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“Enformasyon
ekonomisidir”

bilgidir ve Bugünün

ekonomisi Bilgi

BIOTECH-GO projesi Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu
kitap sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Kısa Açıklama

Döngüsel ekonomi yeni ekonomik bir yaklaşımdır. İşletmeler, hükümetler ve topluluklar
arasındaki ekonomik döngünün ölçülebilir olarak gerçekleştirilmesini hızlandırmak için gerekli
program ve araçların geliştirilmesini gerektirir. Bu durum, bu zorluğu çözmek için ilgili Avrupa
Birliği politikalarının ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece,
Bu nedenle, “Avrupa Beceriler ve Nitelikler Alanı”, iş, eğitim / öğretim, hareketlilik ve işgücü
piyasası arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan Avrupa'nın
ekonomik gelişimi giderek KOBİ'lere bağımlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve KOBİ'lerin beceri ve
niteliklerinin tanınması ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışacak personelin özellikleri
giderek önem kazanmaktadır. Dahası, bu şirketler (KOBİ'ler) daha büyük şirketler tarafından
verilen birçok destek ağından yoksundur. Örneğin, küçük biyoteknoloji şirketleri kendi
araştırmaları için Biyoinformatik'e bel bağlamıştır; genellikle etkili biyoinformatik araçları iş
stratejisinin önemli bir parçasıdır. Buna rağmen birçok KOBİ de, bu alanda sorumlu olan tek bir
personel görev yapmaktadır. Bu minvalde, personelin sürekli veya yaşam boyu öğrenme
yaklaşımı kapsamında becerilerini güncellemek ve geliştirmek için eğitimlere katılımı önemli bir
konudur. Bunu başarmak için, küçük işletmelerin ilgili eğitim sağlayıcıları veya Mesleki eğitim
profesyonelleri ile ilişki kurması gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında, BIOTECH-GO
projesinin temel hedefi, Bioinformatik alanında, MEÖ uzmanlarının becerilerinin geliştirilmesi
için yenilikçi yolların ortaya konmasıdır. Böylece, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ)
çalışanları için yeni yetenek geliştirme yollarının sağlanmış olacaktır. Proje, söz konusu alanda
belirli MEÖ araçları (EQF / NQF, ECVET) oluşturarak Avrupa Beceri ve Yeterlilik Alanı'nın
ilerlemesine katkıda bulunur. Proje konusu alanında çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim
uzmanlarının bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik güncellemeleri mükemmelliği daha da
artıracak ve farklı biyoteknoloji şirketlerinde biyoinformatiğin altında yatan temel kavramlarla
ilgili bilincin artmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır:
✓ Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerde, biyoinformatik araçlarının kullanımı ile
biyoloji araştırmalarının ilerlemesi;
✓ teknisyenlerden bağımsız araştırmacılara kadar tüm seviyelerde KOBİ personeline
gelişmiş biyoinformatik eğitiminin sağlanması;
✓ Endüstride en son teknolojilerin yayılmasının sağlanması;
✓ Avrupa çapında biyolojik veri sağlamanın koordinasyonu.
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Bilgisayar Çağında Biyoloji
Biyoenformatik, bilgisayar ve biyolojik verilerin kullanımını birleştiren bilimdir. Biyolojik
süreçleri anlamak ve diğer birçok soruya cevap vermek için kullanabileceğimiz bir araçtır. Tam anlamıyla
biyoinformatik, bilişim biliminin daha büyük alanının, biyolojik sistemlerin modellenmesinde kantitatif
bilimsel stratejilerin kullanılmasının bir alt kümesidir. Biyoenformatik alanı, istatistiksel yöntemler ve
örüntü tanıma uzmanlarının çalışmalarına kuvvetle bağlıdır. Biyoinformatiğe aritmetik, yazılım
mühendisliği ve anlambilim dâhil olmak üzere birçok alandan bilim insanları gelir. Ne yazık ki, biyoloji
özel ve ek olarak genel bir çalışma alanıdır. Biyoenformatik, biyolojik verilerin nereden kaynaklandığı
ve neyi ima ettiği tüm yönleri tam olarak anlamadan örnekler arayan ve beklentileri olan bireyler için
tehlikelerle doludur. Biyoinformatik hesaplamalar, veritabanları, UI’ler ve ölçülebilir aygıtlar yoluyla
DNA dizilerini karşılaştırmak ve potansiyel olarak anlamlı sonuçlar üretmek gibi şeyleri mümkün kılar.
Muhtemelen kritik olan en temel açıklaması da budur. Bu yeni yaklaşım ek olarak bilginin yayılması ve
hiçbirinin gerçek olmadığı yerde anlam tayin etme şansı verir. Bu araçların kısıtlamalarını da anlayarak
önemi abartılmamalıdır. Her durumda, bu anlayışı kazanıp biyoinformatik stratejilerinin akıllı
kullanıcısına dönüşünce, araştırmanızın ilerleyiş hızı gerçekten şaşırtıcı olabilir.
Biyoinformatik, biyologların ilgisini çeken her türlü veri ile ilgilenir.
• DNA ve protein dizileri
• Gen ifadesi (mikrodizi)
• Literatürdeki makaleler ve alıntıların veri tabanları
•Görüntüler
6|Page

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / TEMEL SEVIYE/

• Herhangi bir saha veya laboratuvar denemesinden toplanan ham veriler
• Yazılım

Bilişim Biyolojiyi Nasıl Değiştiriyor?
Biyolojik genetik ve fonksiyonel veriler, daha küçük moleküllerden oluşan lineer zincirler olan
DNA, RNA ve proteinler olarak depolanır. Bu makromoleküller, iyi çalışılmış kimyasalların tanımlanmış
bir alfabesinden oluşur: DNA, dört deoksiribonükleotidden (adenin, timin, sitozin ve guanin) oluşur,
RNA dört ribonükleotitten (adenin, urasil, sitozin ve guaninden) oluşur, ve proteinler 20 aminoasit
kullanılarak yapılır. Bu makromoleküller, karakteristik parçaların düz zincirleri oldukları için, sembol
dizileri olarak temsil edilebilirler. Daha sonra bu diziler moleküllerin form veya işlev ile ilişkili olduğunu
gösteren benzerlikler bulmak için karşılaştırılabilir. Dizilerin incelemesi, moleküler biyologlar için
ortaya çıkacak en değerli hesaplama aracıdır. World Wide Web (Dünya çapında ağ), genel bir kullanıcı
grubuna tekdüze bir arabirim aracılığıyla fayda sağlamak için tek bir genel genom dizisi verisi
veritabanını mümkün kılmıştır. FsBLAST adı verilen normal olarak kullanılan bir PC programıyla,
moleküler biyologlar, açık olarak temin edilebilen tüm DNA dizisi koleksiyonları ile, tanımlanmamış bir
DNA’yı karşılaştırabilir.

Biyoenformatik ve Veritabanları Oluşturma
Şu anda biyoinformatiğin önemli bir yönü olarak değerlendirdiğimiz pek çok şey - dizi
karşılaştırması, sıralı veri tabanı araştırması, dizi analizi - genel veri tabanlarını özetlemekten ve
belirlemekten daha karmaşıktır. Biyoinformatisyenler (ya da hesaplamalı bilimciler) istatistik, fizik,
malzeme bilimi, yazılım mühendisliği gibi çok çeşitli nicel alanlardan bilgiyi indirme, yönetme ve
sunmanın ötesine geçmektedir. Şekil 1, kantitatif bilimin her seviyede biyoloji ile kesiştiğini, sekans
bilgisi ve makromolekül yapısının araştırılmasından, metabolik modellemeye, popülasyonların ve
ekolojinin kantitatif çalışmasına kadar nasıl kestiğini göstermektedir.
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Şekil 1. Teknoloji biyolojiyle nasıl kesişir?
Biyoenformatik her şeyden önce biyolojik bilimlerin bir parçasıdır. Biyoenformatiğin temel
amacı, en karmaşık algoritmaları veya en gizli analizleri oluşturmak değil; canlı organizmanın nasıl
işlediğini keşfetmektir. Olağanüstü genişletilmiş moleküler biyoloji bilim stratejileri gibi biyoinformatik
de kendi içinde bir amaç değil araştırmaya uygun olan bir yaklaşımdır. Biyoinformatisyenler araç
geliştiricidir ve değerli araçları yaratacak şekilde doğal konuları ve hesaplama düzenlemelerini
kavramaları önemlidir. Biyoenformatik ve hesaplama bilimindeki araştırmalar, bir biyolojik sistemin
özelliklerinin matematiksel veya fiziksel bir modele soyutlanmasını, bilgi araştırması için yeni
hesaplamaların yapılmasını, bunları değerlendirmek için veri tabanlarının ve web araçlarının
geliştirilmesini içerebilir.

Bilişim ve Biyologlar
Bilişim bilimi, özellikle bilgisayarlı çerçeve içinde verilerin temsili, organizasyonu,
manipülasyonu, dağıtımı, bakımı ve kullanımı üzerine odaklanmıştır. Biyoenformatiğin fonksiyonel
kısmı verilerin temsili, depolanması ve dağıtımıdır. Bilgi konfigürasyonlarının ve veri tabanlarının akıllı
hatları, bu veri tabanlarında arama yapmak için araçların oluşturulması ve kullanıcının bilgi hakkında
karmaşık sorular sormasını sağlamak için çeşitli aygıtları birleştiren UI’lerin ilerlemesi genellikle
biyoenformatik temelinin iyileştirilmesinin parçalarıdır.
Bilgide bilgi bulmak için analitik araçlar oluşturmak, biyoenformatiğin ikinci ve daha mantıklı
bir parçasıdır. Yeni bir genin işlevi hakkında bir teori oluşturmak için dizileri karşılaştırıp
karşılaştırmamaya bakılmaksızın, biyolojik verilerinden yararlandığımız birçok seviye vardır.
Proteinlerin nasıl katlandığını öngörmeye yardımcı olabilecek kalıpları keşfetmek için bilinen 3D protein
yapılarını incelemek ya da bir hücredeki proteinlerin ve metabolitlerin hücre işlevini nasıl yerine
getirdiğini göstermek gerekir. Analitik biyoinformatisyenlerin nihai hedefi, araştırmacıların sadece kendi
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genom dizisine dayanarak yaşayan organizmaların işlevini ve fenotipini göstermelerini sağlayan ileri
teknikler yaratmaktır.

Biyoinformatik Beceriler?
Biyoenformatik ile ilgileniyorsanız faydalı olabilecek çok çeşitli noktalar var ve bunların hepsini
öğrenmek mümkün değildir. Bununla birlikte, biyoinformatisyenler için aşağıdaki “temel
gereksinimlerin” altı çizilebilir:
✓
Moleküler biyokimya, moleküler biyoloji, moleküler biyofizik veya hatta
moleküler modelleme gibi moleküler biyolojinin bazı kısımlarında gerçekten derin bir arka plana
sahip olun.
✓
Moleküler biyolojideki santral doğmayı tamamen kavrayarak DNA sekansının
nasıl ve niçin RNA’ya transkribe edildiğini ve sonra proteine çevrildiğini anlayın.
✓
Dizi analizi veya moleküler modelleme için en az bir veya iki büyük moleküler
biyoloji yazılım paketi ile önemli deneyime sahip olun. Bu yazılımlardan birini öğrenme
deneyimi, mevcut diğer programların nasıl kullanılacağını anlamanın çok daha kolay olmasını
sağlar.
✓
Bilgisayar ortamında çalışmaya açık olun.
✓
Bilgisayar programlama ile ilgili tecrübeye sahip olun, örneğin C / C ++ gibi bir
programlama dilinde; Perl veya Python gibi bir programlama dilinde deneyim kazananın.

Biyologlar ve Bilgisayarlar
Bilgisayarlar, matematiksel olarak açıklanabilecek herhangi bir sistemi incelemek için güçlü
aygıtlardır. Biyolojik süreçlerin kavranması geliştikçe ve genişledikçe, hesaplama biyolojisi ve
biyoinformatiğin geleneksel biyoloji, matematik ve bilgisayar bilimleri kesişiminden gelişmiş olması
şaşırtıcı değildir.
Deneysel moleküler biyolojinin genişleyen otomasyonu ve biyolojik bilimlerde artan verilerin
kullanımı, biyolojik araştırmaların gerçekleştirilme biçiminde büyük bir değişikliğe yol açmıştır. Bir
seferde tek bir genin ayrıntılı olarak araştırılmasının yanında erişilebilir olan tüm bilgileri şu anda
sınıflandırıyor, daha sonra geri dönüp ilgili noktaları işaretleyebileceğimiz eksiksiz haritalar yapıyoruz.
Bu şekilde sekansın yapısı ve etki alanları da meydana geliyor ve farklı bilgi türleriyle de başa çıkmak
için bir yol haritası sunuyor. Bu biyolojik bilgilerinin açık erişime sahip birçok kamu veritabanında
depolanması yönünde bir eğilim var. Laboratuvarda hazırlayıcı araştırma yapmak yerine, araştırmacılar
başlangıçta zaman ve maliyetten tasarruf etmek için bu veritabanlarına gidiyorlar.

Web Bilgi Kullanımı
Bir web formunu doldurarak ve bir genel veri tabanına bakarak, tek bir protein yapı dosyasını
veya DNA dizisi dosyasını hızla bulabilirken, sonunda bir bitlik bilgi ile çalışmak isteyeceksiniz. Kendi
özel bilgilerinizi toplayabilir ve arşivleyebilirsiniz. Yeni keşfedilen bilgileri daha geniş bir araştırma
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topluluğunun erişilebildiği hale getirmeniz gerekebilir. Bunları etkili bir şekilde yapmak için, kendi
PC’nizde bilgi depolamanız gerekir. Verilerinizi bir bilgisayar programını kullanarak işlemeniz
gerektiğinde, bilgilerinizi yapılandırmanız gerekir. Organize ve yapılandırılmamış bilgiler arasındaki
karşıtlığı anlamak ve veri depolama ve erişim gereksinimlerinize uygun bir bilgi dizilimini tanımlamak,
bilgilerinizi değerli ve erişilebilir hale getirmenin bir yoludur.
Bilgileri sıralamak için sayısız yaklaşım vardır. Çoğu biyolojik veri düz dosya veritabanlarında
saklanırken, depolanan veri miktarı çok büyük olduğunda bu tür veri tabanı verimsiz hale gelir. Düz
dosya ve ilişkisel veritabanları arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve veritabanlarını
yönetmek için en iyi genel alan-aracını tanıtın ve bunları GM2’de bulabileceğiniz verilerinizi depolamak
ve bunlara erişmek için nasıl kullanacağınızı gösterin (Gelişmiş düzey).

Sıra Hizalama Verilerini Anlama
Verilerinizi anlamak veya görselleştirme araçları olmadan bir noktaya ulaşmak zordur. Biyolojik
bilgileri anlamak için çapraz kesitlerin veya karmaşık çok değişkenli verilerin alt kümelerinin düzenli
olarak çıkarılması gereklidir. Verileri açık, esnek bir biçimde kaydettikten sonra, bir sonraki aşama sizin
için neyin gerekli olduğunu çıkartıp görselleştirmektir. Bilgilerinizin histogramını yapmalı veya üç
boyutlu olarak moleküler bir yapı göstermeli ve belirli bir görselleştirme araçlarını kullanarak gerçek
zamanlı olarak hareket etmesini izlemelisiniz.

Protein Yapısını Diziden Tahmin Etme
Biyoinformatikçilerin cevaplayamayacağı bazı sorular vardır ve bu onlardan biridir. Gerçekten
de bu, hesaplama bilimindeki en büyük açık araştırma soruşturmalarından biridir. Bu tür konular ve
bunların üzerinde çalışan farklı araştırmacılara ilgili verileri keşfetmek için enstrümanların sağlanması
gerekir. Yine de biyoinformatik diğer bazı bilimler gibi tüm konulara hızlı ve basit yanıtlar vermez.

Biyoinformatiklerin Cevaplayabileceği Sorular
Biyoenformatik gelişimini yönlendiren sorular, insanların son yüzyıldaki uygulamalı biyolojideki
sorulara benzer. Hastalığı nasıl iyileştirebiliriz? Enfeksiyonu nasıl önleyebiliriz? İnsanlığı devam
ettirebilmek için yeteri kadar yiyecek üretebilir miyiz? İlaç geliştirme, tarım kimyasalları, hibrit tesisler,
plastikler ve diğer petrol türevleri ve çevresel iyileştirmeye yönelik biyolojik yaklaşımlar alanında çalışan
kuruluşlar, biyoenformatik bölümler oluşturmakta ve kıt doğal kaynakların yenilenmesine yardımcı
olmak için biyoinformatiğe yeni hedefler yüklemektedirler.
Genom projelerinin sağladığı bilgileri kullanmak hedefimize ulaşmada yardımcı olur. Modern
moleküler biyolojinin önemli hedefleri, canlı organizmaların tüm genomlarını okumak, her bir geni
tanımlamak, her geni kodladığı proteinle eşleştirmek ve her proteinin yapısını ve işlevini tespit etmektir.
Gen dizisi, protein yapısı ve işlevi ile gen ekspresyonu kalıplarının ayrıntılı bilgisi, yaşamın en dikkate
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değer akla uygun çözünürlükte nasıl işlediğini görmemizi sağlar. Bu şekilde canlı organizmaları
manipüle etme yeteneği kesin bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Biyolojik Sorulara Hesaplamalı Yaklaşımlar
Biyoenformatikte uygulanan standart yaklaşımlar vardır. Günümüzde, önemli yöntemlerin büyük
kısmı bir anahtar ilkeye dayanmaktadır: moleküllerin arasındaki dizi ve yapısal eşitlik (veya benzerlik)
temel ve fonksiyonel benzerliği tanımlamak için kullanılabilir. Burada, araştırmacı tarafından erişilebilen
standart bilgisayar araçları için bir taslak verilmektedir; GM2’de, belirli yazılım paketlerinin bu
stratejileri nasıl uyguladığı ve bir araştırmacının bunları nasıl kullanması gerektiği incelenmiştir.

Moleküler Biyoloji Merkezi Dogma
Moleküler biyolojinin santral dogması şunu belirtmektedir:
✓
✓
✓

DNA kendini çoğaltan bir şablondur.
DNA, RNA’ya kopyalanır ve
RNA proteine çevrilir.

Kısaca, genomik DNA, tanımlanmış bir canlı organizmanın işleyişi hakkında gerekli tüm bilgileri
içerir. DNA olmadan, organizmalar kendilerini kopyalayamazlardı. Bununla birlikte, DNA’nın ham “tek
boyutlu” dizisi, aslında biyokimyasal olarak bir şey yapmaz; Sadece bilgiyi depolar ve hücrenin protein
sentezleme makineleri tarafından okunan bir plandır. DNA dizileri delikli kartlara; hücreler ise
bilgisayarlara benzetilebilir.

DNA replikasyonu
DNA moleküllerinin spesifik yapısı kendine has özellikleri olmasını sağlar. Bu özellikler
DNA’da depolanan bilgilerin korunmasını ve bir hücreden diğerine aktarılmasını ve böylece
ebeveynlerden yavrularına aktarılmasını sağlar.
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Şekil 2. DNA sarmalının şematik replikasyonu

Genomlar ve Genler
Genom bireysel genleri içerir. Üç gen sınıfı vardır: protein kodlayan genler, RNA-belirleyici
genler transkripte edilmemiş genlerdir.

DNA’nın transkripsiyonu
DNA, Ribonükleik asidin (RNA) sentezi için bir plan görevi görür.

Şekil 3. DNA’nın RNA’ya şematik transkripsiyonu
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mRNA’nın çevirisi
mRNA’nın proteine çevrilmesi, hücrede çalışmak için genomdaki bilgilerin yerleştirilmesindeki
son anahtar adımdır.

Şekil 4. Genetik kod

Moleküler Evrim
DNA’nın replikasyonu ve transkripsiyonundaki hatalar nispeten yaygındır. Bu hatalar bölünen
hücrelerde meydana gelirse, yavrularına geçirilebilir. DNA sekansındaki modifikasyonlar zararlı etkilere
sahip olabilirler, ayrıca yararlı olabilirler veya nötr olabilirler. Eğer bir mutasyon, üremeden önce
organizmayı öldürmezse, mutasyon birçok kuşak boyunca popülasyonda sabitlenebilir. Bu mutasyonların
yavaş bir şekilde birikmesi, evrimin arka planıdır. Böylece, DNA dizilerinin bilinmesi bize daha kesin
bir evrim anlayışı sunar. Evrimin moleküler mekanizmasının, DNA dizisi mutasyonlarının biriktirilmesi
aşamasındaki aşamalı bir süreç olarak bilinmesi, DNA ve protein dizisi karşılaştırmasına dayanan
kuramların ortaya çıkmasının nedenidir.
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Biyolojik Modeller
Biyoloji ve biyoinformatiğin en önemli egzersizlerinden biri modellemedir. Bir model karmaşık
bir sistemi tanımlamanın teorik yoludur. Bir şeyi kromozom olarak veya hücre bölünmesi döngüsünde
karmaşık (ve kafa karıştırıcı) bir şey olarak, öğrenmeye çalıştığınız tüm özellikleri yakalayan
basitleştirilmiş bir temsile dönüştürmek son derece zordur. Bir model, daha büyük resmi görmemize
yardımcı olur. İyi bir modelin özelliği nicel yaklaşımları kullanarak analiz etmeyi daha kolay bir şekilde
sağlamak için zor olan sistemleri yapmasıdır. Biyoinformatik araçları, biyolojik bir sistemden (tek bir
molekül veya bir hücre kadar karmaşık bir şey gibi) ilgili parametreleri çıkarma yeteneğimize dayanır,
bunları nicel olarak tanımlar ve daha sonra bir sistemin özelliklerini hesaplamak için bu parametreleri
kullanan hesaplama yöntemlerini geliştirir veya bir sistemin davranışı tahmin etmemizi sağlar.

