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Moleküler Genetik BelirteçlerMoleküler Genetik Belirteçler

• Genom analizi için belirteç olarak kullanılan

DNA dizileri

– Değişken/polimorfik bölgeler taşır

– Farklı organizmalarda veya bir organizmanın

farklı üyelerinde büyüklükleri veya dizileri

değişkenlik gösterir

• Genom analizi için belirteç olarak kullanılan

DNA dizileri

– Değişken/polimorfik bölgeler taşır

– Farklı organizmalarda veya bir organizmanın

farklı üyelerinde büyüklükleri veya dizileri

değişkenlik gösterir



GenomGenom AmplifikasyonuAmplifikasyonu

• Spesifik primerlerle DNA amplifikasyonu

– Hedef gen dizisi biliniyor olmalı

• Dağınık tekrar dizilerinin amplifikasyonu

– REP-PCR, ERIC-PCR vb

• Rastgele seçilmiş primerlerle amplifikasyon

– DNA dizi bilgisi gerekmez

– MAAP (Multiple Arbitrary Amplicon Profiling) yöntemleri ile belirlenir
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MAAP YöntemleriMAAP Yöntemleri

Genomik DNA’nın informasyondan zengin parmak

izi oluşturmasını sağlayan PZR modifikasyonları

1 rastgele seçilmiş primer kullanılarak genom

üzerinde bu primerlerin bağlanacağı spesifik, ancak

bilinmeyen bölgeler hedef alınır:

– RAPD Random Amplified Polymorphic DNA

– AP-PCR Arbitrarily Primed-PCR

– DAF DNA Amplification Fingerprinting
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RAPD, APRAPD, AP--PCR ve DAF FarklarıPCR ve DAF Farkları

RAPDRAPD APAP--PCRPCR DAFDAF

Primer uzunluğu (bç) 10-12 20 (std) 5-15 (7-8)

Primer konsantrasyonu (M) 0,3-3 3 3-30

Yapışma sıcaklığı (C) 30-36 40-60 30

Siklus sayısı 40-45 40 35

Radyoaktivite Yok Var Yok

Ayrım Agaroz Poliakrilamid* Poliakrilamid

Görüntüleme EtdBr Radyoaktivite/EtdBr Gümüş boyama

PZR ürünlerinin büyüklüğü (kb) 0,3-4 0,05-0,5 0,05-0,5



Reaksiyon MekanizmasıReaksiyon Mekanizması

• İlk sikluslarda çoğalan ürünler:

– Bazıları çift iplikçikli (farklı uzunluklarda)

– Bazıları tek iplikçikli (“hairpin”)

• Sonraki sikluslarda çift iplikçikli ürünler ve

birbiriyle etkileşimi zayıf olan tek iplikçikli

ürünler çoğalır
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Reaksiyon BasamaklarıReaksiyon Basamakları

• DNA ekstraksiyonu

• Tek primerle PZR

• Jel elektroforezi ile DNA fragmanlarının

ayrılması

• EtdBr ile boyanarak fragmanların

görüntülenmesi
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PrimerPrimer DizaynıDizaynı

• Rastgele yapılabilir

• Total GC içeriği %50 olmalıdır

• 3’ ucundaki 8 nt amplifikasyonun

yönlendirilmesinde önemli. Bundan sonraki nt

değişiklikleri (5’ ucundaki 2-3 nt) ve primerin

uzatılması amplifikasyon spektrumunu çok fazla

değiştirmez
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AmplifikasyonAmplifikasyon Üzerine Etkili ParametrelerÜzerine Etkili Parametreler

• Reaksiyon Karışımı

– Seçilen primer dizisi

– Primer konsantrasyonu

– DNA saflığı ve konsantrasyonu

– Mg+2 konsantrasyonu

– dNTP konsantrasyonu

– TaqPol konsantrasyonu (2,5U)

• Reaksiyon Karışımı

– Seçilen primer dizisi

– Primer konsantrasyonu

– DNA saflığı ve konsantrasyonu

– Mg+2 konsantrasyonu

– dNTP konsantrasyonu

– TaqPol konsantrasyonu (2,5U)



AmplifikasyonAmplifikasyon Üzerine Etkili ParametrelerÜzerine Etkili Parametreler

• Termal Döngüler

– Yapışma sıcaklığı (34-36C)

– Döngü sayısı

– Döngü süreleri

– Isıtma-soğutma süreleri
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RAPDRAPD İİçin Önerilen Baçin Önerilen Başşlangıç Delangıç Değğerlerierleri

Mg+2 konsantrasyonu 3-6 mM (3 mM)

dNTP konsantrasyonu 0,33-0,44 mM (0,33 mM)

Primer konsantrasyonu 1-4 mM (2 mM)Primer konsantrasyonu 1-4 mM (2 mM)

TaqPol konsantrasyonu 2-3 U (2,5 U)

DNA konsantrasyonu 0,05-100 ng (1-20 ng)

BSA (+/-) 2,5 g

Yapışma sıcaklığı 30-50C (32-36C)



Bant SeçimiBant Seçimi

• DNA polimorfizmleri

– Primer bağlanma bölgelerindeki değişikliklerden

– Primer bağlanma bölgeleri arasında kalan dizilerin

uzunluklarının farklı olmasından kaynaklanır

• Tekrarlama

• Kalınlık

• Büyüklük
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PRİMER-1 (5’-gggTACCgCC-3’)
38C



