli malzemelerse ﬂunlar: temiz bir bardak, yemek tuzu, temiz çay kaﬂ›¤›,
5 ml s›v› saydam sabun ya da ﬂampuan, 15 ml
musluk suyu, alkol ve bir a¤›z dolusu tükürük. 1
çay kaﬂ›¤› yemek tuzu 15 ml musluk suyu içinde
çözülür. Bu çözelti a¤za al›narak 30 saniye a¤›z
içinde çalkalan›r. Tükürükte ve yanak içi dokular›nDNA’n›n ikili sarmal yap›s›n›n bilgisayar animasyon teknikleriyle
elde edilmiﬂ görüntüsü.

da bulunan DNA’n›n toplanmas› sa¤lan›r. Bu kar›ﬂ›m bardak içine ç›kar›larak üzerine 3 çay kaﬂ›¤› kadar su ve 1 çay kaﬂ›¤› kadar s›v› sabun ya da ﬂam-

Yap›lan iﬂlerin nedenlerine biraz daha ayr›nt›l› ba-

puan eklenerek kar›ﬂt›r›l›r. Böylece a¤›zdan al›nan

kal›m. ﬁampuan ya da s›v› sabunun içinde bulunan

DNA çözeltiye geçmiﬂ olur. Çözelti 2-3 dakika ka-

deterjan (SDS - sodyum duodenil sulfat) hücre ve

dar yavaﬂça kar›ﬂt›r›l›r. Bu iﬂlem s›ras›nda dokunun

çekirdek zar›n› parçalay›c› özelliktedir. Hücre ve çekirdek zar› ya¤l› bir maddeden oluﬂtu¤undan
DNA’n›n d›ﬂar› ç›kmas› zor olur. Deterjan bu zar› bir
arada tutan ya¤ ve proteini çözerek DNA’n›n d›ﬂar› ç›kmas›n› sa¤lar. Renkli bir ﬂampuan ya da sabun
DNA’n›n görünmesini engelleyece¤inden saydam
kullan›lmas› gerekir. DNA zincirlerinin bir arada
durmas›n› ya da çökelmesini sa¤layansa yemek tuzu olarak bilinen sodyum klorürdür. Sodyumun pozitif yüküyle DNA’n›n negatif yüklü uçlar› etkileﬂir

(yanak içi hücrelerinin) mekanik olarak parçalanmas› ve hem hücre zarlar›n›n hem de çekirdek zarlar›n›n parçalanarak DNA’n›n ortaya ç›kmas› sa¤lan›r. Sonra bu kar›ﬂ›ma yavaﬂ ve dikkatli biçimde so¤uk alkol eklenir. DNA’n›n çözeltinin üst k›sm›na
ç›kmas› sa¤lan›r. DNA so¤uk alkolde çözünmez, kar›ﬂ›m› oluﬂturan di¤er maddeler çözünür. Böylece
DNA di¤er çözeltideki di¤er maddelerden ayr›lm›ﬂ
olur. 2-3 dakika kadar daha beklenir. Tüm bu iﬂ-

ve molekül nötr hale gelir. Böylece DNA’n›n alkol

lemler dikkatli ve hassas biçimde yap›l›rsa tuz/de-

ya da suda daha az çözünmesini sa¤lar. Muzu ez-

terjan kar›ﬂ›m›n›n üst k›sm›nda uzun, ince, ipliksi ve

menin nedeniyse bitki hücrelerini çevreleyen hücre

beyaz›ms› DNA’lar ortaya ç›km›ﬂ olur.

duvar›n› fiziksel olarak parçalamak. Ayr›ca, kar›ﬂ›m›n ›s›t›lmas› hücrelerin parçalanmas›na yard›mc›
olur. Hücre içinde DNA’y› parçalayabilen enzimler
bulunur. ﬁampuan ya da s›v› sabun hücre zar›n›
parçalamas›yla DNA aç›¤a ç›kar ve DNA bu enzimlerin parçalay›c› etkisiyle karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Bu en-
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