1D Temsili ile 3D Moleküllere Erişme
Gerçekte, DNA ve proteinler birbirine bağlanmış binlerce hatta milyonlarca atomdan oluşan
karmaşık 3D moleküllerdir. Bununla birlikte, DNA ve proteinlerin her ikisi de polimer ve tekrarlayan
monomer zincirleridir. DNA ve proteinlerin kimyasal doğaları anlaşılmadan çok geçmeden
araştırmacılar, onları tek harfli dizelerle temsil etmenin uygun olduğunu fark ettiler. Her bir nükleik asidi
bir DNA dizisinde detaylı bir kimyasal varlık olarak temsil etmek yerine, basit bir şekilde A, T, C ve G
olarak gösterilebilir. Böylece, binlerce bireysel atom içeren kısa bir DNA parçası bir dizi birkaç yüz
harfle temsil edilebilir.
Bu soyutlama sadece depolama alanından tasarruf etmekle kalmaz ve sekans bilgisini paylaşmak
için uygun bir form sağlar, bir molekülün doğasını benzersiz ve doğru bir şekilde temsil eder ve deneysel
olarak erişilemeyen ayrıntı düzeylerini (DNA’nın atom yapısı ve birçok protein gibi) göz ardı eder.
Birçok hesaplama biyolojisi yöntemi, 3D biyolojik makromoleküllerin bu 1D soyutlamasını kullanır.
Nükleik asit ve protein dizilerinin 1 D dizilerine soyutlanması, hesaplamalı moleküler biyolojide
en verimli modelleme stratejilerinden biridir ve karakter dizilerinin analizi, bilgisayar bilimlerinde uzun
süredir devam eden bir araştırma alanıdır. Diziler hakkında sorabileceğiniz temel sorulardan biri, “Onlar
eşleşiyor mu?” Bilgisayar bilimlerinde, dizilerin çiftlerinde tam ve yanlış eşleşmeleri bulmak için iyi
bilinen algoritmalar vardır. Bu algoritmalar, biyolojik diziler arasındaki çiftli eşleşmeleri ve bir dizi
sorgusu kullanarak arama dizisi veritabanlarını bulmak için uygulanır.
Tek tek dizileri eşleştirmenin yanı sıra, bilgisayar bilimlerinde diziye dayalı yöntemler, moleküler
biyolojide bir takım başka problemlere başarıyla uygulanmıştır. Örneğin, bir dizi daha kısa alt
dizilerinden bir dizinin yeniden yapılandırılması için algoritmalar, DNA dizilerini çakışan dizi
parçalarıyla birleştirebilir. Çoklu sekanslar boyunca tek sekanslarda veya korunmuş desenlerde
tekrarlanan modelleri tanımak için teknikler, araştırmacıların biyolojik yapılar veya işlevlerle ilişkili
göstergeleri tanımlamasına olanak sağlar. Son olarak, çoklu dizi hizalama teknikleri, sekanslar arasındaki
evrimsel ilişkileri çıkarabilen birkaç molekülün eş zamanlı karşılaştırılmasına olanak sağlar. DNA ve
protein sekansının basitleştirilmesi çok sayıda biyoloji bilgisini göz ardı ediyor gibi görünür.
Biyomoleküllerin bulunduğu hücresel içerik, diğer moleküller ve bunların moleküler yapısı ile
etkileşimleri tamamen yok sayılır. Yine de biyolojik diziler arasındaki bu eşleşmelerin biyolojik olarak
anlamlı olabileceği gösterilmiştir.
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Protein Yapısının Modellenmesi İçin Soyutlamalar
Dizilerden daha fazla canlılarla ilgili bilgi elde edilir. Proteinler ve nükleik asitler ayrıca canlı
organizmadaki işlevlerine ipucu veren kompleks 3D yapılara sahiptir. Statik yapılar üzerinde yapı analizi
yapılabilir veya moleküllerdeki hareketler ve etkileşimler moleküler simülasyon yöntemleri ile
incelenebilir.
Standart moleküler simülasyon, proteinleri bağlar ile birbirine bağlanan nokta kütlelerinin (atom)
bir topluluğu olarak ele alır. İki atom arasındaki bağ, deneysel kimyadan türetilmiş standart bir uzunluğa
ve bağ uzunluğunu kısıtlayan bir güce sahiptir.
Üç bitişik atom arasındaki açı standart bir değere ve bu değerin etrafında bağlanma açısını
sınırlayan uygulanan bir kuvvete sahiptir. Aynı şey, dört bitişik atomun tarif ettiği dihedral açısı için de
geçerlidir. Moleküler bir dinamik simülasyonda, simüle edilmiş “ısıtma” ile moleküler sisteme enerji
eklenir. Standart Newton yasalarının ardından, molekül içindeki atomlar hareket eder. Sisteme eklenen
enerji, molekül içerisindeki atomları standart uyumlarından hareket ettiren bir karşıt kuvvet sağlar. Bir
moleküler sistemdeki yüzlerce atomun eylemleri ve reaksiyonları bu soyutlama kullanılarak simüle
edilebilir.
Her durumda, moleküler simülasyonlar için hesaplama istekleri çok büyüktür ve hem güç
alanında - molekülü modelleyen standart güçlerin birikimi - hem de birleşmemiş etkileşimlerin
gösterilmesinde - zayıf olan atomlar arasındaki etkileşimler - bazı zayıflıklar vardır. Bu şekilde, tümatom modelleme yaklaşımını kullanarak protein yapısını tahmin etmenin beklenmediği görülmüştür.
Birkaç araştırmacı, orta düzeyde bir soyutlamayı kullanan küçük proteinler için protein
topolojisini tahmin etmede son zamanlarda ılımlı bir başarı elde etmiştir -lineer diziden daha fazlası, fakat
tüm atom modelinden daha azı- . Bu durum için, protein bir dizide (omurgaya konuşan) globüllerin
(bireysel amino asitlerle konuşma) ilerlemesi olarak ele alınmaktadır. Globüller, amino asitlerin yan
zincirlerindeki farklılıkları temsil edecek ayırt edici karakterlere sahip olabilir. Pozitif veya negatif yüklü,
polar veya polar olmayan, küçük veya büyük olabilirler. Hangi globüllerin birbirini çekeceği denetleyen
kurallar vardır. Polar gruplar diğer polar gruplarla kümelenir ve polar olmayan kutupludur. Dizi ile ilgili
kurallar da vardır; Esasen simülasyon süreci boyunca kendini geçemez. Protein katlanmasının
modellenmesi, her bir globülün pozisyonunun ardışık veya anlık karışıklıkları ile yönlendirilir.

Biyokimyasal Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi
Biyolojide teorik modellerin kullanılması, tek molekül seviyesinin çok ötesindedir. Yıllardır,
ekolojistler, birbirine bağımlı popülasyonlardaki değişikliklerin dinamiklerini anlamalarına yardımcı
olmak için matematiksel modeller kullanıyorlar. Bir yırtıcı hayvan türünün nüfusunun azalmasının avının
nüfusu üzerindeki etkisi nedir? Çevrede hangi etkinin nüfus üzerinde etkisi vardır? Bu soruların
cevapları, teorik olarak öngörülebilir, uygun bir matematiksel model ve çeşitli faktörlere bağlı olarak
nüfus büyüklükleri ve standart değişim oranları hakkında bilgi verilir.
Moleküler biyolojide, metabolik kontrol analizi olarak adlandırılan benzer bir yaklaşım, birçok
molekülü ve kimyasal türü içeren biyokimyasal reaksiyonlara uygulanır. Hücreler yüzlerce veya binlerce
etkileşimli protein, küçük molekül ve iyon içeriyor olsa da, bu karmaşık metabolizmanın küçük bir
köşesini tanımlayan ve tahmin eden bir model yaratmak mümkündür. Örneğin, ökaryotik hücrelerde
mitokondriyal iç zarın her iki tarafında farklı konsantrasyonlarda hidrojen iyonlarını muhafaza eden
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biyolojik süreçlerle ilgileniyorsanız, muhtemelen modelinizin, yakından ilişkili olan uzak metabolik
yollar grubunu içermesi gerekmez (Hem yapısının biyosentezi gibi).
Metabolik modeller, bir yola giren kimyasal maddelerin konsantrasyonları ve bu
konsantrasyonları etkileyen reaksiyonlar ve akıntılar açısından bir biyokimyasal süreci göstermektedir.
Reaksiyonlar ve akıntılar diferansiyel denklemlerle tanımlanabilir; temelde konsantrasyondaki değişim
oranlarıdır.
Metabolik modellemeyi ilgi çekici kılan şey, belirli kimyasal bileşiğin yoğunluğu üzerinde ne
gibi bir etki yarattıklarını algılamak için aynı anda birçok reaksiyon gösterme olasılığıdır. Uygun şekilde
yapılandırılmış bir metabolik model kullanarak, hücre koşulları hakkında çeşitli varsayımları test edebilir
ve deneysel denemeleri simüle etmek için modele ince ayar yapabilirsiniz. Bu, sırayla, daha fazla
araştırma yapmak için test edilebilir tahminler önerebilir.

Biyoenformatik Yaklaşımlar
Moleküler biyoloji araştırması hızlı büyüyen bir alandır. Toplanabilecek verilerin miktarı ve türü
çok fazladır ve bu verilerin kamu veri tabanlarında depolanması eğilimi, genom dizisinden diğer her türlü
biyolojik veri türlerine dönnüşmüştür. Biyologların bilgi yapısı o kadar hızlı değişiyor ki, çoğu zaman
sağlanan bilgiler zamanın biraz gerisinde kalıyor.
Yine de, İnsan Genom Projesi’nin başlangıcından bu yana, şu anda kamu veri tabanlarında (DNA,
protein dizisi ve protein yapısı) paylaşılan veri türleri ile başa çıkmak için bir dizi sayısal hesaplama
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Yeni yüksek verimli moleküler biyoloji yöntemlerinden elde edilen veri
tabanları, henüz veri tabanlarının sahip olduğu ölçüde gelişmemiş olsa da, bu verilerin analiz edilmesi
için standart yöntemler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Aşağıdaki liste, anahtar hesaplama yöntemlerine genel bir bakış sunmaktadır:

Genel veritabanlarını ve veri biçimlerini kullanma
Biyologlar için ilk temel beceri, bilgiyi bulmak için çevrimiçi arama araçlarını kullanmayı
öğrenmektir. Literatür taraması artık basılı bir indekste referanslara bakmak meselesi değildir. Çevrimiçi
olması gereken bilimsel yayınların çoğuna bağlantılar bulabilirsiniz. Referans bilgileri toplayan merkezi
veritabanları vardır, böylece onlarca dergiyi bir kerede arayabilirsin. Yeni bir makalenin ilgi alanına
girdiğinde sizi bilgilendiren “aracılar” bile oluşturabilirsiniz. Genel moleküler biyoloji veritabanlarını
araştırmak, literatür referanslarını aramakla aynı becerileri gerektirir: Bir sorgu ifadesinin nasıl
oluşturulacağını bilmeniz gerekir ki bu veri tabanı samanlığında iğne aramaya benzer.

Sıra hizalaması ve sıra araması
DNA ya da protein dizilerinin çiftlerini analiz etme ve kısmi eşleşmeleri çıkarma kapasitesine
sahip olması, bir biyolojik diziyi bir veritabanı sorgusu olarak kullanmayı düşündürmüştür. Sıra tabanlı
arama, biyologlar için başka bir önemli uzmanlıktır; Bilimsel bir projenin başlangıcına doğru biyolojik
veri tabanlarının küçük bir araştırması çoğu zaman laboratuvarda çok değerli zaman tasarrufu sağlar.
Homolog sekansları tanımak, filogenetik inceleme ve sekans desenini tanıma için bir temel oluşturur.
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Sıra tabanlı arama, web platformları aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılmalıdır, bu sıra dışı bir bilgisayar
becerisi gerektirmez, ancak arama sonuçlarınızın kalitesini yargılamak veya dizi hizalama yönteminin
nasıl çalıştığını ve farklı türlerin ötesine nasıl geçeceğini anlamanız gerekir.

Gen tahmini
Gen tahmini, karakterize edilmemiş DNA sekanslarında anlamlı sinyallerin tanınması için bir
grup teknikten sadece biridir. Bu noktaya kadar, GenBank’taki çoğu tortu (DNA parçaları) zamanında
karakterize edilmiştir. Yani, birileri resmen içeri girdi ve moleküler biyoloji, genetik veya biyokimyasal
yaklaşımları kullanarak genin ne yaptığını anlamlandırdı. Yine de, şimdi genom projelerinde her şey
yolunda gidiyor, çünkü karakterize olmayan birçok DNA dizisi var. Açık okuma çerçeveleri, genler,
ekzon birleşme alanları, destekleyici bağlanma alanları, tekrar dizileri ve tRNA genlerinin tahmin
edilmesine yönelik programlayıcılar, araştırmacıların bu eşlenmemiş DNA’dan anlam çıkarmalarını
sağlar.

Çoklu dizi hizalama
Çoklu dizi hizalama teknikleri, bazı ilgili diziler için çift gen dizisi hizalamasını, bir gen
familyasından tüm bireyler arasında bir dizi benzerliği görüntüsüne birleştirir. Çoklu dizi hizalamaları,
işlevsel olarak önemli olabilecek bir DNA veya protein sekansındaki alanların görsel olarak ayırt
edilmesine yardımcı olur. Bu tür siteler normalde korunur; Aynı amino asit, ilgili dizilerden oluşan bir
gruptan her birinde bu alanda mevcuttur. Belirli dizi ailesi ile ilgili verileri elde etmek için çoklu dizi
hizalamaları da niceliksel olarak incelenebilir. Bu teknik, bir grup ilgili sekansın filogenetik
araştırılmasında temel bir ilerlemedir ve ayrıca spesifik protein ailelerini tanımlayan sekans modellerini
tanımlamak için bir temel sağlar.

Filogenetik analiz
Filogenetik analiz, bir dizi dizinin evrimsel ilişkisini tasvir etmeye çalışır. Geleneksel bir
filogenetik ağaç veya kladogram grubu, göreceli evrimsel benzerlik / uzaklaşmayı gösteren bir şemaya
dönüşür. Ağacın dallanması en uzak türlerin kök ayrılıklarından meydana gelir ve kök akrabalığında
yakın türler cins, aile, sınıf şube ve alem vb. dallanır.
Bir moleküler dizi hizalamasındaki bilgiler, belirli bir gen dizileri ailesi için filogenetik ağacı
hesaplamakta kullanılabilir. Filogenetik ağaçlarda dallanma, dizi benzerlik puanlarına dayalı olarak
evrimsel mesafeyi veya bir diziyi diğerine değiştirmek için gerekli olan mutasyon aşamalarının bilgiteorik modellemesini temsil eder. Protein dizisi ailelerinin filogenetik analizleri, tüm organizmanın
evrimi hakkında değil, belirli kodlama bölgelerindeki evrimsel değişim hakkında konuşmaktadır, ancak
genom projeleri, çalışacak daha fazla veri sağladıkça, moleküler bilgiye dayanan daha geniş bir evrimsel
model oluşturma becerimiz de genişleyecektir.
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Sekans verilerinden desen ve profillerin çıkarımı
Bir motif, bir proteine fonksiyona veya yapısal stabiliteye bağlanabilen bir alt yapıyı tanımlayan
bir amino asit dizisidir. Evrimsel olarak ilişkili gen dizilerinden oluşan bir grupta, motifler korunmuş
siteler olarak görünür. Bir gen dizisindeki siteler, bu sitede mutasyonlara sahip olan genin kopyalarına
karşı seçim baskısı olduğunda, bir dizi ailesinin tümünde veya çoğu temsilcisinde aynı kalmak üzere
korunur. Gen dizisinin gereksiz parçaları, evrim boyunca birbirinden uzaklaşacak, böylece korunmuş
motif bölgeleri, mutasyonel bir gürültü denizi içinde bir sinyal olarak ortaya çıkar. Sıra profilleri, bu
motif sinyallerinin istatistiksel açıklamalarıdır; Profiller, aynı ailenin diğer üyelerinden radikal olarak
ayrılan bir sekansta bile bir motif sinyali seçerek uzak ilişkili proteinleri tanımlamaya yardımcı olabilir.

Protein dizisi analizi
Bir protein dizisinin amino asit içeriği ikincil yapı özelliklerini ve çeviri sonrası modifikasyon
bölgelerini tahmin etmek için, proteinin izoelektrik noktasını ve molekül ağırlığını ve belirli bir proteaz
ile sindirildiğinde oluşacak karakteristik peptid kütle parmak izlerini hesaplamaya kadar birçok analiz
için temel olarak kullanılabilir.

Protein yapısı tahmini
Bir protein yapısını, deneysel olarak DNA dizisi verilerinin elde edilmesine göre belirlemek çok
daha zordur. Biyoenformatiklerin ve bilişimsel biyoloji araştırmalarının çok aktif bir alanı, protein
sekansından protein yapısını kestirmek için yöntemlerin geliştirilmesidir. İkincil yapı tahmini ve sıralama
gibi yöntemler, bir proteinin nasıl katlanabileceğini, benzer topolojiye sahip diğer proteinlerle nasıl
sınıflandırılabileceğini belirlemeye yardımcı olabilir, ancak ayrıntılı bir yapısal model sağlamaz. Protein
yapı tahmini için en etkili ve pratik yöntem, benzer bir sekansa sahip bir yapıyı modellemek için şablon
olarak bilinen bir yapı kullanılarak yapılan homoloji modellemesidir. Homoloji olmadığında, bir protein
için tam bir 3D yapısını öngörmenin bir yolu yoktur.

Protein yapısı özellik analizi
Protein yapıları, kristalograflar ve yapısal biyologlar için önemli olan sayısız ölçülebilir
özelliklere sahiptir. Protein yapı doğrulama araçları, bir yapı modelinin mevcut yapılardan veya kimyasal
model bileşiklerinden çıkarılan yardımcı standartlarla ne kadar iyi uyum sağladığını ölçmek için
kristalograflar tarafından kullanılır. Bu araçlar ayrıca, her bir amino asidin çevreye yönelik bir yapı
modelindeki “uygunluğunu” inceleyebilir, bu tür özellikleri, herhangi bir karşı yüzey içermeyen gizli
yükler ya da bir protein yüzeyinde bulunan büyük hidrofobik amino asit yamaları olarak
değerlendirebilir. Bu araçlar hem deneysel hem de varsayımsal yapı modellerini değerlendirmek için
değerlidir.
Başka bir yöntem sınıfı, proteinlerin iç geometrisini ve fizikokimyasal özelliklerini belirleyebilir.
Bu aletler genellikle proteinin katalitik mekanizmasının veya diğer kimyasal özelliklerin modellerini
oluşturmak için kullanılır. Muhtemelen, protein yapılarının en etkileyici özellikleri, her ikisi de bir
kofaktör bağlama bölgesi veya aktif bölge alanına işaret edebilen, derin içbükey yüzey yarıklarının ve iç
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boşlukların yerleridir. Farklı araçlar hidrojen bağlama modellerini kaydeder veya moleküller arası
etkileşimleri araştırır. Özellikle ilgi çekici özellikler, protein ve diğer elektrostatik olarak kontrol edilen
parametreleri, örneğin tek tek amino asit pKa, protein solvasyon enerjileri ve bağlanma sabitlerini
kapsayan elektrostatik potansiyel alanlardır.

Protein yapısı hizalama ve karşılaştırma
İki gen dizisinin açıkça homolog olmadığına bakılmaksızın, kodladıkları proteinlerin yapıları
benzer olabilir. Yapısal benzerliğin hesaplanması için yeni araçlar, yapıları karşılaştırarak uzaktaki
homolojileri tanımayı, hatta dizi benzerliği olmasa bile, düşünülebilir kılmaktadır. Bu araçlar ayrıca,
gelişmiş homoloji modellerini, üzerinde bulundukları bilinen protein yapılarıyla karşılaştırmak için de
faydalıdır.

Biyokimyasal simülasyon
Biyokimyasal simülasyon, metabolizmada yer alan kimyasal reaksiyonları taklit etmek için
dinamik sistem modelleme araçlarını kullanır. Simülasyonlar, bireysel metabolik yollardan
transmembran taşıma işlemine ve hatta tüm hücre veya dokuların özelliklerine bile ulaşabilir.
Biyokimyasal ve hücre simülasyonları, genel olarak, bir sistemin matematiksel olarak tanımlanması,
sistemin içinde oluşan farklı reaksiyonları ve akışları temsil eden diferansiyel koşulların bir
düzenlemesini oluşturmak için araştırmacıların kapasitesine bağlıdır. Her durumda, yeni yazılım araçları,
kullanıcı tarafından etkileşimli olarak verilen bir tanımlamadan otomatik olarak bir simülasyonun
matematiksel çerçevesini geliştirebilir. Bu, matematiksel modelleme, dinamik sistem modelleme
kurallarına göre tanımlayabilecek bir sistem hakkında yeterince bilgi sahibi olan herhangi bir biyolog
tarafından erişilebilir hale getirilebilir.

Bütün genom analizi
Her geçen gün daha fazla genom dizilenmiş gibi, ham genom verilerinin analizi daha önemli bir
görev haline gelmiştir. Genom verilerine bakabileceğimiz bir dizi perspektif vardır: örneğin, uzun bir
doğrusal dizi olarak ele alınabilir, ancak DNA dizisi bilgilerinin mevcut genetik ve fiziksel harita
verileriyle bütünleştirilmesi genellikle daha yararlıdır. Bu çok geniş bir genomda gezinmenizi ve ne
istediğinizi bulmanızı sağlar. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) ve diğer kuruluşlar, genom
verilerine faydalı web ara yüzleri sağlamak için uyumlu bir çaba harcıyorlar, böylece kullanıcılar yüksek
seviyeli bir haritadan başlayıp belirli bir gen dizisinin konumuna gidebiliyorlar.
Ancak genomik dizi analizinde genom navigasyonu tek sorun olmaktan uzaktır. Genom dizisini
gen bulma analizi ve dizi homolojisi bilgilerinin sonuçlarıyla bütünleştiren ek açıklama çerçeveleri daha
yaygın hale gelmektedir ve genomlar arasındaki tam çiftli karşılaştırmaların yapılması ve analiz edilmesi
zorluğuna değinilmeye başlanmıştır.

19 | P a g e

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / TEMEL SEVIYE/

Birincil tasarım
Birçok moleküler biyoloji protokolü, oligonükleotid primerlerin tasarımını gerektirir. Uygun
primer tasarımı, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), oligo hibridizasyonu, DNA dizilemesi ve mikrodizi
deneylerinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Birincil tasarımlar, sorulan soruya net bir cevap vermek
için hedef DNA ile melezleşmek zorundadırlar, fakat aynı zamanda uygun fizikokimyasal özelliklere de
sahip olmalıdırlar. Kendilerini melezleştirmemeli ya da dimerlememeli ve araştırılan dizide birden fazla
hedef olmamalıdır. Kullanıcıların bir DNA dizisi göndermelerine ve uygun primerleri otomatik olarak
algılamasına veya istenen bir primer DNA dizisinin özelliklerini hesaplamasına olanak veren çeşitli web
tabanlı hizmetler vardır.