PRİMER-1 (5’-gggTACCgCC-3’)
42C



PRİMER-1 (5’-gggTACCgCC-3’)
42C (MgCl2 x2 )



PRİMER-2 (5’-gTTgCgATCC-3’)
42C



PRİMER-3 (5’-ggAAgCTTgg-3’)
42C



OptimizasyonOptimizasyon

• Ekstrakte edilen DNA kaliteli olmalı

• DNA konsantrsayonu iyi belirlenmeli

• Mg+2, dNTP, TaqPol konsantrasyonları optimize edilmeli

• Farklı polimeraz enzimleri denenebilir

• Farklı termal döngü cihazları farklı bantların oluşumuna

neden olabilir

• Birebir aynı şartlar sağlanmadıkça laboratuvarlar arası uyum

zayıftır
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AvantajlarıAvantajları

• Araştırılacak genomla ilgili ön bilgi gerekmez

• PZR donanımı haricinde ekstra donanım gerekmez

• Kolaydır, ileri teknik ve deneyim gerektirmez

• Primer sayısı arttırılarak elde edilen genotip sayısı ve

yöntemin ayrım gücü arttırılabilir

• Duyarlılığı yüksektir

• Ucuzdur

• Optimizasyonu yapıldıktan sonra güvenilirdir
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DezavantajlarıDezavantajları

• Negatif kontrol kuyucuklarında yalancı pozitif

bantlara rastlanabilir

• Düşük yapışma sıcaklıklarında yalancı bant

oluşumu gözlenebilir

• Reaksiyon şartları optimize edilmediği

takdirde tekrarlanabilirliği düşüktür
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DaDağğınıkınık -- Tekrarlayan DNA DizileriTekrarlayan DNA Dizileri

• Bakteri genomu üzerinde dağılmış

• Kodlama yapmayan

• Tekrarlayan diziler
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DaDağğınıkınık -- Tekrarlayan DNA DizileriTekrarlayan DNA Dizileri

• Prokaryot genomu ökaryotlara kıyasla çok küçük

• Hızlı replike olur, hücreler hızlı bölünür

• Kodlama yapmayan DNA dizisi az

– Gram negatiflerde:

• “Repetetive Extragenic Palindromic Elements (REP)”

• Enterobacterial Repetetive Intergenic Consensus (ERIC)

– Gram pozitiflerde

• BOX
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Neden Tekrar Dizileri Var?Neden Tekrar Dizileri Var?

• Önemli görevleri olduğu için?

– Gen ekspresyonunu kontrol ediyor?

– Transkripsiyonun sonlandırılmasını sağlıyor?

– mRNA stabilitesini sağlıyor?

– Kromozom domeynlerinin in-vivo organizasyonu?

• Bencilce kendilerini korudukları için?
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REP DizileriREP Dizileri

• 38 bç konsensus dizisi taşır:

5’-GCCG/TGATGMCGG/ACGC/TMMMMMG/ACGC/TCTTATCC/AGGCCTAC-3’

• REP Primerleri:

– REP1R-I 5’-IIIICGICGICATCIGGC-3’

– REP2-I 5’-ICGICTTATCIGGCCTAC-3’
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ERIC DizileriERIC Dizileri

• 126 bç , 44bç’lik konsensus dizisi taşır

5’-GTGAATCCCCAGGAGCTTACATAAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’

• ERIC Primerleri:

– ERIC1R 5’-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’

– ERIC2 5’-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’
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BOX DizileriBOX Dizileri

• 154 bç uzunluğunda

• boxA, boxB ve boxC genlerinden oluşur:

5’-boxA (59 bç)-boxB (45 bç)-boxC (50 bç)-3’

• boxB üzerindeki 22 nt prob olarak kullanılır

• Genetik transformasyon ve virülansla ilişkili?
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REP/ERICREP/ERIC--PZRPZR

• Tekrar dizilerine komplementer primerler

kullanılarak gerçekleştirilen PZR işlemi



REP/ERIC PZR KarıREP/ERIC PZR Karışşımıımı

KomponentKomponent KonsantrasyonKonsantrasyon

Şablon DNA 100 ng

Primer 2 mMPrimer 2 mM

dNTP 1,25 mM

MgCl2 1-3 mM (1,5 mM)

TaqPol 2 U

DMSO %10



PZRPZR ŞŞartlarıartları

• Daha zorlayıcı

• Yapışma sıcaklığı

– REP-PZR 40C

– ERIC-PZR 52C

• Uzama sıcaklığı

– 65 -72 C
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AvantajlarıAvantajları

• Uygulanması kolay

• Ucuz

• Ayrım gücü (özellikle gram negatif bakterilerde)

yüksek

• Özel donanım ve deneyim gerektirmez

• Otomasyona uygun (Diversilab, Biomérieux)
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REP-PCR



ERIC-PCR



DezavantajlarıDezavantajları

• Bazı bakterilerde yeterli ayrım sağlamayabilir

• Agaroz jelde bantların ayrımı zor olabilir



DiversiLabDiversiLab

• REP-PZR  tekniğine dayalı

• Standardize protokol ve malzeme

• Tekrarlanabilir

• Otomatize

• Veri saklanmasına elverişli
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Tesekkürler…Tesekkürler…