DNA mikroarray analizi
DNA mikroarray analizi, bir seferde binlerce gene erişim sağlamak için klasik prob melezleme
yöntemlerinde genişleyen nispeten yeni bir moleküler biyoloji yöntemidir. Mikroarray deneyleri,
sonuçlarının tekdüze, standartlaştırılmış doğası nedeniyle, her biri belirli bir DNA dizisiyle
tanımlanabilen, eşit büyüklükteki noktalardan oluşan bir ızgara nedeniyle, hesaplama analizine
uygundur. Daha büyük mikrodizileri analiz etmek için hesaplama araçları gereklidir, çünkü elde edilen
görüntüler görsel olarak o kadar karmaşıktır ki, el ile karşılaştırma yapmak artık mümkün değildir.
Şu anda yapıldığı gibi mikrodizi analizindeki ana görevler, dizi görüntüsündeki tekil noktaların
tanımlandığı ve sinyal yoğunluğunun nicelleştirildiği ve benzer sinyal yoğunluklarına sahip noktaların
tanımlandığı bir kümeleme adımının belirlendiği bir görüntü analizi adımıdır. Bir mikrodizi deneyinin
çip-tasarım aşamasının belirli bir gen kümesi için uygun oligonükleotid prob dizilerini tanımlaması ve
binlerce tekil deney içeren bir ızgaradaki her noktanın bir kaydını tutması için hesaplama desteği de
gereklidir.

Proteomik analizi
Kristalize ve biyokimyasal olarak karakterize edilen herhangi bir noktada bulunmadan önce,
proteinler sıklıkla jel elektroforezi, kısmi dizileme ve kütle spektroskopisi kombinasyonundan
faydalanarak analize tabi tutulur. 2D jel elektroforezi binlerce proteinin bir karışımını belirli segmentlere
ayırabilir; tek tek noktalar lekelenebilir veya jelden kesilebilir ve incelenebilir. Basit hesaplamalı araçlar,
protein karışımlarını analiz etme sürecinde yardımcı olacak bazı bilgiler verebilir. Bir protein dizisinden
moleküler ağırlığı ve pI’yi hesaplamak daha kolaydır; Bu değerler kullanılarak, bir jel üzerindeki her
nokta için varsayılan aday kimlikler belirlenebilir. Bir protein sekansından, proteinin spesifik protein
parçalanma bölgeleri olan enzimler tarafından parçalara ayrıldığı zaman yapılan peptit parmak izinin
hesaplanması da düşünülebilir. Protein fragmanlarının kütle spektrometrisi araştırmaları, araştırmayı
daha da sınırlandırmak için işlenmiş peptit parmak izleriyle karşılaştırılabilir.
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Kamu Biyolojik Veritabanları
Biyolojide moleküler düzeyde isimlendirme problemi muazzamdır. Genler genellikle sistematik
olmayan isimleriyle bilinir. Bunlar, model sistemlerde gelişimsel biyoloji çalışmalarından gelebilir,
böylece belirli bir hayvanda neden oldukları gelişimsel etkiler nedeniyle bazı genlerin uçamayan,
çalkalayıcı ve antenapedia gibi isimleri vardır. Diğer isimler hücresel biyologlar tarafından seçilir ve
homeobox gibi hücresel düzeyde genlerin fonksiyonunu temsil eder. Diğer isimler biyokimyacılar ve
yapısal biyologlar tarafından seçilir ve genin bulunmasından önce muhtemelen izole edilmiş ve çalışılmış
bir proteine işaret eder.
Proteinler, genlerin doğrudan ürünleri olsa da, her zaman onları kodlayan genler olarak aynı
isimler veya kodlarla ifade edilmezler. Bu tür kafa karıştırıcı isimlendirme, genellikle yalnızca belirli bir
genle, gen ürünüyle veya bir parçası olduğu biyokimyasal süreçle çalışan bir bilim insanının, genin ortak
adının ne anlama geldiğini hemen anlayabileceği anlamına gelir. Tek bir organizmanın biyokimyası,
yaşayan türlerin taksonomisi Linnaeus zamanında olduğundan daha karmaşık bir bilgi kümesidir, bu
yüzden açık ve kapsamlı bir isimlendirme sisteminin kolayca ulaşması beklenemez. Belirli bir gen
hakkında kaynak organizması, kromozomal lokasyonu ve aktivatör dizilerinin yeri ve onu düzenleyen ve
düzenleyen düzenleyici proteinlerin kimlikleri gibi bilinmesi gereken çok şey vardır. Genler ayrıca
organizmanın gelişimi sırasında açıldıkları ve dokuların ekspresyonunun gerçekleştiği zamanlara göre
kategorize edilebilirler. Yapısal bir protein, bir enzim veya fonksiyonel bir RNA olup olmadıkları,
ürünlerinin fonksiyonu ile kategorize edilebilirler. Ürünlerinin bir parçası olduğu metabolik yolun
kimliği ve ürettiği substrat veya ürettiği ürün ile kategorize edilebilirler. Protein ürünlerinin yapısal
mimarisi ile kategorize edilebilirler. Açıkçası bu, makul bir terminolojiye yoğunlaştırılacak bir bilgi
zenginliğidir. Şekil 5, tek bir gen ile ilişkilendirilebilecek bilgilerin bir bölümünü göstermektedir.

Şekil 5. Tek bir gen ile ilişkili bilgiler
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Biyolojik veritabanlarının koruyucusu için sorun çoğunlukla bir ek açıklamadan çıkıyor; Yani,
veritabanına yeterli veriyi koymak, genin ne olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını, bir şifreli ortak isme
sahip olup olmadığına bakmaksızın ve bu veri ile gen dizisi ve seri numarası arasında mümkün olan en
iyi bağlantıyı yapmaktır. Bilim adamları, yayılma olmaksızın genomlar üzerinde çapraz olarak veri
alışverişi yapma yaklaşımlarını keşfetmeye çalışırken, genomik verilerin doğru açıklaması dinamik bir
araştırma alanıdır. Makromoleküler bilgilerin elektronik veri tabanlarında depolanması, sınıflandırma
konusu etrafında çalışmak için bir yönteme yükselmiştir. Çözüm, her yeni veri tabanına bir seri numarası
vermek ve daha sonra bu seri numarası, kodladığı gen veya gen ürünü için herhangi bir sayıda isim ve
her şekilde arasındaki doğru bağlantıları bilen ilişkisel bir veritabanında gen hakkındaki bilgiyi
saklamaktır. Bu teknik, büyük biyolojik veritabanlarında şu anda kullanımda olanıdır.
Veritabanlarının çözdüğü sorular esasen bir isimlendirme geliştirirken ortaya çıkan soruların
aynısıdır. Bununla birlikte bilim adamları ilişkisel veritabanları ve karmaşık sorgulama stratejileri
kullanarak, (belki de ne yazık ki), genlerin kimliklerini dijital olmayan seviyesinde iletmeleri için özlü
bir yol bulmaktan kaçınırlar.

Veri Açıklaması ve Veri Biçimleri
Biyolojik verilerin temsili ve dağıtımı biyoinformatikte hala açık bir sorundur. DNA ve RNA’nın
nükleotid sekansları ve proteinlerin amino asit sekansları, tek bir nükleotit veya amino asidi temsil ettiği
karakter dizilerine düzgün bir şekilde düşer. Dizi verilerinin temsil edilmesindeki geri kalan zorluklar,
verilerin doğruluğunun, verilerin tam olarak açıklanmasının ve kromozomların ve tüm genomların
dizileri gibi daha büyük parçalarda ortaya çıkan verilerin işlenmesinin doğrulanmasıdır.
Biyomolekülün 3D yapısının standart indirgenmiş temsili, molekül içindeki atomların Kartezyen
koordinatlarından oluşur. Molekülü temsil etmenin bu yönü basittir. Öte yandan, tamamen çözülmeyen
yapı veri tabanları için bir dizi karmaşık konu vardır. Biyoloji topluluğu, şu anda bir yapının hangi ek
açıklamasının gerekli olduğu konusunda bir fikir birliği oluşturma girişiminde bulunmasına rağmen, ek
açıklama, yapısal veriler için hala bir sorundur. Son 15 yılda, farklı araştırmacılar biyolojik verileri
raporlamak için kendi stillerini ve formatlarını geliştirdiler. Biyolojik sekans ve yapı veri tabanları,
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da paralel olarak gelişmiştir. Veri analizi için özel yazılımların
kullanımı, karışıma bir dizi özel veri formatına katkıda bulunmuştur. Birçok özel veri tabanı olsa da, tüm
veri sınıfının kapsamlı bir veri tabanını sürdürmek için çaba sarf edildiği alanlara odaklanıyoruz.

3D Moleküler Yapı Verileri
DNA dizisi, protein dizisi ve protein yapısı bir anlamda aynı gen ürününü temsil etmenin farklı
yollarından olsa da, bu veri türleri şu anda ayrı veritabanı projeleri ve bağlantısız veri formatları olarak
korunur. Bu temel olarak, sekans ve yapı belirleme yöntemlerinin gelişim öykülerini ayrı tutmasıdır.
Kamu DNA sekans veri tabanlarından yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk halk moleküler biyoloji
veri tabanı, Protein Data Bank (PDB) idi. Protein moleküllerinin x-ışını kristal yapıları için merkezi
depoyu temsil ediyordu. İlk bitirici protein yapısı 1950’li yıllarda sunulurken, 1970’lerin sonuna kadar
erişilebilir protein yapıları dikkate değer sayıda değildi. Bilgisayarlar, en azından yararlı hızlarda, protein
koordinat yapısı bilgisinin grafiksel temsilinin mümkün olduğu noktaya kadar oluşturamamışlardır.
Ancak, bilgisayar tabanlı bir arşivde protein yapı bilgisini depolamak için 1971 yılında, PDB Brookhaven
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Ulusal Laboratuvarı’nda kuruldu. Erken bilgisayar teknolojisinin önkoşullarına birçok tarzını borçlu olan
bir veri formatı oluşturuldu. Tüm 1980’lerde, PDB büyüdü. 1973’teki 15 girdiden, 1976’’da 69 girişe
ulaştı. Her yıl biriktirilen koordinat setleri sayısı, 1988’e kadar 100’’ün altında kalmıştır, bu sırada hala
400’den fazla PDB girişi vardır.
1988 ve 1992 yıllarında, PDB üstel büyüme eğrisinde dönüm noktası oldu. Ocak 1994’e kadar,
PDB’de 2,143 kayıt vardı ve şu anda PDB’nin 14.000’den fazla girişi var. PDB’nin idaresi, Yapısal
Biyoinformatik için Araştırma İşbirliği adı verilen bir giriş işareti konsorsiyumu ile değiştirildi ve
kristalografik verilerin kaydedilmesi için yeni bir format, Makromoleküler Kristalografik Bilgi Dosyası
(mmCIF), antikaların yerini alacak şekilde PDB formatında tanıtıldı. Kristalografik sonuçların
yayınlandığı dergiler, yayın şartı olarak PDB’ye sunulmasını gerektirir; bu, akademik araştırmacılar
tarafından elde edilen neredeyse tüm protein yapı verilerinin PDB’de mevcut olduğu anlamına gelir.
Protein yapısının bilgi odaklı araştırılması için tipik bir konu, PDB’nin fazlalığı ve yokluğudur.
Veritabanına çeşitli kristal yapıların gönderildiği çok sayıda protein vardır. Çalışması gereken PDB
bilgilerinin alt kümelerini seçmek, bu şekilde, protein yapısının herhangi bir istatistiksel araştırmasında
kritik bir adımdır. Protein yapısına yönelik çok sayıda istatistiksel çalışma, sekanslarının % 25’ine yakın
olan protein zincirlerinin kümelerine bağlıdır; Bu paradigma kullanılırsa, PDB’de temsil edilen yaklaşık
1000 eşsiz protein katmanı vardır. Mevcut biyolojik dizi verilerinin miktarı arttıkça, PDB şimdi gen dizisi
veritabanlarının arkasında uzun bir yol kat etmektedir.

DNA, RNA ve Protein Dizisi Verileri
Sekans veri tabanları genellikle tek tip veri halinde uzmanlaşır: DNA, RNA veya protein. Avrupa,
Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ana dizi veri toplama ve biriktirme siteleri vardır ve büyük
veri veritabanlarında toplanan tüm verileri yansıtan ve genellikle verilere değer katan bir yazılım sunan
bağımsız gruplardır.
1970’de Ray Wu, DNA’nın ilk bölümünü sıraladı; Bir klivaj enzimi kullanılarak açılan dairesel
bir DNA’nın sonunda tek bir iplik şeklinde meydana gelen on iki bazdı. Her durumda, DNA dizilimi, bir
nükleik asit zincirinden birinci nükleotidi seçici olarak ayıran hiçbir kimyasal işlem olmadığı
gerekçesiyle, protein dizilemesinden önemli ölçüde daha zahmetli olduğunu göstermiştir. Robert Holley,
mayadan 76 nükleotid RNA molekülünün dizilişini açıkladığında, yedi yıllık bir çalışmayı takip
ediyordu. Holley’in dizisi yayınlandıktan sonra, farklı gruplar diziliş için protokolleri rafine etti, hatta
sırayla bir 3.200 tabanlık bakteriyofaj genomunu başarılı bir şekilde sıralandı. DNA dizilimi ile hakiki
ilerleme, 1975’ten sonra, Allan Maxam ve Walter Gilbert tarafından yaratılan kimyasal parçalanma
yöntemiyle ve Frederick Sanger’in zincir terminatör prosedürüyle geldi.
1979’da kurulan ilk DNA dizisi veritabanı, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda Gen Dizi Veri
Tabanı (GSDB) idi. Günümüzde GSDB’nin işini modern GenBank olan dünya çapındaki işbirliği yerine
getiriyor olsa da, güncel gen dizisi bilgileri, Genom Kaynakları Ulusal Merkezi aracılığıyla GSDB’den
hala temin edilebilir.
Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Japonya’nın DNA Veri Tabanı ve Ulusal Sağlık
Enstitüleri, GenBank aracılığıyla tüm serbestçe erişilebilen sekans verilerini sağlamak için işbirliği
yapmaktadır. NCBI, ASN.1 format 1. olarak bilinen sekans bilgisi sunumu ve depolaması için standart
ilişkisel veritabanı formatı oluşturmuştur. Bu biçim, GenBank’ta doğru türün doğru sıralarını bulmayı
garanti ederken, veritabanının gereksiz sürümlerine erişim sağlayan çeşitli hizmetler de vardır. DNA
dizisi veritabanı, ilk on yılı boyunca kademeli olarak gelişti. 1992 yılında, GenBank sadece 78.000 DNA
dizisi ve 100 milyondan fazla DNA çifti içeriyordu. 1995 yılında, İnsan Genom Projesi ve inovasyonu
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sıralamak için yapılan ilerlemeler, GenBank’ın büyümesini yüksek vitese geçirdi. GenBank şu anda her
6 ila 8 ayda bir ikiye katlanıyor ve sürekli bir artış vardır.

Genomik Veriler
İnsan Genom Projesi’ne ek olarak, çok sayıda model organizma için ayrı genom proje veri
tabanları bulunmaktadır. Genom proje veri tabanlarının sekans içeriği GenBank’ta temsil edilmektedir,
ancak genom proje alanları aynı zamanda bu organizma üzerinde çalışan araştırmacılar için genom
haritalarından tamamlayıcı kaynaklara kadar her şeyi sağlamaktadır. Ekim 2000 itibariyle NCBI’nin
Entrez Genom veritabanı, 900’den fazla türün kısmi veya tam genomunu içeriyordu. Bunların çoğu
virüslerdir. Geri kalanı bakteri, arke, maya, A. thaliana, pirinç ve mısır gibi yaygın olarak çalışılan bitki
modeli sistemleri; organel genomlarının yanı sıra C. elegans, meyve sinekleri, fareler, sıçanlar ve kirpi
balığı gibi hayvan modeli sistemleri bulunur. NCBI’nin bu veritabanlarına erişim için web tabanlı yazılım
araçları sürekli gelişmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir.

Biyokimyasal yol verileri
En hayati biyolojik aktiviteler, tek moleküllü hareketle meydana gelmez, bununla birlikte çoklu
moleküllerin orkestra aktiviteleridir. Yirminci yüzyılın ortalarından beri biyokimyacılar, bu fonksiyonel
enzim topluluklarını ve substratlarını analiz etmişlerdir. Bir dizi araştırma grubu, bu yolları veri
tabanlarında akıllıca düzenlemek ve saklamak için çalışmaya başlamıştır. Yol veri tabanının temel örneği
KEGG’dir. Genler ve Genomların Kyoto Ansiklopedisi (KEGG), dizi, yapı ve genetik bağlantı veri
tabanları hakkındaki karşılaştırmalı bilgileri saklar. Bu veritabanı, web arayüzleri aracılığıyla
sorgulanabilir. Bütün bu genom “parça katalogları” na ek olarak, spesifik yollara odaklanan diğer, daha
uzmanlaşmış veri tabanları (örneğin, kimyasal bileşiklerin mikroplar tarafından hücre içi sinyalleme veya
degradasyonu gibi) geliştirilmiştir.

Gen İfadesi Verileri
DNA mikrodizileri (veya gen çipleri), gen ekspresyonu çalışması için minyatür laboratuvarlardır.
Her bir çip, belirli DNA veya mRNA parçalarını bağlayabilen bilerek tasarlanmış bir dizi molekül
molekülü içerir. DNA veya RNA’nın floresan molekülleri ile işaretlenmesi, bir hücresel preparattaki
herhangi bir genin ifade seviyesinin nicel olarak ölçülmesini sağlar. Mikrodiziler ayrıca moleküler
biyolojide başka uygulamalara da sahiptir, ancak gen ekspresyonunu incelemede kullandıkları genom
fonksiyonlarını ölçmek için yeni bir yol açmıştır.
1990’ların sonlarında DNA mikroarray teknolojisinin ilerlemesinden bu yana, mevcut gen ifadesi
verisindeki artışın nihayetinde dizinin ve yapı veri tabanlarının büyümesine paralel olacağı ortaya
çıkmıştır. Ham mikroarray bilgileri, belirli veri tabanlarındaki genel izleyici kitlesine erişilebilir hale
getirilmeye başlanmış ve bu veriler için merkezi bir veri havuzu oluşturulmuştur (Gene Expression
Omnibus).
Erken mikrodizi deneylerinin önemli bir kısmı Stanford’da yapıldığı için, genom kaynakları
sitesi, gen adları veya fonksiyonel açıklamalar kullanılarak sorgulanabilen ham bilgi ve veri tabanlarına
bağlantılara sahiptir. Ayrıca, Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü veri tabanlarında mikrodizi verilerinin
biriktirilmesi için standartların oluşturulmasında etkili olmuştur. Ayrıca SWISS-2DPAGE ve HSC24 | P a g e
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2DPAGE dahil olmak üzere 2D jel elektroforezi sonuçlarının biriktirilmesi için çeşitli veri tabanları
bulunmaktadır. 2D-PAGE, aynı anda birçok protein için, hücre içindeki protein konsantrasyonlarının
nicel araştırmasına izin veren bir yeniliktir. Bu iki sistemin birleşimi, genomların nasıl işlediğini anlamak
için yoğun bir araçtır.
Tablo 1, bu bölümde ele aldığımız en önemli veritabanlarından bazıları için Web’deki kaynakları
özetler.
Tablo 1. Başlıca Biyolojik Veri ve Bilgi Kaynakları
Konu

Kaynak

Bağlantı

Biyomedikal
literatür

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Nükleik
dizisi

asit GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nucleotide

SRS
EMBL/EBI
Genom dizisi

Protein dizisi

at http://srs.ebi.ac.uk

Entrez Genomu

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Genome

TIGR
veritabanları

http://www.tigr.org/tdb/

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Protein

SWISS-PROT
at ExPASy

http://www.expasy.ch/spro/

PIR

http://www-nbrf.georgetown.edu

Protein yapısı Protein
Bankası

Veri http://www.rcsb.org/pdb/

Entrez Yapısı http://prowl.rockefeller.edu
DB Protein ve
peptid
kütle
spektroskopisi
PROWL
Çeviri sonrası RESID
değişiklikler

http://www-nbrf.georgetown.edu/pirwww/search/textresid.html

Biyokimyasal Enzim
ve biyofiziksel
bilgi

http://www.expasy.ch/enzyme/

BIND

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Structure
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Biyokimyasal
yollar

PathDB

http://www.ncgr.org/software/pathdb/

KEGG

http://www.genome.ad.jp/kegg/

WIT

http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/

Mikrodizin

Gen ifadesi
bağlantıları

http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/

2D-PAGE

SWISS2DPAGE

http://www.expasy.ch/ch2d/ch2d-top.html

Web
kaynakları

The
EBI http://www.ebi.ac.uk/biocat/
Biocatalog
Biyo katalog
IUBio Archive

http://iubio.bio.indiana.edu

Arşiv
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Biyoinformatik araçlar
Protein ve DNA dizilerini inceleyen birçok araç vardır, en bol olan biyolojik veri türü elektronik
olarak mevcuttur. Sekans veri tabanlarının önemi, biyolojik araştırmalar için çok önemlidir ve çift yönlü
dizi karşılaştırması, biyoinformatikte en önemli tekniktir. Dizi tabanlı veri kümelerini araştırmanıza,
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evrimsel ağaçlar inşa etmenize, protein ailelerinin belirli özelliklerini tanımanıza, homoloji modelleri
oluşturmanıza olanak sağlar. Ama aynı zamanda, genomların analiz edilmesi, protein yapısının sekans
belirleyicilerinin araştırılması, ifade verilerinin genom bilgisine bağlanması vb. gibi daha büyük
projelerin geliştirilmesinin de anahtarıdır.
•
•
•
•
•
•

Sekans verileri kullanılarak aşağıdaki analiz türleri gerçekleştirilebilir:
Tek sıralı analiz ve dizi karakterizasyonu
Çift yönlü hizalama ve DNA / protein dizisi araştırması
Çoklu dizi hizalama
Çoklu hizalamalarda sıra motifinin bulunması
Filogenetik analiz

Çift yönlü dizi karşılaştırması, biyolojik fonksiyonun genom ile birleştirilmesi ve bilinen bir
bilginin bir genomdan diğerine aktarılmasının ana aracıdır. Biyolojik dizilerin analizi için teknikler, dizi
veri değerlendirmesi için en önemli yaklaşımlardır. Çift yönlü dizi karşılaştırması yapmak için çok sayıda
serbestçe erişilebilir yazılım aracı vardır. Bunlardan bazıları Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Dizi Analizi Araçları ve Teknikleri
Ne yaptın?

Bunu yapmak
kullanıyorsun?

için

ne

bulma Genomik DNA sekanslarında GENSCAN,
GeneWise,
muhtemel kodlama bölgelerini PROCRUSTES, GRAIL
tanımlamak

Gen

DNA

Neden yapıyorsun?

özellik

tespiti Gen
ifadesinin CBS Tahmin sunucusu
düzenlenmesinde rol alan ek
yerleri, destekleyicileri ve
dizileri bulmak

DNA çeviri ve ters çeviri Bir DNA sekansını protein EBI’de “Protein makinesi”
sekansına dönüştürmek veya sunucusu
tam tersi
Çift yönlü dizi hizalama Bir çift uzun dizide kısa BLAST, FASTA
(yerel)
homoloji bölgelerini bulmak
Çift yönlü dizi hizalama İki sekans arasında en iyi tam ALIGN
(global)
uzunluk hizalamasını bulmak
Çift yönlü karşılaştırma Bir anahtar kelime araması BLAST, FASTA, SSEARCH
ile
sıra
veritabanı tarafından tanınmayan sıralı
araması
eşleşmeleri bulmak; sadece bazı
dizi homolojisine sahip olan
eşleşmeleri bulmak

Moleküler Evrim Mekanizmaları
6|Page
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DNA’nın kalıtımın ve evrimin moleküler temeli olarak keşfi, evrim sürecini tamamen yeni bir
yolla anlamaya olanak sağlamıştır. Sıklıkla mutasyonların bir organizmanın DNA’sının farklı
kısımlarında (proteinlerin veya fonksiyonel RNA moleküllerinin kodlandığı genlerin ortasında, bir genin
ifade edilip edilmeyeceğini düzenleyen düzenleyici dizilerin ortasında veya gen dizileri arasındaki
bölgelerde, hiçbir yerde olmayan) meydana geldiği bilinmektedir. Mutasyonlar organizmanın fenotipi
üzerinde önemli etkilere sahip olabilir veya belirgin bir sonucu olmayabilir. Bir tür için faydalı veya en
azından zararlı olmayan mutasyonlar popülasyonda zaman içinde sabitlenebilir.
DNA dizilerinin ya da bütün genomların karşılaştırmalı çalışmasıyla, mutasyon olaylarının ne
zaman ve nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması için niceliksel yöntemler geliştirmenin yanı sıra varolan
türlerde ve popülasyonlarda nasıl ve neden korunmuş olduklarını da anlamak mümkündür. Genomikler
ve biyoinformatikler, evrimsel kayıtları incelemeyi ve bir türün diğerine filogenetik ilişkileri hakkında
açıklamalar yapabilmeyi mümkün kılmıştır. Sekanstaki belirli bir pozisyondaki kalıntının (nükleotid
veya amino asit) özdeşliğindeki değişiklikler, standart ikame skorları (örneğin, bir maç için pozitif bir
skor ve bir uyumsuzluk için negatif bir skor) veya ikame matrisleri kullanılarak puanlanır. Eklemeler ve
delesyonlar boşluk açma ve boşluk uzantısı için ceza puanları ile puanlanır.

Gen Bulucu ve DNA Özellikleri Algılama
Büyük bir DNA parçası haritalandıktan ve sıraya konulduktan sonra, bir sonraki önemli görev
onun işlevini anlamaktır. Dizi özellikleri için tek DNA analizi, biyoinformatikte hızla büyüyen bir
araştırma alanıdır. Gen Bulucu ile zor problemleri temsil etmenin iki nedeni vardır. İlk olarak, çoğu henüz
deneysel olarak karakterize edilmemiş ve bazıları organizmadan organizmaya farklılık gösteren çok
sayıda protein-DNA etkileşimi vardır. Mevcut promoter saptama algoritmaları, tanımlanan her bir gerçek
promotör için yaklaşık 20-40 yanlış pozitif sonuç verir. Bazı proteinler spesifik sekanslara bağlanır;
diğerleri daha esnektir ve farklı bağlantı alanlarını tanır. Materyalleri daha da karmaşık hale getirmek
için, bir protein bir kromozomun bir kısmına bağlanabilir ancak tamamen farklı bölgeleri yüzlerce veya
binlerce baz çiftini etkileyebilir.
Gen Bulucu, açıklanmamış DNA’daki tüm açık okuma çerçevelerini tanımlamaya çalışan
programlardır. Genleri bulmak için çeşitli yaklaşımlar kullanırlar, ancak en başarılı içeriği içerik tabanlı
ve örüntü tanıma yaklaşımlarını birleştirir. Gen tahmini için içerik tabanlı araçlar, genlerdeki
nükleotidlerin dağılımının, gen olmayanlardan farklı olmasından yararlanır. Desen tanıma yöntemleri,
bir genin varlığını ve yapısını çıkarmak için genlerle ilişkili karakteristik sekansları (kodonları,
promotörleri, ekleme yerlerini başlat ve durdur) arar. Aslında, yeni jenerasyon Gen Bulucuları, her iki
yöntemi, gen yapısı veya bilinen diğer genlerin sekansları gibi ek bilgi ile birleştirir.
Bazı arayüzlere yalnızca web arayüzleri erişilebilirdir: genler için incelenmek istenen dizi
programa sunulur, işlenir ve karşılık gelen sonuç döndürülür. Bir yandan, bu, sisteminizdeki belirli bir
yazılımın kurulum ve bakım gereksinimini ortadan kaldırır ve farklı programlar için nispeten düzgün bir
arayüz sağlar. Diğer yandan, bir genleştiricinin sonuçlarına güvenmeyi planlıyorsanız, temel algoritmayı
anlamak için zaman ayırmalısınız, modelin belirli bir tür veya aile için spesifik olup olmadığını ve içerik
tabanlı modeller söz konusu olduğunda hangi dizileri olduklarını öğrenin.
Geni bulmakta sıkça kullanılan bazı programlar arasında Oak Ridge Ulusal Labs ‘GRAIL,
GENSCAN, PROCRUSTES ve GeneWise bulunmaktadır. GRAIL, bir sinir ağını kullanarak çeşitli
sinyal ve içerik bilgilerinin kanıtlarını birleştirir. GENSCAN, içerik istatistiklerine ilişkin bilgileri,
olasılıklı bir gen yapısı modeli ile birleştirir. PROCRUSTES ve GeneWise, DNA dizisini tercüme ederek
ve elde edilen protein dizisini bilinen protein dizileriyle karşılaştırarak açık okuma çerçeveleri
7|Page
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bulmaktadır. PROCRUSTES, potansiyel ORF’leri yakın homologlarla karşılaştırırken GeneWise, tek bir
diziye veya tüm protein ailesinin bir modeline karşı gen karşılaştırır.

Özellik Algılama
Genefinder (Gen Bulucu) sistemlerinde rollerine ek olarak, özellik algılama algoritmaları DNA
dizilerinde kalıp bulmak için kendi başlarına kullanılabilir. Sıklıkla, bu araçlar yeni dizilenmiş DNA’yı
yorumlamaya yardımcı olur veya PCR primerleri veya mikrodizi oligomerleri tasarlamak için hedefler
seçer. Bu gibi araçlar için başlangıç noktaları arasında, Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Biyolojik
Sekans Analizi Merkezi, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’ndeki CodeHop sunucusu ve
Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü’nün Araçlar Koleksiyonu bulunmaktadır. Bu özel amaçlı araçlara ek
olarak, bir başka popüler yaklaşım, dizilerde ortak kalıpları otomatik olarak bulabilen motif keşif
programlarını kullanmaktır.

DNA Çeviri
Bir protein sentezlenmeden önce, dizisi DNA’dan protein dizisine çevrilmelidir. Bununla birlikte,
herhangi bir DNA dizisi altı olası yolla çevrilebilir. Sıra geriye ve ileriye çevrilebilir. Bir proteindeki her
amino asit DNA dizisindeki üç bazla tanımlandığından, her bir DNA dizisinin olası her üç yönde
çevirileri vardır: biri sıradaki ilk karakterle başlar, biri ikinci karakterle başlar ve üçüncü karakterle
başlar.
Şekil 1, bakteriyel ve bitki plastid genetik kodunu kullanarak bir protein sekansının (üst satırda
gösterilen) DNA’ya “geri-dönüşümü” nü göstermektedir. Ancak, doğanın kodonları “mantıklı” olarak
gruplandırdığını unutmayın: alanin (A) her zaman bir “GCX” kodonuyla belirtilir, arginin (R) bir “CGX”
kodonu veya bir “AG-pirimidin” kodonuyla belirtilir, vb. Bu, eğer (örneğin) bir protein dizisini bir DNA
dizisi veritabanına karşılaştırmak için bir program yazmayı denerseniz, kontrol edilmesi gereken
potansiyel
dizilerin
sayısını
azaltır.
Bu probleme göre daha hesaplamalı olarak daha verimli olan çözüm sadece altı okuma çerçevesindeki
DNA dizi veritabanını çevirmektir.
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Şekil 1. Bir protein dizisinden geri çeviri
DNA dizisinde, bir kodonun nerede bittiğini ve bir sonrakinin başladığını gösteren hiçbir işaret
yoktur. Sonuç olarak, başlangıç kodonunun yeri önceden bilinmediği sürece, iki iplikçikli bir DNA dizisi,
altı yoldan herhangi birinde yorumlanabilir: her iki DNA iplikçiğinin üzerinde açık bir okuma çerçevesi,
i + 1’de veya i + 2’de nükleotit i’de başlayabilir. Bu belirsizliği yorumlamak için, bir protein bir dizi
DNA sekansı ile karşılaştırıldığı zaman, DNA sekansları altı olası amino asit sekansının hepsine çevrilir
ve protein sorgulama sekansı, bu ortaya çıkan kavramsal çeviriler ile karşılaştırılır. Bu kapsamlı çeviri
“altı çerçeve çeviri” olarak adlandırılır ve Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Bir DNA dizisi ve altı olası okuma çerçevesinden üçünün çevirisi
Bazı amino asitler için çok sayıda kodon imkânından ötürü, bir proteinin DNA sekansına geri
dönüşümü, çok fazla sayıda olası sekansa neden olabilir. Bununla birlikte, farklı türler için kodon
kullanım istatistikleri mevcuttur ve olasılık aralığının dışında en büyük geri dönüşümü önermek için
kullanılabilir. Bununla birlikte, tek bir DNA dizisinin altı çerçeveli bir çevirisini üretmeniz veya bir
proteini bir dizi olası DNA dizisine dönüştürmeniz gerekiyorsa ve bunu kendi kendinize yazmak
istemiyorsanız, Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü’nün Protein Makinesi sunucusu (EBI) sizin için yapar.

Çift Yönlü Sıralama Karşılaştırması
Protein ve DNA dizilerinin karşılaştırılması biyoinformatiklerin temellerinden biridir. Dizilerin
hızlı otomatik karşılaştırmalar yapabilmesi, fonksiyonun yeni bir diziye atanmasını, model protein
yapılarının tahmini ve inşasını, gen ekspresyon deneylerinin tasarımını ve analizini kolaylaştırır.
Biyolojik dizi verileri biriktikçe, doğanın muhafazakâr olduğunu ortaya çıkmıştır. Her yeni tür için yeni
bir biyokimya oluşturulmaz ve yeni genlerin aniden ortaya çıkmasıyla yeni işlevler yaratılmaz. Bunun
yerine, artan değişiklikler genetik çeşitliliğe ve yeni işlevlere yol açmaktadır. Dolayısıyla, sekanslar
arasındaki benzerliğin saptanması, bir dizilim hakkındaki bilginin, her zaman toplam değil, makul olsa
da, diğer benzer sekanslara aktarılmasına izin verir.
Bir nükleik asit veya protein dizisi hakkında karşılaştırmalı bir sonuç çıkarmadan önce, bir dizi
hizalama gereklidir. Optimal bir dizi hizalamanın seçilmesiyle ilgili temel kavram basittir. İki sekans
isteğe bağlı olarak eşleştirilir. Eşleşmenin kalitesi puanlanır. Daha sonra bir sıra diğerine göre hareket
ettirilir ve en iyi skorlama hizalaması bulunana kadar eşleşme tekrar puanlanır.
Prensipte basit olan şey pratikte hiç de basit değildir. Böylece, optimal hizalamayı bulmak için
otomatik bir yöntem kullanmak en uygun yaklaşımdır. Sıradaki soru, hizalamaların nasıl atlanması
gerektiği? Bir skorlama şeması, bir eşleşme için +1 ve yanlış eşleşme için -1 kadar basit olabilir. Ancak,
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başka yerlerde daha iyi eşleşmeleri sağlamak için aralıkların aralıklara açılmasına izin verilmeli mi?
Boşluklara izin verilirse nasıl puan alınmalıdır? İki dizinin optimal hizalanmasını bulmak için en iyi
algoritma hangisidir? Ve bir hizalama üretildiğinde, mutlaka önemli mi? İki rasgele diziye benzer
kalitede
bir
hizalama
yapılabilir
mi?
Şekil 3, üç çeşit hizalamanın örneklerini göstermektedir. Her bir hizalamada, karşılaştırılan diziler, bir
diğerinin üstünde, eşleşen tortuların hizalanacağı şekilde görüntülenir. Benzerlikler artı (+) ile belirtilir.
Hizalama ile ilgili bilgiler, kimlik yüzdesi (hizalama uzunluğuna bölünen aynı eşleşme sayısı) ve puan
da dahil olmak üzere en üstte sunulmuştur. Son olarak, bir dizideki diğerine göre boşluklar, bir boşluk
ile işgal edilen bu sıradaki her pozisyon için tire (-) ile temsil edilir.

Şekil 3. Üç hizalama: rastgele, yüksek puanlama ve düşük puanlama ama anlamlı
İlk hizalama, rastgele bir hizalama, birbiriyle ilgisiz iki dizinin karşılaştırılmasıdır. İkisi arasında
birkaç kimlik ve kararlı mutasyona ek olarak, bu hizalamayı elde etmek için her iki dizide de büyük
boşluklar açıldığına dikkat edin. İkinci hizalama yüksek skorlamadır: yakın ilişkili iki proteinin
karşılaştırmasını gösterir. Bu hizalamayı üçüncü ile karşılaştır (uzak mesafeli iki protein karşılaştırması).
Düşük skorlama hizalamasında diziler tarafından daha az özdeş kalıntıların, yüksek puanlı olandan daha
fazla paylaşıldığını gösterir. Yine de, birkaç benzerlik veya kararlı değişiklik vardır.
Dizi karşılaştırmalarını tarif ederken, birçok farklı terim sıklıkla kullanılır. Sekans özdeşliği,
sekans benzerliği ve sekans homolojisi (eşliği) en önemlisidir. Sıra benzerliği, sadece olası ikameler,
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meydana gelme olasılıklarına göre puanlandığında anlamlı olur. Protein sekanslarında, benzer kimyasal
özelliklere sahip amino asitlerin, birbirinden farklı amino asitlerden çok daha kolay bir şekilde yerini
aldıkları bulunmuştur. Sekans homolojisi, sekanslar arasındaki evrimsel ilişkiyi gösteren daha genel bir
terimdir. İki sekansı karşılaştırırken sekans homolojisi yüzdesinden bahsetmek yaygındır, ancak bu yüzde
aynı ve benzer alanların bir karışımını içerebilir. Son olarak, dizi homolojisi diziler arasındaki evrimsel
ilişkiyi ifade eder. Her ikisi de ortak bir atadan sekanstan türetildiklerinde iki sekansın homolog olduğu
söylenir. Benzerlik ve homoloji terimleri genellikle dizileri tanımlamak için birbirinin yerine kullanılır,
ancak, farklı şeyler anlamına gelir. Benzerlik, iki dizide özdeş ve benzer alanların varlığına karşılık
gelirken,
homoloji
ortak
bir
atanın
paylaşımını
yansıtır.

Puanlama Matrisleri
Bir dizi hizalamasını değerlendirirken en önemli bilgi, bunun rassal mı yoksa anlamlı mı
olduğudır. Hizalama anlamlıysa, soru o kadar anlamlı olur. Bu bir puanlama matrisi oluşturularak
değerlendirilir. Bir puanlama matrisi, bir hizalamada meydana gelen bir kalıntı (amino asit veya baz)
çiftinin olasılığını açıklayan değerlerin bir tablosudır. Bir puanlama matrisindeki değerler, iki olasılığın
oranlarının logaritmasıdır. Biri, bir dizi hizalamada bir amino asitin rastgele meydana gelme olasılığıdır.
Bu değer, sadece amino asitlerin her birinin ortaya çıkışının bağımsız frekanslarının ürünüdür. Diğeri,
bir dizi hizalamada bir çift tortunun anlamlı olarak ortaya çıkma olasılığıdır. Bu olasılıklar, geçerli olduğu
bilinen gerçek dizi hizalamalarından elde edilir.

Şekil 4. Amino asitler için BLOSUM62 ikame matrisi

12 | P a g e

HIZALAMA VE FILOGENETIK AĞAÇLAR / TEMEL SEVIYE/

Amino asitler için ikame matrisleri karmaşıktır çünkü amino asitlerin kimyasal doğasını ve
meydana gelme sıklığını yansıtırlar. Örneğin, BLOSUM matriksinde glutamik asit (E) aspartik asit (D)
ve glutamin (Q) ile ikame için pozitif bir puana sahiptir. Her iki ikame de kimyasal olarak kararlıdır.
Aspartik asit, bir metil grubu daha kısa olmasına rağmen, glutamik aside kimyasal olarak benzer bir yan
zincire sahiptir. Diğer taraftan glutamin, glutamik aside boyut ve kimya bakımından benzerdir, ancak
nötrken glutamik asit negatif yüklenir. İzolösin (I) ve lösin (L) gibi tortuları olan glutamik asit için ikame
skorları
negatiftir.
DNA veya RNA dizisindeki bazlar için ikame matrisleri çok basittir. Çoğu durumda, A: T ve G: C’nin
kabaca eşit oranlarda oluştuğunu varsaymak mantıklıdır. Yaygın olarak kullanılan ikame matrisleri,
BLOSUM ve PAM matrislerini içerir. BLAST kullanırken, bir puanlama matrisi seçmeniz gerekir. Çoğu
otomatik sunucu sizin için varsayılan bir matris seçer ve sadece hızlı bir sıralama araması yapıyorsanız,
varsayılanı
kabul
etmek
iyidir.
BLOSUM matrisleri, Bloklar veritabanından türetilir. BLOSUM matrisi ile ilişkili sayısal değer (ör., 62),
kümeleme adımı için kesme değerini temsil eder. 62 değeri, dizilerin% 62’den daha fazla aynı olsaydı
aynı kümeye yerleştirildiğini gösterir. Her kümeye daha çeşitli dizilerin dahil edilmesine izin verilerek,
daha düşük kesme değerleri daha uzun evrimsel zaman ölçeklerini gösterir, bu nedenle düşük kesme
değerlerine sahip matrisler daha uzak ilişki arayışına uygundur. BLOSUM62, uyuşmayan hizalamalar
için standart matris iken, BLOSUM50 ise boşluklarla hizalama oluştururken daha sık kullanılır.
Nokta kabul edilen mutasyon (PAM) matrisleri, yakından ilişkili dizilerin hizalanmasından bir
evrimsel mesafeye göre ölçeklendirilir. En yaygın kullanılan PAM matrisi PAM250’dir. Bununla
birlikte, PAM ve BLOSUM matrisleri kullanılarak sonuçların karşılaştırılması, BLOSUM matrislerinin
biyolojik olarak anlamlı benzerlikleri tespit etmede daha iyi olduğunu göstermektedir.

Boşluk cezaları
DNA dizileri sadece nokta mutasyonuyla değil, aynı zamanda tortuların eklenmesi ve silinmesi
ile de değişir. Sonuç olarak, aralarında anlamlı bir hizalama oluşturmak için hizalanmış olan dizilerin bir
veya her ikisine boşlukların sokulması genellikle gereklidir. Çoğu algoritma, hizalamadaki bir boşluğun
girmesi için bir boşluk cezası kullanır. Çoğu dizi hizalama modelleri, bir sıradaki bir boşluk açılma
oranının, halihazırda başlatılmış olan bir boşluğu uzatma oranından farklı olduğu boşluk cezaları kullanır.
Bu iki cezadan - boşluk açılış cezası ve boşluk uzatma cezası - boşluk açılış cezaları ilgili uzatma
cezasından çok daha yüksek olma eğilimindedir. Boşluk açılması için -11 ve boşluk genişletme için -1
puanları, BLOSUM 62 matrisi ile birlikte yaygın olarak kullanılır.

Küresel Hizalama
Bir olasılık, iki diziyi bütün uzunlukları boyunca hizalamaktır. Bu algoritma Needleman-Wunsch
algoritması olarak adlandırılır. Bu durumda, en üst soldan sağa doğru matrisin içinden adım atmak
suretiyle, yüksek-skorlama dizilimlerinden optimal bir hizalama oluşturulur. En iyi skorlama yolu, matris
boyunca
izlenebilir
ve
bu
da
optimal
bir
hizalamaya
neden
olur.
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Yerel Hizalama
En yaygın kullanılan dizi hizalama araçları, yerel hizalama adı verilen bir stratejiye dayanır.
Küresel hizalama stratejisi, hizalanacak iki dizinin bilindiğini ve tam uzunlukları boyunca hizalanacağını
varsayar. Bununla birlikte, çoğu zaman, bilinmeyen dizilere sahip bir dizi veritabanına karşı bir dizi
araştırılır veya çok uzun bir DNA dizisiyle eşleştirmek için kısa bir sorgu dizisi kullanılır. Örneğin, bazı
evrimsel ilişkilere sahip olan, fakat birbirinden önemli ölçüde ayrılan protein veya gen dizilimlerinde,
kısa homolog bölümler, kalan dizilim homolojisinin tüm kanıtı olabilir. İki dizinin yerel hizalamasını
gerçekleştiren algoritma Smith-Waterman algoritması olarak bilinir. Hizalanmış iki dizinin başından
sonuna kadar uzanmak için yerel bir hizalamaya gerek yoktur. Sıradaki bir noktaya kadar biriken puan
negatif ise, hizalama iptal edilebilir ve yeni bir hizalama başlatılabilir. Hizalama da matrisin herhangi bir
yerinde bitebilir.

Yerel hizalama araçları
Veritabanı araştırması için Smith-Waterman algoritmasının en sık bildirilen uygulamalarından
biri, FASTA dağıtımının bir parçası olan SSEARCH programıdır. Ayrıca FASTA paketinin bir parçası
olan LALIGN, iki diziyi hizalamak için Smith-Waterman algoritmasının bir uygulamasıdır.

Biyolojik Veritabanlarına Karşı Sıra Sorguları
Dizi hizalamasının yaygın bir uygulaması, bir sorgu dizisine benzer olan diziler için bir veri tabanı
aramaktır. Bu aramalarda, bir dizinin yüzlerce veya binlerce artık uzunluğunun bir hizalaması, en az on
binlerce karşılaştırılabilir büyüklükteki dizilere ait bir veri tabanına karşı eşleştirilir.

BLAST kullanarak Yerel Hizalama Tabanlı Arama
Şimdiye kadar, dizi veritabanlarını aramak için en popüler araç, BLAST (Temel Yerel Hizalama
Arama Aracı) adlı bir programdır. Tüm diziler arasındaki optimal global hizalamalardan ziyade, lokal
benzerlik bölgeleri arayan dizilerin çift yönlü karşılaştırmasını gerçekleştirir. BLAST, birkaç dakika
içinde yüzlerce hatta binlerce dizi karşılaştırması yapabilir. Ve birkaç saatten kısa bir sürede, tüm benzer
dizileri bulmak için bir sorgu dizisi tüm bir veritabanıyla karşılaştırılabilir.

BLAST algoritması
Standart bir Smith-Waterman algoritması kullanarak yerel dizi hizalama araması oldukça yavaş
bir süreçtir. Yerel dizi hizalamasını hızlandıran BLAST algoritmasının üç temel adımı vardır. İlk olarak,
sorgu dizisiyle hizalandığında bir eşik değerinin üzerinde puan alan tüm kısa dizilerin (WORDS adı
verilen) bir listesini oluşturur. Ardından, bu sözcüklerin oluşumları için dizi veritabanı aranır. Kelime
uzunluğu çok kısa olduğu için (proteinler için 3 kalıntı, nükleik asitler için 11 tortu), tüm kelimelerin
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önceden hesaplanmış bir tablosunu ve sıralama hızlarını iyileştirilmiş hız için aramak mümkündür. Bu
eşleşen sözcükler daha sonra sorgu dizisi ve veritabanı dizisi arasındaki uyumsuz yerel hizalamalara
genişletilir. Uzantılar, hizalama puanı bir eşiğin altına düşene kadar devam eder. Bir sıradaki veya en
yüksek skorlu segment çiftlerinde (MSP’ler) en yüksek skorlama hizalamaları, mümkün olan yerlerde
lokal hizalamalarla birleştirilir. BLAST yazılım paketine yapılan yeni eklemeler de boşluklu hizalamaları
arar.

NCBI BLAST ve WU-BLAST
BLAST algoritmasının iki uygulaması vardır: NCBI BLAST ve WU-BLAST. Her ikisi de web
servisleri ve indirilebilir yazılım paketleri olarak kullanılabilir. NCBI BLAST, Ulusal Biyoteknoloji Bilgi
Merkezi’nden (NCBI) alınırken, WU-BLAST Washington Üniversitesi’nde geliştirilmekte ve muhafaza
edilmektedir. NCBI BLAST, daha sık kullanılan iki tanesidir. Bu programın en yeni sürümleri çoklu dizi
profillerini karşılaştırmak için yöntemler geliştirmeye odaklanmıştır. Öte yandan WU-BLAST,
boşlukların ele alınması için farklı bir sistem ve genom dizilerini aramak için yararlı olan bir dizi özellik
geliştirmiştir.

Farklı BLAST programları
BLAST dağıtımında dört ana çalıştırılabilir program şunlardır:
[blastall]
BLAST aramalarını, beş BLAST programından birini kullanarak gerçekleştirir: blastp, blastn,
blastx, tblastn veya tblastx
[blastpgp]
PSI-BLAST veya PHI-BLAST modunda arama yapar
[bl2seq]
İki dizinin yerel hizalamasını gerçekleştirir
[formatdb]
Bir FASTA biçimli düz dosya dizisi veritabanını bir BLAST veritabanına dönüştürür
blastall, uyuşuk ve boşluklu BLAST aramaları için tüm önemli seçenekleri kapsar. Komut satırı
argümanlarının tam bir listesi, blastall komutuyla görüntülenebilir -:
[-p]
Program adı. Seçenekler şunları içerir:
blastp
PS veritabanına karşı protein dizisi (PS) sorgusu
blastn
NS veritabanına karşı Nükleik asit dizisi (NS) sorgusu
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blastx
NS sorgusu altı okuma çerçevesine karşılık PS veritabanına çevrildi
tblastn
Tüm altı okuma çerçevelerinde dinamik olarak tercüme edilen NS veritabanına karşı PS sorgusu
tblastx
Translated NS sorgusu, dönüştürülmüş NS veritabanına karşı - hesaplama yoğunluğu
blastpgp iki yeni BLAST modunu kullanmanıza izin verir: PHI-BLAST (Pattern Hit Initiated
BLAST) ve PSI-BLAST (Pozisyona Özgü Tekrarlayıcı BLAST). PHI-BLAST, biyolojik olarak anlamlı
eşleşmeler bulma olasılığını arttırmak için PROSITE ve diğer motif veritabanlarında bulunanlar gibi
protein motiflerini kullanır. PSI-BLAST, pozisyona özel puanlama matrislerini geliştirmek için
yinelemeli bir hizalama prosedürü kullanır, bu da zayıf desen eşleşmelerini tespit etme yeteneğini artırır.
bl2seq, blastp veya blastn programlarını kullanarak bilinen iki dizinin karşılaştırılmasına izin verir.
Bl2seq için komut satırı seçeneklerinin çoğu blastall için olanlara benzer.

BLAST sonuçlarını değerlendirme
BLAST araması, sonuçlarını yorumlamanıza izin veren üç ilgili bilgi parçasını sağlar: ham
puanlar, bit puanları ve E değerleri.
Bir yerel dizi hizalaması için ham puan, hizalamayı oluşturan maksimum puanlama segmenti
çiftlerinin (MSP) skorlarının toplamıdır. Bit puanları, log tabanı 2’ye hizalamayı oluşturan puanlama
matrisinin log tabanından dönüştürülen ham puanlardır. E-değerleri, verilen bir dizi hizalamasının
anlamlı olma olasılığı hakkında bilgi sağlar. Bir hizalamanın E değeri, rastgele bir veri tabanına karşı
yapılan bir aramada gözlemlenen hizalamanın puanından büyük veya ona eşit olan bir skor ile bulunması
beklenen hizalamaların sayısını gösterir. Böylece, büyük bir E değeri (5 veya 10), hizalamanın
muhtemelen tesadüfen oluştuğunu ve hedef dizinin, veritabanındaki ilişkisiz bir diziyle hizalandığını
gösterir. 0.1 veya 0.05 e-değerleri tipik olarak sıralı veri tabanı araştırmalarında kesinti olarak kullanılır.
Bir veritabanı aramasında daha büyük bir E-değeri kesme kullanılması, daha uzak eşleşmelerin
bulunmasına izin verir, ancak aynı zamanda daha yüksek oranda sahte hizalamalarla sonuçlanır. Üçten E
değerleri, literatürde en sık bildirilen değerlerdir.
Dizilimin benzerliklerinin, karşılaştırılan dizilerin ilgili olup olmadığı konusunda bilinçsiz hale
gelmesinin ötesinde bir sınır vardır. Bu sınır protein dizileri için yaklaşık% 25’lik dizi benzerliğinin
altında görülür. Hala ilgili olduğuna inanılan düşük dizi benzerliği olan protein dizileri durumunda,
yapısal analiz teknikleri böyle bir ilişki için kanıt sağlayabilir. Yapının bilinmediği yerlerde, düşük
benzerliğe sahip sekanslar, birbiriyle ilgisiz olarak kategorize edilir, ancak bu, diziler arasındaki evrimsel
mesafenin o kadar büyük olduğu ve bir ilişkinin tespit edilemeyeceği anlamına gelebilir.

FASTA Kullanarak Yerel Hizalama
Lokal dizi hizalaması için başka bir yöntem FASTA algoritmasıdır. FASTA, BLAST’tan önce ve
BLAST gibi, hem Web üzerinde bir hizmet olarak hem de indirilebilir bir program seti olarak
kullanılabilir.
16 | P a g e

HIZALAMA VE FILOGENETIK AĞAÇLAR / TEMEL SEVIYE/

FASTA algoritması
FASTA ilk olarak, hem sorgu dizisinde hem de dizi veritabanında oluşan kısa dizileri (ktup olarak
adlandırılır) arar. Daha sonra, BLOSUM50 matrisini kullanarak, algoritma, en özdeş ktup’ları içeren 10
hatalı hizalamayı puanlar. Bu uyumsuz hizalamalar, bir eşiğin altındaki skoru azaltmadan, boşluklu bir
hizalamada birleştirilebilmeleri için test edilir. Eşiği aşan birleştirilen hizalamalar için, o bölgenin en
uygun yerel hizalaması hesaplanır ve bu hizalamanın (optimize edilmiş skor olarak adlandırılır) skoru
bildirilir.
FASTA ktup’leri, BLAST kelimelerinden daha kısa, tipik olarak proteinler için 1 veya 2 ve
nükleik asitler için 4 veya 6’dır. Düşük ktup değerleri daha yavaş fakat daha hassas aramalara neden
olurken, daha yüksek ktup değerleri daha az yanlış pozitifle daha hızlı arama sağlar

FASTA programları
FASTA dağıtımı, PHI-BLAST ve PSI-BLAST hariç, ana BLAST modlarına benzer arama
programları içerir.
[fasta]
FASTA algoritmasını kullanarak bir protein dizisini bir protein veritabanına (veya bir DNA
veritabanına karşı DNA dizisine) karşı karşılaştırır.
[ssearch]
Smith-Waterman algoritmasını kullanarak bir protein dizisini (bir DNA veri tabanına karşı DNA
dizisi) karşı bir protein dizisini karşılaştırır.
[fastx / fasty]
Bir DNA dizisini bir protein veritabanına karşı karşılaştırır, DNA dizisi üzerinde çeviri yapar.
[tfastx / tfasty]
Bir DNA dizisine karşı bir protein dizisini karşılaştırır, DNA dizisi veritabanındaki çevirileri
yapar.
[align]
İki DNA veya protein dizisi arasındaki global hizalamayı hesaplar.
[lalign]
İki DNA veya protein dizisi arasındaki yerel hizalamayı hesaplar.

Dizi Analizi İçin Çok Fonksiyonlu Araçlar
Birçok araştırma grubu ve şirket, dizi araçlarının koleksiyonlarına web tabanlı arayüzler
kurmuştur. Bunların en iyisi tamamen entegre araçlara, kamu veri tabanlarına ve kullanıcı verilerinin ve
faaliyetlerinin bir kaydını bir kullanımdan diğerine kaydetme yeteneğine sahiptir. Eşleşmeleri yalnızca
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bir veya birkaç diziye göre arıyorsanız ve standart genel veritabanlarını aramak istiyorsanız, bu portallar
bir çok işlevsellik ve ticari bir dizi analizi paketinin kullanım kolaylığı sunarken size çok fazla zaman
kazandırabilir.

Biyoloji Tezgahı
Biyoloji Tezgahı kaynağı, akademik kullanıcılar tarafından serbestçe kullanılabilir ve yaklaşık 40
ana dizi veritabanının ve 25’in üzerinde genomun anahtar kelime ve sıra tabanlı aramalarını sunar. Hem
BLAST hem de FASTA, Workbench’te, çeşitli lokal ve global hizalama araçları, DNA dizi çevirisi,
protein dizisi özellik analizi, çoklu dizi hizalama ve filogenetik ağaç çizimi için araçlar ile birlikte arama
ve hizalama araçları olarak uygulanmaktadır. Arayüzü biraz karmaşık olsa da, çok fazla pencere
kaydırma ve düğme tıklamasıyla birlikte, Biyoloji Tezgahı kapsamlı, kullanışlı ve erişilebilir web tabanlı
araç takımıdır. Temel faydalarından biri, birçok dizi dosya formatının kabul edilmesi ve anahtar kelime
tabanlı veritabanı aramasından, sıra tabanlı aramaya, çoklu hizalamaya, filogenetik analize kolayca
taşınabilmesidir.

EMBOSS
EMBOSS “Avrupa Moleküler Biyoloji Açık Yazılım Paketi” dir. EMBOSS, moleküler biyoloji
kullanıcı topluluğunun ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiş ücretsiz bir Açık Kaynak yazılım analiz
paketidir. Yazılım, çeşitli biçimlerde otomatik olarak veri ile başa çıkmakta ve hatta web’den sekans
verilerinin şeffaf olarak alınmasına izin vermektedir. EMBOSS içinde aşağıdaki alanları kapsayan çok
sayıda uygulama bulacaksınız:
✓
✓
✓
✓
tanımlamak,
✓
✓
✓

Sıra hizalaması,
Dizi düzenleri ile hızlı veritabanı arama,
Alan analizi dahil olmak üzere protein motifinin belirlenmesi,
Nükleotid dizi desen analizi --- örneğin CpG adalarını veya tekrarlarını
Küçük genomlar için kodon kullanım analizi,
Büyük ölçekli dizi kümelerinde dizi düzenlerinin hızlı tanımlanması,
Yayın için sunum araçları ve daha fazlası.
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Genomik ve Proteomik için Araçlar
Dizi hizalama yöntemleri, tek bir diziyi veya yapıyı analiz etmek ve tekli gen uzunluğunun çoklu
dizilerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Bu yöntemler, belirli bir genin işlevini veya belirli bir
proteinin mekanizmasını anlamada yardımcı olabilir. Bununla birlikte, gen fonksiyonlarının bir
organizmanın gözlemlenebilir özelliklerinde (onun fenotipi) nasıl ortaya çıktığını anlamak da ilginçtir.
Bu bağlamda, bir genomdaki tüm genlerin entegre fonksiyonunun incelenmesine izin veren bazı veri
türleri ve araçları mevcuttur.
Bir genin veya bir proteinin analiz edilmesi için deneysel stratejiler, birçok genin aynı anda
incelendiği paralel yaklaşımlarla giderek yer değiştirmektedir. Biyoinformatik algoritmalarının
kullanılması, çeşitli kaynaklardan alınan genomların karşılaştırılmasına olanak sağlamak için, genomik
fonksiyonun ve ifadesinin tam bir resmini oluşturmak için entegre edilebilir. Şekil 1, genom bilgisinin
fenotipik ifadede nasıl dönüştürüldüğünü göstermektedir.

Şekil 1. Genom bilgisini fenotipe aktarma
Onlarca yıldır biyologlar, genomun işlevlerini bir bütün olarak görmek için molekülden hücresel
seviyeye ve ötesine bilgi toplamaktadırlar. Biyokimyasal deneylerin otomatikleştirilmesi ve
ölçeklendirilmesi ve biyokimyasal verilerin bir kamu kaynağı olarak işlenmesi süreci biyoinformatik
kullanımı ile önemli ölçüde kolaylaştırılmaktadır.
İnsan Genom Projesi, yalnızca biyolojik dizi bilgisinin mevcut olduğu gigabaytları yapmakla
kalmamış, biyolojik araştırmanın tüm alanını örnekleriyle değiştirmeye başlamıştır. Protein yapı tayini
henüz dizi tayini ile aynı düzeyde değil, fakat yapısal genomiklerde çok sayıda proje başlatılmış olup,
ana hedef, yüksek hızlı bir yapı belirleme yaklaşımı oluşturmaktır. DNA mikrodizi deneyinin arkasındaki
fikir, kapsamlı biyokimyasal ve moleküler biyoloji deneylerinin yapılmasına izin vermesidir.
Biyoenformatiğin en önemli görevlerinden biri, bilgi yönetimi için, genom dizisinin her bir
parçasını, işlevinden, protein ürününün yapısına (eğer varsa) kadar her şey hakkında bilgi vererek etkin
6|Page

OMIKLER VE SISTEM BIYOLOJISI / TEMEL SEVIYE/

bir şekilde açıklama yapabilecek yazılım sistemleri oluşturmaktır. Bu gen, bir organizmanın farklı yaşam
aşamalarında ifade edilir. Genom bilgi yönetim sistemlerinin bir diğer görevi, kullanıcıların büyük veri
setleri arasında sezgisel ve görsel karşılaştırmalar yapabilmelerini sağlamaktır. Çoklu genomların görsel
karşılaştırmasından, genom harita verileriyle ifade verilerinin görsel entegrasyonuna kadar birçok yeni
veri entegrasyonu projesi geliştirilmiştir.

Genleri ve Genomları Dizileme
Bir genin (ya da bir genomun) dizilenmesi işlemindeki ilk hesaplama zorluklarından biri, bir
dizilim jelindeki parçaların modelinin yorumlanmasıdır.

Ham Sekans Verilerinin Analizi: Basecalling
DNA dizilemesinden ham verilere bir dizinin atanması işlemine basecalling denir. Bu adım doğru
bir DNA dizisi üretmezse, sıralamanın sonraki analiz etkilenir. Kamuya açık veritabanlarında biriktirilen
tüm diziler, sıralayıcı çıktısındaki belirsizlikler veya ekipman arızaları nedeniyle ortaya çıkan hataların
önlenmesi ile etkilenmektedir. EST ve genom araştırma dizileri en yüksek hata oranlarına sahiptir (baz
başına 1/10 -1/100 hata), ardından küçük laboratuvarlardan bitmiş diziler (baz başına 1/100-1 / 1.000) ve
büyük genom dizileme merkezlerinden bitmiş diziler (Baz başına 1 / 10,000 -1 / 100.000). GenBank’taki
herhangi bir dizinin en az bir hataya sahip olması muhtemeldir. Sekanslama teknolojisinin geliştirilmesi
ve özellikle DNA dizilemesinde yer alan sinyal tespiti ve işlenmesi hala aktif araştırmaya konu
olmaktadır.
DNA dizilimi için iki popüler yüksek verimli yöntem vardır. DNA dizilemesi, tek baz
çözünürlükte DNA fragmanlarının bir merdivenini oluşturma ve DNA parçalarını jel elektroforezi ile
ayırma yeteneğine dayanır. Genel olarak, parçalanmış DNA, her bir baz spesifik parçası için bir tane
olmak üzere dört farklı floresan etiket ile etiketlenir ve bir jel şeridinde dört örneğin bir karışımını
çalıştırır. Yaygın olarak kullanılan başka bir sıralama yöntemi, her bir örneği ayrı ve yakından aralıklı
bir şeritte çalıştırır. Her iki durumda da, jel sırayla her bir floresan bandını harekete geçiren bir lazer ile
taranır. Bu protokollerin her birinin farklı deney türlerinde avantajları vardır, bu nedenle her ikisi de ortak
kullanımdadır.
Otomatik basecalling için çeşitli ticari ve ticari olmayan araçlar vardır. Bazıları belirli sıralama
donanımı ve giriş veri türleri ile tam olarak entegre edilmiştir. Çoğu, dizinin belirlendiği şekilde uzman
bir kullanıcının karar vermesine izin verir ve hatta bunu gerektirir.
Dizilemenin ham sonucu, bir sıralama jeli içindeki her pozisyonda bir flüoresans yoğunluğunun
kaydıdır. Şekil 2, modern bir sıralama deneyinden detektör çıktısını göstermektedir. Otomatik
basecalling yazılımı için zorluk, floresan piklerini dört harfli DNA dizi koduna çevirmektir. Bir sıralama
jeli üzerinde bantların ayrılması mükemmel olmadığından, ayırmanın kalitesi ve bantların şekli jelin
uzunluğu boyunca kötüleşir. Zirveler genişler ve birbirine karışır ve bir noktada (genellikle 400-500 baz)
zirvelerin çözülmesi imkansız hale gelir. Sistematik hataların oluştuğu iyi anlaşılmıştır, bu yüzden
bilgisayar algoritmaları bunları telafi edecek şekilde geliştirilmiştir. Basecalling yazılımının ana amacı,
okuma sonunda her bir dizinin doğruluğunu geliştirmek ve aynı zamanda, çalışmanın sonunda daha
belirsiz olan floresan zirvelerini dönüştürmek için araçlar sağlayarak, dizi sıralama çalışmalarının
kapsamını genişletmektir.
7|Page

OMIKLER VE SISTEM BIYOLOJISI / TEMEL SEVIYE/

Şekil 2. Bir sıralama denemesinden gelen dedektör çıkışı
Modern sıralama teknolojileri, jelleri mikroskobik kılcal sistemlerle değiştirir, ancak sürecin
temel kavramları, jel bazlı dizilemede olduğu gibidir: DNA’nın parçalanması ve tek tek parçaların
elektroforez ile ayrılması.

Bütün bir Genomu Sıralama
Genom dizilemesi, bir gen dizileme çalışmasının sadece ölçekli bir versiyonu değildir. 500 baz
çifti gibi bir şeyin dizi uzunluğu sınırıdır. Ve bir genomun uzunluğu on binler ile milyarlarca baz çift
arasında değişebilir. Böylece, bütün bir genomu dizmek için genomun parçalara ayrılması gerekir ve
daha sonra dizilen parçaların sürekli bir diziye yeniden birleştirilmesi gerekir.
Genomları sıralamak için iki popüler strateji vardır: av tüfeği yaklaşımı ve klon kontigü
yaklaşımı. Bu stratejilerin kombinasyonları genellikle daha büyük genomları dizmek için kullanılır.
Av tüfeği yaklaşımı
Av tüfeği DNA dizilemesi, DNA dizilemesi için otomatik bir yaklaşımdır. Burada DNA,
yönetilebilir uzunluktaki (yaklaşık 2,000 KB) rastgele parçalara ayrılmıştır. Plazmidlere klonlanırlar (bir
klon kütüphanesi olarak adlandırılır). Yeterince büyük miktarda genomik DNA parçalanırsa, klon seti,
genomun her baz çiftini birçok kez genişletir. Her bir klonlanmış DNA parçasının ucu daha sonra sıralanır
veya bazı durumlarda her iki uç sekanslanır. Her ne kadar fragmanın uçlarında sadece 400-500 baz dizilse
de, eğer kütüphaneden yeterli sayıda klon rastgele seçilirse, dizilen DNA miktarı hala birkaç kez
genomun her baz çiftini kapsar. Av tüfeği dizilemede son adım, dizi montajıdır. Genellikle dizilerin
montajı çoklu konturlar ile sonuçlanır (birbiriyle çakışmayan açıkça monte edilmiş uzunluklar). Av tüfeği
dizilimi ile tam bir genom dizilimindeki son adımlar ya eksik bölgeleri doldurabilecek klonlar bulmak
ya da boşluklardan DNA dizisini çoğaltmak için PCR ya da başka teknikler kullanmaktır.
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Klon contig yaklaşımı
Klon contig yaklaşımı, aynı zamanda, daha küçük bir ölçekte, av tüfeği dizilişine dayanır. Tüm
genomu rastgele parçalara ayırmak yerine, klon kontig yaklaşımı onu kısıtlama parçalarına ayırarak
başlar, daha sonra yapay kromozom vektörlerine klonlanabilir ve çoğaltılabilir. Klonlanmış kısıtlama
fragmanlarının her biri, standart bir av tüfeği yaklaşımı ile sıralanabilir ve birleştirilebilir. Genom,
kısıtlama fragmanlarına bölündüğünde, sadece kısmen ayrışır. DNA örneğine uygulanan kısıtlama
enzimi miktarı, numunedeki mevcut kısıtlama alanlarının sadece yaklaşık % 50’sinde kesmek için
yeterlidir. Bu, bazı fragmanların belirli bir kısıtlama bölgesini kapsayacağı, diğer fragmanların bu alanda
kesileceği ve diğer kısıtlama alanlarını kapsayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, bu kısıtlama
parçalarından oluşan klon kütüphanesi, örtüşen parçalar içerecektir. Montaj süreci, kromozom yürüyüşü
ile başlar. Spesifik bir klonun bulunması, daha sonra üst üste binen bir sonraki klonun bulunması ve bir
sonraki, vb. Genellikle, her bir klonun içine sokulmuş olan kısıtlama fragmanının belirlenmesine
yardımcı olmak için bir prob melezleştirme tekniği veya PCR kullanılır.
Genomlar çeşitli detay seviyelerinde haritalanabilir. Belirli özelliklerin ortaya çıkmasına neden
olan genleri kromozomdaki spesifik lokuslara tahsis eden genetik bağlantı haritaları oluşturulabilir. Bu
nedenle, araştırmacıların genom işlevini anlamalarına yardımcı olabilecek (ve tam bir genom haritasının
oluşturulması için bir çerçeve sağlayan), organizmaya bağlı olarak bazen çok ayrıntılı bir dizi işaretleyici
sağlarlar. Ayrıca, fiziksel haritalar DNA’yı belirli yerlerde kesilen kısıtlama enzimleri ile sindirerek,
düzenli klon kütüphaneleri geliştirerek ve bir cam alt-tabakaya sabitlenmiş tek, resriksiyon enzimiyle
kesilmiş DNA moleküllerinin floresan mikroskobu olmak üzere birkaç şekilde oluşturulabilir. Her
yöntemin anahtarı, etiketli probların ve bilinen genetik işaretlerin (kısıtlama eşlemesinde) veya örtüşen
bölgelerin (kütüphane oluşturmada) tanımlanmasıyla bir genomun parçalarının doğru bir şekilde spesifik
bir haritaya doğru sıralanmasıdır.

LIMS: Mini dizileri izleme
Genomdan izole edilebilen milyonlarca eşsiz DNA örneğini izlemek, en büyük bilgi teknolojisi
sorunlarından biridir. Yüksek verimli dizilemeden çıktıları yöneten sistemlere Laboratuvar Bilgi
Yönetim Sistemleri (LIMS) denir ve geliştirilmesi ve bakımı biyoenformatiklerin endüstriyel
ortamlardaki en büyük payını oluşturur. Mikroarray’ler ve cheminformatics gibi diğer yüksek verimli
teknolojiler de karmaşık LIMS desteğini gerektirir.

Dizi Meclisi
Basecalling, tam bir genom dizilimini bir araya getirmenin ilk adımıdır (Şekil 3). Kısa dizi
fragmanları elde edildikten sonra, bunların binlerce kez uzunluğunda olabilen tam bir dizi halinde
toplanması gerekir. Bir sonraki adım dizi montajıdır.
Bir av tüfeği yaklaşımı kullanılarak DNA dizilimi, her biri 400-500 parça uzunluğunda binlerce
veya milyonlarca mini dizi sağlar. Fragmanlar rastgele olup kısmen veya tamamen birbiriyle çakışabilir.
Bu örtüşmeler nedeniyle, kümedeki her fragman, bazı diğer parçalara bitişik olarak dizi özdeşliği ile
tanımlanabilir. Bu fragmanların her biri, başka bir parça ile çakışır. Son olarak, tüm fragmanların optimal
olarak bir sürekli diziye birleştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, tekrarlanan diziler, montaj işlemini
karmaşıklaştırabilir. Bazı fragmanlar boyanmaz ve sekanslama süreci başarısız olur ve otomatik dizilimi
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karmaşık hale getiren DNA sekansında boşluklar kalır. Dizilimin devam etmesi için bir noktada yeterli
bilgi yoksa, oluşturulmakta olan dizi contig bir sona gelir ve yeni bir contig başlar.

Şekil 3. Av tüfeği DNA dizileme yaklaşımı

Web’de Genom Bilgilerine Erişme
GenBank’ta yüzlerce genomda kısmi veya tam DNA sekansları mevcuttur. Bu dizi kayıtlarını
genom yapısının anlaşılabilir bir temsiline koymak o kadar kolay değildir. DNA dizisini kullanıcı dostu
bir formatta daha yüksek seviyeli genom haritalarıyla entegre etmek için birçok çaba sarf edilmektedir.
Şimdiye kadar, bu çabalar, önemli bitki ve hayvan model sistemlerinin insan genomuna ve genomlarına
odaklanmıştır.
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NCBI Genom Kaynakları
NCBI, ana web sitesinin Genomik Biyoloji bölümünden çok çeşitli web tabanlı genom analiz
araçlarına erişim sunmaktadır. Arayüzleri kullanıcı dostudur ve NCBI, sağlanan araçları ve
veritabanlarını nasıl kullanacağını açıklayan bol miktarda dokümantasyon sağlar.
Mevcut genomik araçlardan bazıları şunlardır:
Genom Bilgileri
Genom proje bilgisi NCBI’deki Entrez Genomes sayfasından edinilebilir. Veritabanı listeleri, tam
veritabanı veya mikroorganizmalar, archaea, bakteri, ökaryotlar ve virüsler gibi ilgili organizmalar için
kullanılabilir. Veritabanındaki her giriş, bir taksonomi tarayıcı girişine veya organizma hakkında mevcut
bilgilere daha fazla bağlantı sağlayan bir ana sayfaya bağlanır. Organizmanın bir genom haritası
mevcutsa, organizmanın ana sayfasında bir “Genomu Görün” bağlantısı görünür. Ana sayfadan, genom
dizilerini ve referanslarını da indirebilirsiniz.
Harita Görüntüleyici
Genoma bağlı olarak, bilinen protein kodlama bölgelerini, protein ve RNA için kodlama
bölgelerinin listelerini ve diğer bilgileri gösteren genel haritalarına erişebilirsiniz. Harita Görüntüleyici
dört bilgi düzeyini birbirinden ayırır: organizmanın ana sayfası, genomun grafiksel görünümü, her bir
kromozomun detaylı haritası (kullanıcının yakınlaştırılacağı yeri seçebileceği bir ana harita ile
hizalanmış) ve dizi görünümü, genom dizisinin bölgeleri için ek açıklamaları grafiksel olarak
göstermektedir.
ORF Bulucu
Açık Okuma Çerçevesi (ORF) Bulucu, bir DNA dizisinde açık okuma çerçevelerini bulmak için
bir araçtır. ORF bulucu, standart veya kullanıcı tarafından belirlenen genetik kodu kullanarak diziyi
çevirir. Kodlamayan DNA’da, durdurma kodonları sıklıkla bulunur. ORF bulucudan alınan bilgiler, bir
DNA dizisi için hassas okuma çerçevesi ve kodlama bölgelerinin başladığı ve durduğu yerler hakkında
ipuçları sağlayabilir. Entrez Genomes veritabanında bulunan birçok genom için ORF Finder, genomun
harita görünümünden entegre bir araç olarak mevcuttur.
Homologene
HomoloGene, geniş bir ökaryotik türün eksiksiz gen setlerinden varsayılan homoloji gruplarını
oluşturmak için otomatik bir sistemdir. Ortolog çiftleri ya literatür raporları veya benzerlik hesaplamaları
ile tanımlanır. HomoloGene veritabanı, gen sembolleri, gen adları, GenBank katılım numaraları ve diğer
özellikler kullanılarak aranabilir.
Ortolog Grupların Kümeleri (COG)
COG, ortolog protein gruplarının bir veritabanıdır. Veri tabanı, 97 genomunda protein dizileri
karşılaştırılarak geliştirilmiştir. COG’deki girişler, evrimsel tarihin büyük bir bölümünü temsil
11 | P a g e

OMIKLER VE SISTEM BIYOLOJISI / TEMEL SEVIYE/

etmektedir. COG veritabanı fonksiyonel kategori, filogenetik desen ve diğer birçok özellik tarafından
aranabilir.

Genom Açıklaması
Pratikte genom ek açıklamaları, birden fazla veri tabanının, strüktürün ve fonksiyonel
genomiklerin bir araya getirilebilir bir sistemde tamamen birbirine bağlı bir kombinasyonudur. Bu zor
bir süreçtir çünkü bir genomda birbiriyle ilişkili çok sayıda bilgi parçasıdır ve ilişkisel veritabanlarıyla
ilgilidir.

Genom Karşılaştırması
Genomların ikili veya çoklu karşılaştırması, evrimsel biyolojinin (genetik polimorfizmler) temel
sorularını veya çok spesifik klinik soruları (fenotipte varyasyonlar) yanıtlamak gibi birçok farklı
çalışmada kullanılabilen bir araçtır.
Genlerin teker teker karşılaştırılması yerine, bütün genomların karşılaştırılması, karakterize
edilmemiş veya hatta varsayılan DNA’sı içinde benzerlik bölgelerinin tanımlanmasına yardımcı olabilir.
Genom karşılaştırması ayrıca genomik açıklamada da yardımcı olacaktır. Prototip genom
karşılaştırmaları, ek genomların dizilişini doğrulamaya izin verir ve hem harita seviyesinde hem de
doğrudan sekans seviyesinde faydalıdır.

PipMaker
PipMaker, iki DNA dizisinde benzer bölgelerin hizalarını hesaplayan bir araçtır. Bu, uzun
dizilerde büyük ölçekli benzerlik kalıplarının belirlenmesinde faydalıdır. PipMaker kullanma süreci
nispeten basittir. İki FASTA formatlı sekans dosyası ile başlayarak, önce sekans tekrarlarını maskelemek
(RepeatMasker sunucusunu kullanarak) için bir dizi komut üretilir. Bu, sekans karşılaştırmasındaki
belirsiz isabet sayısını azaltır. Elde edilen bilgiler ve bilinen gen konumlarının sayısal bir listesini içeren
basit bir dosya Penn State University’deki PipMaker web sunucusuna gönderilir ve sonuçlar size e-posta
ile gönderilir.

MUMmer
Büyük ölçekli DNA ve protein dizilerinin ultra hızlı hizalanması için başka bir program
MUMmer’dir. İlk uygulaması, iki M. tuberculosis suşunun genomlarının ayrıntılı bir karşılaştırmasıdır.
MUMmer, milyonlarca baz çiftini sıralar halinde karşılaştırabilir ve benzerlik bölgelerinin renkli
görselleştirmelerini üretebilir. MUMmer, sistem için son derece kolay bir şekilde çift yönlü
karşılaştırmaları hızla işlemeyi kolaylaştıran bir ek algoritması olarak adlandırılan bir bilgisayar
algoritmasına dayanmaktadır. MUMmer, eksik genomları da hizalayabilir; bir av tüfeği dizileme
projesinden 100’lerin veya 1000’lerin kolayca işlenmesini sağlayabilir ve bunları sistemle birlikte gelen
NUCmer programını kullanarak bir başka contig setine veya bir genoma hizalayacaktır. Türler, benzerliği
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saptamak için bir DNA dizisi hizalaması için çok farklıysa, PROmer programı, her iki giriş dizisinin altı
çerçeve çevirisine dayalı hizalamalar oluşturabilir.

Fonksiyonel Genomikler
Yüksek hızlı sıralama yöntemlerinin başlatılması, proteinleri kodlayan DNA dizilerini çalışma
şeklimizi değiştirmiştir. Artık bir kromozomun tüm DNA dizisini tek bir varlık olarak görmek ve bir
bütün olarak organizmanın karmaşıklığını üretmek için parçalarının birlikte nasıl çalıştığını incelemek
mümkün hale gelmektedir.
Genomun fonksiyonları birkaç belirgin kategoriye ayrılır: metabolizma, düzenleme, işaretleme
ve yapım. Metabolik yollar, çevre kaynaklarından elde edilen kimyasal enerjiyi hücredeki yararlı
çalışmaya dönüştürür. Düzenleyici yollar, genomik DNA’nın ne yaptığını kontrol eden biyokimyasal
mekanizmalardır (ifade edildiğinde veya olmadığında). Genomik regülasyon sadece ifade edilen genleri
değil, düzenleyici proteinlerin bağlanabildiği DNA’daki yapısal ve sekans sinyallerini de içerir. Sinyal
yolları, bir hücre içindeki bir bölmeden diğerine kimyasalların akışını kontrol eder. DNA
transkripsiyonunun kontrolü için birçok düzenleyici sistem üzerinde çalışılmıştır. Bu metabolik,
düzenleyici ve sinyalleme sistemlerini genom dizisine eşlemek, fonksiyonel genomik alanın amacıdır.

Gen İfadesini Analiz Etmek İçin Diziye Dayalı Yaklaşımlar
Genom dizisine ek olarak, GenBank diğer birçok DNA dizisini içerir. Bir organizma için ifade
edilen sekans etiketi (EST) verileri, gen ekspresyonunun analizi için son derece yararlı bir başlangıç
noktası olabilir. EST’ler, hücresel mRNA’nın cDNA klonlarının kısmi dizileridir. mRNA seviyeleri,
hücre veya ortamındaki değişikliklere cevap verir; mRNA seviyeleri dokuya bağımlıdır ve organizmanın
yaşam döngüsü sırasında da değişir. mRNA veya cDNA’nın miktar tayini, bir genomun belirli koşullar
altında ne yaptığını iyi bir şekilde ölçer.
NCBI, birkaç bin EST kütüphanesine erişim sağlayan dbEST adlı bir veritabanı sunar. Bunların
büyük bir kısmı insan EST kütüphaneleridir, fakat onlarca başka organizmadan da kütüphaneler vardır.

DNA Mikroarrayleri
Son zamanlarda, yeni teknoloji araştırmacıların tüm genomların ekspresyon modellerini hızla
keşfetmelerini mümkün kılmıştır. Bir mikrodizi (veya gen çipi), her biri farklı bir DNA oligomeri içeren
20.000 veya daha fazla hassas yerleştirilmiş nokta ile kaplanan küçük bir camdır. cDNA, prob olarak
işlev görmek için slayta da eklenebilir. İnce zarlar gibi diğer ortamlar, slaytların yerine kullanılabilir.
Deneyin anahtarı, her DNA parçasının hareketsiz hale getirilmesi ve mikrodizi sinyalinde bir değişikliğe
yol açan herhangi bir reaksiyonun, spesifik bir DNA dizisine kesin olarak atanabilmesidir.
Mikrodiziler kavramsal olarak Southern Blots veya Northern Blots gibi geleneksel hibridizasyon
deneylerinden farklı değildir. Geleneksel kurutmada, protein örneği hareketsizdir; mikrodizi
deneylerinde, prob hareketsiz hale getirilir ve bir deneyde toplanabilen bilgi miktarı çok daha büyüktür.
Şekil 4, bir mikrodizi taramasının sadece bir bölümünü göstermektedir.
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Şekil 4. Bir mikroarray taraması
Mikro dizi teknolojisi artık DNA sıralama deneyleri için rutin olarak kullanılmaktadır (Örneğin,
polimorfizmlerin varlığını test etmekte kullanılır). Bir başka gelişme, gen ekspresyon analizi için
mikrodizilerin kullanılmasıdır. Bir gen eksprese edildiğinde, bir mRNA transkript üretilir. Eğer
ilgilenilen genlere tamamlayıcı olan DNA oligomerleri mikrodizisine yerleştirilirse, mRNA veya cDNA,
bu genlerin eksprese edilip edilmediğine ilişkin olarak hızlı bir analiz sağlayan çipe hibridize edilebilir.
Bu gibi deneyler, örneğin, maya içinde, ortam şeker konsantrasyonundaki değişikliklere yanıt olarak,
bütün genom ekspresyonu modellerindeki farklılıkları test etmek için gerçekleştirilmiştir. Mikroarray
deneyleri, bir organizmanın genlerinin çevresel değişimlere tepki olarak davranışı hakkında bilgi
sağlayabilir.
Mikroarray Tasarım ve Analizinde Biyoinformatik Zorluklar
Biyoenformatik, mikrodizi deneylerinde çoklu roller oynar. Aslında, mikrodizileri bilgisayar ve
veritabanlarının katılımı olmadan faydalı olarak değerlendirmek zordur. Çiplerin özel amaçlarla,
sinyallerin nicelleştirilmesinden, gen gruplarının ekstraksiyonuna kadar, mikrodizi analizi, belirli bir
biyoinformatik yazılımı kullanılmadan, imkansız olmasa da zor olan bir süreçtir.
Kamu alanında, ilişkili sekanslar ve ek açıklamalar ile veri bağlantısı için çeşitli projeler devam
etmektedir. En büyük mikrodizi EMBL-EBI's ArrayExpress. Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü
(NHGRI) şu anda hem analiz araçlarını hem de ilişkisel veritabanı desteğini içeren bir dizi veri yönetim
sisteminin bir sunumunu sağlamaktadır.
Dizi deneylerini planlama
Mikrodizi deneylerinde önemli bir unsur çip tasarımıdır. Talaş tasarımı aylar süren bir süreçtir.
Mikroarray sonuçlarının açık ve net olması için, dizideki her DNA probu, sadece bir spesifik hedef genin
onunla melezleşebileceği kadar yeterli olmalıdır. Aksi takdirde, her noktada tespit edilen sinyal miktarı
kantitatif olarak yanlış olacaktır.
Taranan mikrodizi görüntüleri analiz etme
Dizi denemesi tamamlandığında, dizilerinizin taranan görüntülerini içeren çok fazla sayıda büyük
TIFF dosyasına sahip olursunuz. Ortak alan mikroarray analiz araçları standardı, Stanford’da geliştirilen
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paketlerdir. Bir paket, ScanAlyze, iyi düşünülmüş ve yaygın olarak kullanılan görüntü analiz aracıdır.
TIFF dosyalarını ve Stanford SCN formatını destekler.
Mikroarray veri analizi için çok sayıda başka yazılım vardır, örneğin:
GenomeStudio Yazılımı, Illumina platformlarında üretilen mikrodizi verilerini
görselleştirmenizi ve analiz etmenizi sağlar. Yazılım paketi, genom, gen ifadesi ve gen regülasyonunun
kapsamlı bir görünümünü elde etmenizi sağlayan ayrık uygulama modüllerinden oluşur.
TM4 Microarray Software Suite, mikrodizi veri yönetimi ve raporlaması, görüntü analizi,
normalleştirme ve boru hattı kontrolü ve veri madenciliği ve görselleştirme için açık kaynaklı bir araçtır.
MAIA, cDNA, CGH veya protein mikrodizi teknolojilerinde üretilen tek ve iki renkli
görüntülerin otomatik olarak işlenmesi için bir yazılım paketidir.
AIM (Mikroarray için Otomatik Görüntü İşleme sistemi), kalibre edilmemiş mikrodizi
gridleme ve kantitatif görüntü analizi için bir yöntem sağlar. AIM, en kötü durumdaki dizeler için bile
çok iyi performans gösteren bir hızlı son ek dizisi inşaat algoritmasıdır. Bu sistem bağımsız olarak komut
satırı araçlarının yanı sıra çalışır.
Koadarray, tek veya çoklu dizi görüntüleri tamamen katılımsız işleyebilen tam otomatik dizi
görüntü analizi yazılımı.

Kümeleme ifadesi profilleri
Mikroarray verilerinin analizi için en popüler strateji, ifade profillerinin kümelenmesidir. Bir
ifade profili, deney sırasında mikroarray ızgara üzerindeki bir noktada ekspresyondaki değişikliği tarif
eden bir grafik olarak görselleştirilebilir. Deneyin seyri, DNA’nın diziye hibridize edilmesinden önce
hücrelerin hücre döngüsü aşamalarına kadar büyütüldüğü ortamdaki besinlerin konsantrasyonundaki
değişikliklerden herhangi bir şeyle değişir.
Hiyerarşik kümeleme veya SOM’lar (kendi kendini organize eden haritalar) gibi farklı kümeleme
yöntemleri, farklı durumlarda daha iyi çalışabilir, ancak bu yöntemlerin her birinin genel amacı aynıdır.
İki genin, ifade düzeylerini ortamdaki bir değişikliğe tepki olarak aynı şekilde değiştirmesi durumunda,
bu genlerin ilişkili olduğu varsayılabilir. Bir promosyoncu kadar basit bir şey paylaşabilir ya da büyük
olasılıkla aynı karmaşık düzenleyici yol tarafından kontrol edilirler. İfade profillerinin otomatik
kümelenmesi benzer özellikler arar, ancak bu değişikliklerin nedenlerini göstermez.

Proteomiks
Proteomikler, bir hücrenin tüm protein tamamlayıcısını aynı anda inceleyen tekniklere değinir.
Protein saflaştırma ve ayırma yöntemleri sürekli gelişirken, NMR ve x-ışını kristalografisi ile belirlenen
protein yapılarının zaman-tamamlanma oranı azalırken, bir organizmanın tüm protein tamamlayıcısını
hızla kristalize etmenin tek bir yolu yoktur. Biyokimyada en çok bilişim desteği gerektiren teknolojik
ilerleme, immobilize gradyan 2D-PAGE prosesi ve ayrılmış protein ürünlerinin kütle spektrometresi ile
sonraki karakterizasyonudır.
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Proteomikte Deneysel Yaklaşımlar
Genlerin ne zaman ve hangi seviyelerde ifade edildiğini bilmek, genomun fenotipi nasıl
belirlediğini anlamak için sadece ilk adımdır. mRNA seviyeleri, hücrede protein konsantrasyonu ile
ilşkili olsa da, proteinler, melezleme deneyi ile tespit edilemeyen post-translasyonel değişikliklere
tabidir. Hücredeki protein konsantrasyonu ve aktivitesini belirlemek için deneysel araçlar, süreçte çok
önemli bir adımdır.
Fonksiyonel genomiklerde bir araç olarak ortaya çıkan bir başka yüksek verimli teknoloji, 2D jel
elektroforezidir. İki boyutlu jel elektroforezi, binlerce bileşeni içeren protein karışımlarını ayırmak için
kullanılabilir. Deneyin birinci boyutu, bir çözeltinin bileşenlerinin bir pH gradyanı boyunca ayrılmasıdır
(izoelektrik odaklama). İkinci boyut, bileşenlerin moleküler ağırlıkla ortogonal olarak ayrılmasıdır. Bu
iki boyutta ayırma, komplike bir bileşen karışımını bile çözebilir. Şekil 5, E. coli’den 2D-PAGE
haritasının bir örneğini göstermektedir. 2D-PAGE deneyi, proteinleri karışık bir örnekten ayırır, böylece
tek tek proteinler tanımlanabilir. Haritadaki her nokta farklı bir proteini temsil eder.

Şekil 5. E. coli’den bir 2D-PAGE haritası
2D jel elektroforezi kullanarak, standart yüksek yoğunluklu veri dizileri ile sonuçlanan, çok
hassas protein ayırmalarına izin verir. Dolayısıyla, otomatik görüntü analizine ve niceliğe tabi tutulabilir
ve doğru karşılaştırmalı çalışmalar için kullanılabilir. 2D jel teknolojisini modern moleküler biyoloji
yöntemlerinin ön saflarına yerleştiren diğer gelişme, kütle spektrometresi kullanılarak jeldeki her noktayı
kimyasal olarak analiz etme kapasitesidir. Bu, ölçülebilir biyokimyasal fenomen (bu noktada bulunan
proteinin sekansına doğrudan bağlanacak) jel üzerindeki belirli bir noktada bulunan protein miktarı
sağlar.
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2D-PAGE Analizinde Bilişim Sorunları
2D-PAGE jel görüntüleri için analiz yolu esasen mikrodiziler için oldukça benzerdir. İlk adım,
jeldeki lekelerin konumlarının tanımlandığı ve farklı noktalar arasındaki sınırların çözüldüğü bir görüntü
analizidir. Jeldeki her protein için moleküler ağırlık ve izoelektrik nokta (PI), pozisyona göre tahmin
edilebilir.
Daha sonra noktalar tanımlanır ve belirli bir nokta ile onun gen dizisi arasındaki bağlantıyı
yapmak için dizi bilgisi kullanılır. Proteome analizinde, immobilize proteinler ya in situ olarak dizilebilir
ya da protein noktaları jelden fiziksel olarak çıkarılabilir, uzaklaştırılabilirler ve elektrosprey iyonizasyon
kütle spektrometrisi (ESI-MS) veya matris destekli lazer desorpsiyonu gibi kütle spektrometri yöntemleri
(iyonizasyon kütle spektrometresi, MALDI) kullanılarak analiz edilir.

Proteomik Analiz Araçları
Web’de proteomik analizi için çeşitli kamuya açık programlar mevcuttur. Bunların çoğuna
Uzman Protein Analiz Sistemindeki (ExPASy) mükemmel proteomik kaynağı aracılığıyla erişilebilir.
ExPASy, proteomik, genomik, filogenetik, sistem biyolojisi, populasyon genetiği, transkriptomik vb.
Dahil olmak üzere yaşam bilimlerinin farklı alanlarında bilimsel veri tabanlarına ve yazılım araçlarına
(kaynaklara) erişim sağlayan İsviçre Biyoenformatik Kaynak Portalı Enstitüsü’dür.

Biyokimyasal Yol Veritabanları
Gen ve protein ekspresyonu, genetik kodun fenotipe çevrilmesinde sadece iki adımdır. Genler
eksprese edildikten ve proteinlere dönüştürüldükten sonra, ürünleri Şekil 6’da gösterildiği gibi karmaşık
biyokimyasal etkileşimlere katılırlar. Her yol, diğer yollara kimyasal öncüler sağlayabilir, bu da her
proteinin tek bir yola sahip olduğu, ancak muhtemelen birkaç yoldaki basamaklardan da geçtiği anlamına
gelir. Metabolik yolakların karmaşık dallanmasının, genlerin ve genomların lineer sekanslarından daha
iyi temsil edilmesi ve araştırılması daha zordur.
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Şekil 6. Kompleks bir metabolik yol
Birçok web tabanlı hizmet, metabolik yol bilgilerine erişim sunar.

KEGG
İnternetteki en iyi bilinen metabolik yol kaynakları, Genler ve Genomların Kyoto Ansiklopedisi
(KEGG)’dir. KEGG metabolik gözden geçirmeleri sadece metinlerden ziyade harita illüstrasyonları
olarak sunar ve görsel-odaklı kullanıcı için daha kolay kullanılabilir. KEGG ayrıca, EC sayılarının ve
bunlara karşılık gelen enzimlerin listelenmesini ve enzim ve ligand terminolojisini ayrıntılı olarak
tanımlayan bölgelere birçok faydalı link de sunmaktadır. KEGG ile ilişkili LIGAND veritabanı,
biyokimyasal yollarda yer alan küçük molekülleri tanımlamak için yararlı bir kaynaktır. KEGG, dizi
homolojisi, anahtar kelime ve kimyasal varlık tarafından aranabilir; Ayrıca iki küçük molekülün
LIGAND ID kodlarını girebilir ve bunları birleştiren tüm olası metabolik yolları bulabilirsiniz.

PathDB
PathDB başka bir metabolik yol veritabanı türüdür. KEGG (bileşiklerin ve metabolik proteinlerin
özdeşlikleri) ve bu varlıkları bağlayan adımlar hakkında bilgi ile aynı bilgiyi içerdiği halde, bilgiyi diğer
metabolik veri tabanlarından çok daha esnek bir şekilde ele alır. Aramaları keyfi metabolik yollara
sınırlamak ve önceden algılanan görüntülerle yolları tanımlamak yerine, PathDB, A noktasından B
noktasına veya A bileşenini B bileşenine bağlayan herhangi bir bağlantılı reaksiyon seti bulmanızı sağlar.
PathDB, normal arama araçlarına ek olarak seçilen herhangi bir yolu gözden geçirmenizi ve yolun farklı
gösterimlerini görüntülemenizi sağlayan bir yol görselleştirme arayüzü içerir.

18 | P a g e

OMIKLER VE SISTEM BIYOLOJISI / TEMEL SEVIYE/

References
1.

Baxevanis A.D., Ouellette B. F. F. (2004) Bioinformatics: A Practical Guide to the
Analysis of Genes and Proteins, 3rd Edition, John Wiley & Son, New York
2.

Elloumi M., Zomaya A. Y. (2011) Algorithms in Computational Molecular Biology:
Techniques, Approaches and Applications, John Wiley a& Son, New York
3.
Liu L., Agren R., Bordel S., Nielsen J. (2010) Use of genome-scale metabolic models for
understanding microbial physiology. FEBS Letters 584: 2556–2564.
4.

Milne C.B., Kim P.J., Eddy J.A., Price N.D. (2009) Accomplishments in genome-scale in
silico modeling for industrial and medical biotechnology. Biotechnol J. 4(12):1653-70
5.
Pevzner P., Shamir R. (2011) Bioinformatics for Biologists, 1st Edition, Cambrage
University Press
6.

Ramsden J. (2015) Bioinformatics: An Introduction, Springer-Verlag, London

7.
Singh G. B. (2015) Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology, Springer
International Publishing, Switzerland

19 | P a g e

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / İLERI DÜZEY /

Biyoloji, biyolojik veri tabanları ve yüksek
verimli veri kaynakları
İleri düzey

Ventsislava Petrova
BULGAP Ltd
Sofia, Bulgaria
http://www.bggap.eu

Kliment Petrov
BULGAP Ltd
Sofia, Bulgaria
http://www.bggap.eu

Zlatyo Uzunov
JST Corporation Ltd.
Sofia, Bulgaria
https://jst.bg

4|Page

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / İLERI DÜZEY /

İÇINDEKILER
Arama Motorları ve Boolean Arama .......................................................................................................................... 6
Bilimsel Makaleleri Bulmak ........................................................................................................................................ 7
PubMed’i Etkili Olarak Kullanma ............................................................................................................................ 7
Kamu Biyolojik Veritabanları ...................................................................................................................................... 9
Veri Açıklaması ve Veri Biçimleri .......................................................................................................................... 10
3D Moleküler Yapı Verileri ................................................................................................................................... 11
DNA, RNA ve Protein Dizisi Verileri ...................................................................................................................... 11
Genomik Veriler ................................................................................................................................................... 12
Biyokimyasal yol verileri....................................................................................................................................... 12
Gen İfadesi Verileri ............................................................................................................................................... 13
Biyolojik Veritabanlarını Araştırmak ........................................................................................................................ 14
Gen Bankası .......................................................................................................................................................... 14
Arama sonuçlarını kaydetme ........................................................................................................................... 17
Büyük sonuç kümelerini kaydetme .................................................................................................................. 18
PDB ....................................................................................................................................................................... 18
Verilerin Kamu Veritabanlarına Aktarılması............................................................................................................. 21
GenBank Biriktirme .............................................................................................................................................. 21
PDB Biriktirme ...................................................................................................................................................... 21
Yazılım Bulma ........................................................................................................................................................... 22
Bilginin Kalitesine Bakmak ....................................................................................................................................... 22
References................................................................................................................................................................ 22

5|Page

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / İLERI DÜZEY /

İnternet, bilim adamlarının bilgi aramasını ve bilgi alışverişini tamamen değiştirdi. Bir zamanlar
kâğıt üzerinde iletilmesi gereken veriler şimdi sayısallaştırılmakta ve merkezi veri tabanlarından
dağıtılmaktadır. Dergi makaleleri çevrimiçi olarak mevcuttur. Neredeyse her araştırma grubunun, yeniden
basımlardan yazılım yüklemelerine, verilerden otomatik veri işleme hizmetlerine kadar her şeyi sunan bir
web sayfası vardır.

Arama Motorları ve Boolean Arama
AltaVista, Mozilla, Google, İnternet gezgini, Safari ve diğer arama motorları, aramanıza cevap
veren milyarlarca veya daha fazla sayfayı bulmanıza yardımcı olmak için vardır. Ancak, çoğu zaman bilim
adamları büyük bir samanlıkta bir çift iğne ararlar. Bir aramada ortaya çıkacak çöplerin çoğunluğunu
sınırlamak için bir sorguyu nasıl yapılandıracağınızı bilmek, hem web’de arama hem de anahtar kelime
tabanlı veri tabanı araştırmasında çok kullanışlıdır. Arama alanınızı sınırlandıran boolean sorgularının
nasıl formüle edileceğini anlamak kritik bir araştırma becerisidir.
Çoğu web sörfçüsü için rasgele arama yaklaşımı en iyidir. Ancak her arama motoru farklı
varsayımlar yapar. Dolayısıyla, sorgu alanına protein yapısı diye girerseniz, Google’ın sorgu alanına
protein yapısını girdiğinizden tamamen farklı bir arama yaparsınız. Etkili bir şekilde arama yapabilmeniz
için, bir grup şeyin nasıl bölünmesi veya setler halinde birleştirilmesi gerektiğini belirten son derece basit
bir yöntem olan boolean mantığını kullanmanız gerekir. [Boolean (Bolyen) Search: Arama makinalarını
daha verimli ve akılcı kullanmak için geliştirilmiş bir mantık. Bu mantıkla arama yaparken, sözcükler
arasında AND, OR, NOT, VE, VEYA gibi bağlaçlar kullanarak ilişkiler kurarak arama yapmaktır].
Arama motorları ve genel biyolojik veri tabanları bir çeşit mantığı kullanır. Boolean sorguları, bir
dizi arama terimine AND, OR ve NOT işleçleriyle katılarak bir veritabanından döndürülen sonuçları
kısıtlar. Örneğin: AND ile iki anahtar terimi birleştirmek yalnızca anahtar terim1 ve anahtar terim2 içeren
belgeleri bulur; OR kullanarak, anahtar terimi1 veya anahtar terim2 (veya her ikisi) içeren belgeleri
döndürür; ve NOT kullanılarak, anahtar terimini içeren ancak anahtar 2 anahtarını içermeyen belgeler
keşfedilir.
Bununla birlikte, arama motorları bir alanı nasıl yorumladıklarına göre farklılık gösterir. Bazıları
OR olarak bir boşluk düşünür, bu yüzden protein yapısı yazıldığında, arama motoru protein veya yapı arar.
Sonuç olarak ilgi duyulan bilimsel sitelere ulaşmadan önce tuhaf diyetler ve protein takviyeleri için çok
sayıda reklam ortaya çıkar. Öte yandan, Google uzayında AND’e atıfta bulunulmaktadır, dolayısıyla
bulunan tek referans protein ve yapı içerenlerdir. Boolean sorguları tıpkı metin gibi soldan sağa okunur.
Parantez daha karmaşık boolean sorguları yapılandırabilir. Örneğin, anahtar1 ve anahtar 2 veya anahtar
terim3’ten birini içeren, ancak anahtarterim4’ü içermeyen belgeler ararsanız, sorgunuz şöyle görünürdü:
(anahtar terim1 AND (anahtar terimi2 OR anahtar terimi3) NOT anahtar terimi4.
Birçok arama motoru, bir ifade belirtmek için tırnak işaretleri kullanmanıza izin verir. Sadece
anahtar terim enzim aktivitesinin sırayla birlikte göründüğü belgeleri bulmak için, “enzim aktivitesi”
araştırması sonuçları daraltmanın bir yoludur.
Boolean araştırmasında birçok mükemmel web öğreticisi vardır. Google’da boolean ifadesiyle
arama yapmayı deneyin ve nelerin geldiğini görün.
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Bilimsel Makaleleri Bulmak
Biyolojik bilimlerdeki bilimsel literatürü araştırmak için mükemmel bir kaynak olan ücretsiz bir
sunucu Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından desteklenmektedir.
Bu sunucu, bir web tarayıcısına sahip olan herkesin Medline veritabanında arama yapmasını mümkün
kılar. Karşılaştırılabilir kalitede başka literatür veri tabanları vardır, ancak bunların çoğu ücretsiz değildir.
Hakemli kaynakların dışında, herkes Web’de bilgi yayınlayabilir. Çoğu zaman araştırma grupları,
hazırladıkları dökümanları web sitelerinde teknik raporlar olarak sunar. Bu teknik raporlar, araştırma
grubunun ev organizasyonu dışında hiç bir şekilde gözden geçirilemez veya yayınlanamaz ve kalitelerine
ilişkin tek kanıtınız, yazarların saygınlığı ve uzmanlığıdır. Bu durum
bu gibi kaynaklara
güvenmeyeceğimiz ya da buralarda arama yapmamamız gerektiğini söylemez. Birçok hükümet kuruluşu
ve akademik araştırma grubu, web sitelerinde ders kitabı kalitesine yakın referans materyaline sahiptir.
Örneğin, Washington Üniversitesi Genom Merkezi’nin genom dizilemesi üzerine mükemmel bir öğreticisi
materyali vardır ve NCBI, BLAST dizi hizalama programının ve onun varyantlarının kullanımı hakkında
iyi ve pratik öğretici materyaldir.

PubMed’i Etkili Olarak Kullanma
PubMed, biyologların kullanabileceği en değerli web kaynaklarından biridir. PubMed’de
4.000’den fazla dergi, hücre ve moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve ilgili alanlardaki saygın
dergilerin çoğu ve tıp uzmanlarına yönelik birçok klinik yayın da dahil olmak üzere endekslenmiştir.
PubMed, anahtar kelime tabanlı bir arama stratejisi kullanır ve boolean işleçlerinin sorgu deyimlerinde
AND, OR ve NOT’lara izin verir. Kullanıcılar, arama terimini köşeli parantez içine alınmış bir alan adıyla
izleyerek her arama teriminin hangi veritabanı alanlarını kontrol edeceğini belirtebilirler. Ek olarak,
kullanıcılar Tıbbi Konu Başlığı (Medical Subject Heading, MeSH) terimlerini kullanarak PubMed’i
arayabilirler. MeSH, aynı kavramı ifade etmek için alternatif terimleri kullanan makalelerin yerini
bulmaya yardımcı olabilecek standartlaştırılmış terimlerden oluşan bir kütüphanedir. MeSH tarayıcısı,
kullanıcıların bir kelime veya kelime parçası girmesine ve ilgili anahtar kelimeleri MeSH kütüphanesinde
bulmasına izin verir. PubMed, sorgu terimleriyle ilgili olarak MeSH terimlerini otomatik olarak bulur ve
sorguları geliştirmek için bunları kullanır. Örneğin, PubMed’de “protein yapısı” için arama yaptık. Aksi
belirtilmedikçe, protein ve yapı terimleri otomatik olarak bir AND ile birleştirilir. PubMed’e gönderilen
sonuçta oluşan boolean sorgusu aslında:
(“proteinler” [MeSH Koşulları] OR “proteinler” [Tüm Alanlar] OR “protein” [Tüm Alanlar]) AND
(“Yapı” [Dergi] OR “yapı” [Tüm Alanlar]) Aramanın sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. PubMed arama sonuçları
Şekil 2’de görebileceğiniz gibi, PubMed aramanızı daraltmak için bir web arayüzü kullanmanıza
da izin verir. Ana PubMed sayfasındaki sorgu kutusunun hemen altındaki Gelişmiş bağlantı (Advanced
link) sizi bu web formuna götürür.
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Şekil 2. PubMed’de Gelişmiş (Advanced) menüsünü kullanarak bir arama stratejisini daraltmak
Gelişmiş (Advanced) form, sorgunuza özgüllük eklemenizi sağlar. Aramanızı, Yazar Adı veya
MeSH Major Konusu gibi PubMed veritabanı kaydındaki belirli alanlarla sınırlandırabilirsiniz. Aramalar
ayrıca, dil, içerik (örneğin, yalnızca inceleme makalelerini veya klinik denemeleri araştırmak) ve tarih ile
sınırlanabilir.

Kamu Biyolojik Veritabanları
Biyolojide moleküler düzeyde isimlendirme problemi muazzamdır. Genler genellikle sistematik
olmayan isimlerle bilinir. Bunlar, model sistemlerde gelişimsel biyoloji çalışmalarından gelebilir, böylece
belirli bir hayvanda neden oldukları gelişimsel etkiler nedeniyle bazı genlerin uçamayan, çalkalayıcı ve
antenapedia gibi isimleri vardır. Diğer isimler hücresel biyologlar tarafından seçilir ve homeobox gibi
hücresel düzeyde genlerin fonksiyonunu temsil eder. Diğer isimler biyokimyacılar ve yapısal biyologlar
tarafından seçilir ve genin bulunmasından önce muhtemelen izole edilmiş ve çalışılmış bir proteine işaret
eder.
Proteinler, genlerin doğrudan ürünleri olsa da, her zaman onları kodlayan genler olarak aynı isimler
veya kodlarla ifade edilmezler. Bu tür kafa karıştırıcı isimlendirme, genellikle sadece belirli bir gen, gen
ürünü veya biyokimyasal süreçle çalışan bir bilim insanının, genin ortak adının ne anlama geldiğini hemen
anlayabileceği anlamına gelir. Tek bir organizmanın biyokimyası, Linnaeus zamanında yaşayan türlerin
taksonomisinden daha karmaşık bir bilgi kümesidir, bu yüzden açık ve kapsamlı bir isimlendirme
sisteminin kolayca ulaşması beklenemez. Belirli bir gen hakkında bilinmesi gereken çok şey vardır: genin
kaynağı olan organizma, kromozomal lokasyonu ve aktivatör dizilerinin yeri ve aşağı ve yukarı
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düzenlenmiş proteinlerin kimlikleri. Genler ayrıca organizmanın gelişmesi sırasında
ekspresyonlandıklarında ve ekspresyonun gerçekleştiği dokularda da kategorize edilebilirler. Yapısal bir
protein, bir enzim veya fonksiyonel bir RNA olup olmadıkları, ürünlerinin işlevi ile karakterize
edilebilirler. Ürünlerinin bir parçası oldukları metabolik yolla, ürettikleri substrat veya ürettikleri ürün ile
belirlenebilirler. Ayrıca protein ürünlerinin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Şekil 3, tek bir
gen ile ilgili olabilecek bazı bilgileri göstermektedir.

Şekil 3. Tek bir genle ilişkili bilgilerin bir kısmı
Genomik verilerin doğru şekilde açıklanması, veritabanına yeterli bilginin verilmesi, genin ne
olduğu sorusu olmadığı, şifreli bir ortak isme sahip olsa bile ve bu bilgi ile gen dizisi ve seri numarası
arasında doğru bağlar kurularak elde edilebilir. Makromoleküler verilerin elektronik veri tabanlarında
depolanması, isimlendirme problemine yol açmıştır. Çözüm, her yeni veri tabanına bir seri numarası
vermek ve daha sonra bu seri numarasının temsil ettiği gen veya gen ürünü ve gen hakkındaki diğer
bilgileri uygun bağlantıların bilindiği ilişkisel bir veritabanında saklamak olmuştur. Bu strateji şu anda
büyük biyolojik veritabanlarında kullanımda olan bir stratejidir.

Veri Açıklaması ve Veri Biçimleri
Biyolojik verilerin temsili ve dağıtımı biyoinformatikte hala açık bir sorundur. DNA ve RNA’nın
nükleotid sekansları ve proteinlerin amino asit sekansları, tek bir harfin tek bir nükleotit veya amino asidi
temsil ettiği karakter dizilerine düzgün bir şekilde indirgenir. Dizi verilerinin temsil edilmesindeki geri
kalan zorluklar, verilerin doğruluğunun, verilerin tam olarak açıklanmasının ve kromozomların ve tüm
genomların dizileri gibi daha büyük parçalarda ortaya çıkan verilerin işlenmesinin doğrulanmasıdır.
Biyomolekülün 3D yapısının standart indirgenmiş temsili, molekül içindeki atomların Kartezyen
koordinatlarından oluşur. Molekülü temsil etmenin bu yönü basittir. Öte yandan, tamamen çözülmeyen
10 | P a g e

BIYOLOJI, BIYOLOJIK VERI TABANLARI VE YÜKSEK VERIMLI VERI KAYNAKLARI / İLERI DÜZEY /

yapı veri tabanları için bir dizi karmaşık konu vardır. Biyoloji topluluğu, şu anda bir yapının hangi ek
açıklamasının gerekli olduğu konusunda bir fikir birliği oluşturma girişiminde bulunmasına rağmen, ek
açıklama yapısal veriler için hala bir sorundur. Son 15 yılda, farklı araştırmacılar biyolojik verileri
raporlamak için kendi stillerini ve formatlarını geliştirdiler. Biyolojik sekans ve yapı veri tabanları,
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da paralel olarak gelişmiştir. Veri analizi için özel yazılımların
kullanımı, bir dizi özel veri formatına katkıda bulunmuştur. Birçok özel veri tabanı olsa da, tüm veri
sınıfının kapsamlı bir veri tabanında saklanmasını sürdürmek için çaba sarf edildiği alanlara
odaklanıyoruz.

3D Moleküler Yapı Verileri
DNA dizisi, protein dizisi ve protein yapısı bir anlamda aynı gen ürününü temsil etmenin farklı
yollarından olsa da, bu veri türleri şu anda ayrı veritabanı projeleri ve bağlantısız veri formatları olarak
korunur. Bu temel olarak, sekans ve yapı belirleme yöntemlerinin gelişim öykülerini ayrı tutar. Kamu
DNA sekans veri tabanlarından yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk halk moleküler biyoloji veri tabanı, Protein
Data Bank (PDB)’dir ve burası protein moleküllerinin x-ışını kristal yapıları için merkezi depoyu temsil
eder. İlk sonlandırıcı protein yapısı 1950’li yıllarda sunulurken, 1970’lerin sonuna kadar erişilebilir protein
yapıları dikkate değer sayıda değildi. Bilgisayarlar, en azından yararlı hızlarda, protein koordinat yapısı
bilgisini grafiksel temsilinin mümkün olduğu noktaya kadar oluşturamamışlardır. Ancak, 1971 yılında,
PDB, bilgisayar tabanlı bir arşivde protein yapı bilgisini depolamak için Brookhaven Ulusal
Laboratuvarı’nda kuruldu. Erken bilgisayar teknolojisinin önkoşullarına bir çok tarzını borçlu olan bir veri
formatı oluşturuldu. 1980’lerde, PDB büyüdü. 1973’teki 15 girdiden, 1976’da 69 girişe ulaştı. Her yıl
biriktirilen koordinat setleri sayısı, 1988’e kadar 100’ün altında kalmıştı, bu sırada hala 400’den fazla PDB
girişi vardı.
1988 ve 1992 civarında, PDB üstel büyüme eğrisindeki dönüm noktasına çıktı. Ocak 1994’e kadar,
PDB’de 2,143 kayıt vardı; ve şu anda PDB’nin 14.000’den fazla girişi var. PDB’nin idaresi, Yapısal
Biyoinformatik için Araştırma İşbirliği adı verilen bir giriş işareti konsorsiyumu ile değiştirildi ve
kristalografik verilerin kaydedilmesi için yeni bir format, Macromoleküler Kristalografik Bilgi Dosyası
(mmCIF), eski PDB formatının yerini alacak şekle getirildi. Kristalografik sonuçların yayınlandığı
dergiler, yayın şartı olarak PDB’ye sunulmasını gerektirir; bu, akademik araştırmacılar tarafından elde
edilen neredeyse tüm protein yapı verilerinin PDB’de mevcut olduğu anlamına gelir.
PDB’nin fazlalığı ve yokluğu protein yapısının bilgi odaklı araştırılması için tipik bir konudur.
Veritabanına çeşitli kristal yapıların gönderildiği çok sayıda protein vardır. Çalışması gereken PDB
bilgilerinin alt kümelerini seçmek, bu şekilde, protein yapısının herhangi bir istatistiksel araştırmasında
kritik bir adımdır. Protein zincirlerine -ki bunlar genel sekansların % 25’ine yakındır- bağlı oluşturulan
protein yapısıyla ilgili çok sayıda istatistiksel çalışma vardır. PDB’de temsil edilen yaklaşık 1000 eşsiz
protein katmanı vardır. Mevcut biyolojik dizi verilerinin miktarı arttıkça, PDB şimdi gen dizisi
veritabanlarının arkasında uzun bir yol kat etmektedir.

DNA, RNA ve Protein Dizisi Verileri
Sekans veri tabanları genellikle tek tip veri halinde özelleşmiştir. DNA, RNA veya protein. Avrupa,
Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ana dizi veri toplama ve biriktirme siteleri vardır ve büyük
veri veritabanlarında toplanan tüm verileri yansıtan ve genellikle verilere değer katan bir yazılım sunan
bağımsız gruplar vardır.
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1970’de Ray Wu, DNA açan bir enzimi kullanılarak açılan dairesel bir DNA’nın sonunda tek bir
iplik şeklinde meydana gelen oniki bazlı DNA’nın ilk bölümünü sıraladı. Her durumda, DNA dizilimi,
protein dizilemesinden önemli ölçüde daha zahmetli olduğunu göstermiştir. Çünkü bir nükleik asit
zincirinden birinci nükleotidi seçici olarak ayıran hiçbir kimyasal işlem yoktur. Yedi yıllık bir çalışma
sonunda Robert Holley, bira mayasından 76 nükleotid RNA molekülünün dizilişini açıkladı. Holley’in
dizisi yayınlandıktan sonra, farklı gruplar diziliş için protokolleri düzelttiler, hatta sırayla bir 3.200
tabanlık bakteriyofaj genomunu başarılı bir şekilde sıraladı. DNA dizilimi ile orijinal ilerleme, 1975’ten
sonra, Allan Maxam ve Walter Gilbert tarafından ortaya atılan kimyasal parçalanma yöntemi ve Frederick
Sanger’in zincir sonlandırma prosedürü ile geldi. 1979’da kurulan ilk DNA dizisi veritabanı, Los Alamos
Ulusal Laboratuvarı’nda Gen Dizi Veri Tabanı (GSDB) idi. Günümüzde GSDB, modern GenBank olan
dünya çapındaki işbirliği tarafından yerine getirilmiş olsa da, güncel gen dizisi bilgileri, Genom
Kaynakları Ulusal Merkezi aracılığıyla GSDB’den hala temin edilebilir. Avrupa Moleküler Biyoloji
Laboratuvarı, Japonya’nın DNA Veri Tabanı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri, GenBank aracılığıyla tüm
serbestçe erişilebilen sekans verilerini sağlamak için işbirliği yapmaktadır. NCBI, ASN.1 formatı olarak
bilinen sekans bilgisi sunumu ve depolaması için standart ilişkisel veritabanı formatı oluşturmuştur. Bu
biçim, GenBank’ta doğru türün doğru sıralarını bulmayı garanti ederken, veritabanının gereksiz
sürümlerine erişim sağlayan çeşitli hizmetler de vardır. DNA dizisi veritabanı, ilk on yılı boyunca
kademeli olarak gelişti. 1992 yılında, GenBank sadece 78.000 DNA dizisi içeriyordu (100 milyondan fazla
DNA çifti). 1995 yılında, İnsan Genom Projesi ve inovasyonu sıralamak için yapılan ilerlemeler,
GenBank’ın büyümesini hızlandırdı. GenBank şu anda her 6 ila 8 ayda bir ikiye katlanıyor ve artış oranı
sürekli artıyor.

Genomik Veriler
İnsan Genom Projesi’ne ek olarak, çok sayıda model organizma için ayrı genom proje veri tabanları
bulunmaktadır. Genom proje veri tabanlarının sekans içeriği GenBank’ta temsil edilmektedir, ancak
genom proje alanları aynı zamanda bu organizma üzerinde çalışan araştırmacılar için genom haritalarından
tamamlayıcı kaynaklara kadar her şeyi sağlamaktadır. Ekim 2000 itibariyle NCBI’nin Entrez Genom
veritabanı, 900’den fazla türün kısmi veya tam genomunu içeriyordu ki bunların çoğu da virüslere aittir.
Geri kalanı ise bakteri arke; maya; A. thaliana, pirinç ve mısır gibi yaygın olarak incelenen bitki modeli
sistemleri; C. elegans, meyve sinekleri, fareler, sıçanlar ve kirpi balığı gibi hayvan modeli sistemleri;
organel genomlarını içerir. NCBI’nin bu veritabanlarına erişim için web tabanlı yazılım araçları sürekli
gelişmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir.

Biyokimyasal yol verileri
En hayati biyolojik aktiviteler, tek molekülün hareketiyle meydana gelmediği gibi çoklu
moleküllerin orkestra aktiviteleridir. Yirminci yüzyılın ortalarından beri biyokimyacılar, bu fonksiyonel
enzim topluluklarını ve substratlarını analiz etmişlerdir. Bir dizi araştırma grubu, bu yolları veri
tabanlarında akıllıca düzenlemek ve saklamak için çalışmaya başlamıştır. Yol veri tabanının temel örneği
KEGG’dir. Genler ve Genomların Kyoto Ansiklopedisi (KEGG), dizi, yapı ve genetik bağlantı veri
tabanları hakkındaki karşılaştırmalı bilgileri saklar. Bu veritabanı, web arayüzleri aracılığıyla
sorgulanabilir ve otomasyon ve insan uzmanlığı kombinasyonu ile küratörlüğünü yapıyor. Bütün bu
genom “parça katalogları” na ek olarak, spesifik yollara odaklanan diğer, daha uzmanlaşmış veri tabanları
(örneğin, kimyasal bileşiklerin mikroplar tarafından hücre içi sinyalleme veya degradasyonu gibi)
geliştirilmiştir.
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Gen İfadesi Verileri
DNA mikrodizileri (veya gen çipleri), gen ekspresyonu çalışması için minyatür laboratuvarlardır.
Her bir çip, belirli DNA veya mRNA parçalarını bağlayabilen bilerek tasarlanmış bir dizi molekülü içerir.
DNA veya RNA’nın floresan molekülleri ile işaretlenmesi, bir hücresel preparattaki herhangi bir genin
ifade seviyesinin nicel olarak ölçülmesini sağlar. Mikrodiziler ayrıca moleküler biyolojide başka
uygulamalara da sahiptir, ancak gen ekspresyonunu incelemede kullandıkları genom fonksiyonlarını
ölçmek için yeni bir yolaçmışlardır. 1990’ların sonlarında DNA mikroarray teknolojisinin ilerlemesinden
bu yana, mevcut gen ifadesi verisindeki artışın nihayetinde dizinin ve yapı veri tabanlarının büyümesine
paralel olacağı ortaya çıkmıştır. Ham mikroarray bilgileri, belirli veri tabanlarındaki genel izleyici
kitlesine erişilebilir hale getirilmeye başlanmış ve bu veriler için merkezi bir veri havuzu oluşturulmuştur
(Gene Expression Omnibus).
Erken mikrodizi deneylerinin önemli bir kısmı Stanford’da yapıldığı için, genom kaynakları sitesi, gen
adları veya fonksiyonel açıklamalar kullanılarak sorgulanabilen ham bilgi ve veri tabanlarına bağlantılara
sahiptir. Ayrıca, Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü veri tabanlarında mikrodizi verilerinin biriktirilmesi
için standartların oluşturulmasında etkili olmuştur. Ayrıca SWISS-2DPAGE ve HSC-2DPAGE dahil
olmak üzere 2D jel elektroforezi sonuçlarının biriktirilmesi için çeşitli veri tabanları bulunmaktadır. 2DPAGE, aynı anda birçok protein için, hücre içindeki protein konsantrasyonlarının nicel araştırmasına izin
veren bir yeniliktir. Bu iki sistemin birleşimi, genomların nasıl işlediğini anlamak için yoğun bir araçtır.
Tablo 1, bu bölümde ele aldığımız en önemli veritabanlarından bazıları için Web’deki kaynakları özetler.
Tablo 1. Başlıca Biyolojik Veri ve Bilgi Kaynakları
Konu

Kaynak

Link

Biomedikal
literatür

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Nükleik
dizisi

asit GenBank
SRS
EMBL/EBI

Genom dizisi

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?
db=Nucleotide
at http://srs.ebi.ac.uk

Entrez Genom

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?
db=Genome

TIGR veritabanı

http://www.tigr.org/tdb/

Protein sequence GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?
db=Protein

SWISS-PROT at http://www.expasy.ch/spro/
ExPASy
PIR
Protein yapısı

http://www-nbrf.georgetown.edu

Protein Data Bank http://www.rcsb.org/pdb/
Entrez Yapısı DB http://prowl.rockefeller.edu
Protein ve peptid
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kütle
spektroskopisi
PROWL
Çeviri
sonrası RESID
değişiklikler

http://wwwnbrf.georgetown.edu/pirwww/search/textresid.htm
l

Biyokimyasal ve
biyofiziksel bilgi

ENZYME

http://www.expasy.ch/enzyme/

BIND

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?
db=Structure

PathDB

http://www.ncgr.org/software/pathdb/

KEGG

http://www.genome.ad.jp/kegg/

WIT

http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/

Biyokimyasal
yollar

Mikrodizin

Gene
İfade http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/
Bağlantıları

2D-PAGE

SWISS-2DPAGE

Web kaynakları

The
EBI http://www.ebi.ac.uk/biocat/
Biyokatolog
IUBio Arşivi

http://www.expasy.ch/ch2d/ch2d-top.html

http://iubio.bio.indiana.edu

Biyolojik Veritabanlarını Araştırmak
Aynı veri setlerine erişim sağlayan çok sayıda biyolojik veri tabanı ve birçok alternatif web arayüzü
vardır. Hangisinin kullanılacağı kişisel ihtiyaçlara bağlıdır, ancak merkezi veri havuzlarının ne tür veriler
olduğu ve periferik veri tabanlarının merkezi veri kaynakları ile ne sıklıkla senkronize edildiğinin
bilinmesi gerekir.
En bilinen iki veritabanı, DNA dizileri için NCBI’nin GenBank’ıdır; ve moleküler yapı verileri
için Protein Veri Bankası (Protein Data Bank, PDB). Her veritabanı kendi biriktirme prosedürlerine
sahiptir. Bununla birlikte, hem NCBI hem de PDB, zaman içinde sık sık değişmeyen, gelişmiş, otomatik,
web tabanlı biriktirme sistemlerine sahiptir.

Gen Bankası
GenBank olarak bilinen veritabanı NCBI, EMBL ve diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği
içinde, dünyadaki DNA dizisi verilerinin en eksiksiz koleksiyonunu sağlar.
NCBI, her bir organizmadan, her kaynaktan, her DNA türünden - mRNA’dan cDNA klonlarına ifade
edilen sekans etiketlerine (EST’ler) yüksek verimli genom sekanslama verisine ve dizi polimorfizmlerine
ilişkin bilgilere kadar sekans verilerini korur. NCBI veritabanının kullanıcıları, bu veri türleri arasındaki
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farklardan haberdar olmalıdır, böylece yaptıkları iş için en uygun veri kümesini arayabilirler. Tam bir
GenBank aramasında karşılaşacağınız ana dizi türleri şunlardır:
mRNA
Messenger RNA, genomik DNA’nın transkripsiyon ürünüdür. mRNA, hücreler tarafından
intronları (ökaryotlarda) çıkarmak veya transkripsiyona uğramış genomik DNA’dan farklılıklara yolaçan
diğer sonuçları çıkarmak için düzenlenebilir. “Kısmi” veya “tam” olabilir; Bir mRNA, bir genin tam
kodlama dizisini kapsamayabilir.
cDNA
mRNA’nın ters transkripsiyonu ile yapay olarak üretilen bir DNA sekansıdır. cDNA, mRNA’yı
üreten genomik DNA bölgesinin kodlama bileşenlerini temsil eder. “Kısmen” veya “tamamlanabilir”
olabilir.
Genomik DNA
Hem kodlanan hem de kodlamayan DNA dizilerini içeren genom dizilemesinden bir DNA
dizisidir. Intronlar, tekrarlanan bölgeler ve diğerleri içerebilir. Genomik DNA genellikle “tamdır”; Bu, bir
genomun tek bir uzaması üzerinde çoklu sekanslama deneylerinin bir sonucudur ve genellikle o bölgenin
gerçek DNA sekansının oldukça iyi bir temsili olarak kullanılabilir.
EST
Özel koşullar altında veya spesifik gelişim aşamalarında bir hücreden çıkarılan mRNA’dan
hazırlanan kısa cDNA dizileridir. EST’ler, genlerin hızlı bir şekilde tanımlanması için kullanılır ve bir
genin tüm kodlama dizisini kapsamaz.
GSS
Genom tarama dizisidir. Genom projelerinden elde edilen tek seferlik DNA dizisidir. Dizinin her
bölgesini sadece bir kez kapsar ve nispeten büyük bir dizi sıralama hatası içerebilir. Genom tarama dizisi,
yalnızca devam eden bir genom projesinde çok yeni bir varsayımsal gen ek açıklamalarının araştırıldığı
bir aramaya dahil edilir.
GenBank’ı aramanın iki yolu vardır. Birincisi, veritabanındaki her bir DNA dizisi girdisiyle ilişkili
ek açıklamaları aramak için metin tabanlı bir sorgu kullanmaktır. İkincisi, bir sorgulama DNA’sı (veya
protein) sekansını bir sekans veri tabanıyla karşılaştırmak için BLAST adında bir yöntem kullanmaktır.
Şekil 4’de örnek bir GenBank kaydı vardır. Her bir GenBank girişi, diziye ek olarak (genin kimliği,
nitelendirildiği koşullar vb.) bilgi notunu içerir (Şekil 4).
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Şekil 4. Listeria monocytogenes süperoksit dismutaz geninin GeneBank kaydı
Bu örnek GenBank kaydı, GenBank Nucleotide veritabanından bir kayıtta bulunabilecek alanların
türlerini göstermektedir. Kayıtta, protein ürününün kimliği, protein ürününün dizisi ve gen içindeki
başlangıç ve bitiş noktası ile ilgili bilgileri, kaydı sunan yazarlara ve denemenin yayınlandığı dergilere ait
referanslar bulunabilir. GenBank arama arayüzü, PubMed arama arayüzü ile neredeyse aynıdır.
Araştırmak için Gelişmiş özellikler Protein, Nükleik Asit ve Genom veritabanlarında olduğu gibi PubMed
için de aynı şekilde çalışır, ancak aranabilecek spesifik alanlar ve belirlenebilen sınırlar az çok farklıdır.
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Arama sonuçlarını kaydetme

Diziler, NCBI’dan çeşitli dosya biçimlerinde indirilebilir: birçok dizi analiz programı tarafından
okunabilen ancak diziden başka çok az bilgi içeren basit FASTA formatı; GenBank tarihinin erken
dönemlerinde kullanılan eski bir düz dosya formatı olan GenBank yassı dosya formatı; ve modern ASN.1
(Özet Sözdizimi Notasyonu Bir) formatı.
ASN.1, NCBI’da tüm veri tiplerinin (diziler, genomlar, yapı ve literatür) depolanması ve geri
çağrılması için kullanılan, veritabanı birlikte çalışabilirliğini desteklemek için tasarlanmış genel bir veri
belirtimidir. Moleküler biyoloji yazılımı geliştirmek için bir kod kütüphanesi olan NCBI Aracı, ASN.1
spesifikasyonuna dayanır. NCBI, diğer kuruluşlar, yazılım geliştirme için giderek daha fazla, NCBI
Aracına dayanmaktadır.
Veritabanı dosyalarının ihraç edilmesi ve başka bir yazılım parçası tarafından okunması dışında,
rahat veritabanı kullanıcısı veya depozitörü dosya formatları hakkında çok fazla düşünmek zorunda
değildir. NCBI’nin form tabanlı arayüzleri, kullanıcı tarafından girilen verileri biriktirme için uygun
biçime dönüştürür ve FASTA biçimindeki GenBank dosyalarının kullanılabilirliği, çoğu dizi analiz
yazılımının, karmaşık dönüşümler olmadan NCBI’dan indirdiğiniz dizi dosyalarını işleyebildiği anlamına
gelir.
Bir GenBank aramasının sonuçlarını kaydederken, bunların kaydedileceği format kolaylıkla
seçilebilir. Sırayla dosyalarınızı kaydedeceğiniz, özellikle başka bir yazılımla işleyeceğiniz kusursuz
format FASTA formatıdır. FASTA dosyalarının basit bir formatı, > karakteri ile başlayan tek bir yorum
satırı ardından herhangi bir kesinti olmadan diziyi tutmak için gereken sayıda satırda tek karakterli bir
DNA dizisi vardır. Tabii ki, FASTA formatındaki verileri kaydettiğinizde, genle ilişkili bazı bilgiler
kaybolur, ancak program bu fazla veriyi okuyamazsa, zaten bu bilgiye sahip olmak yararlı olmaz.
İşte FASTA formatında bir veri örneği:
> gen tanımlayıcı ve yorumlar burada
MATVQEIRNAQRADGPATVLAIGTATPAHSVNQADYPDYYFRITKSEHMTELKEKFKR
MCDKSMIKKRYMYLTEEILKENPNMCAYMAPSLDARQDIVVVEVPKLGKEAATKAIKEWGQP
KSKITHLIFCTTSGVDMPGADYQLTKLIGLRPSVKRFMMYQQGCFAGGTVLRLAKDLAENNKG
ARVLVVCSEITAVTFRGPADTHLDSLVGQALFGDGAAAVIVGADPDTSVERPLYQLVSTSQTILP
DSDGAIDGHLREVGLTFHLLKDVPGLISKNIEKSLSEAFAPLGISDWNSIFWIAHPGGPAILDQVE
SKLGLKGEKLKATRQVLSEYGNMSSACVLFILDEMRKKSVEEAKATTGEGLDWGVLFGFGPGL
TVETVVLHSVPIKA
Dosyalarınızı FASTA formatında kaydetmek için, sonuçlar sayfasının üst kısmındaki açılan
menüyü kullanın. İlk gördüğünüzde “Özet” yazacak, ancak bunu FASTA, ASN.1 ve diğer formatlara
dönüştürebilirsiniz. Biçimini seçtikten sonra, tüm dizilerinizi büyük bir FASTA biçimli dosyaya
kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayabilirsiniz. Şekil 5, GenBank araması yaparken dosya
biçimlerinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
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Şekil 5. GenBank arama sonucunu yazmak için dosya formatını seçme

Büyük sonuç kümelerini kaydetme

Modern biyoinformatik çalışmaları, büyük miktarlarda dizi verisi ile giderek daha fazla
uğraşmaktadır. Örneğin, gen bulma programları yüzlerce veya binlerce DNA dizisinde doğrulanır; Protein
ailelerinin kapsamlı çalışmaları, binlerce protein dizisinin analizini de içerebilir. Bu gibi durumlarda,
belirttiğiniz ölçütlere göre çok sayıda diziyi döndürebilen otomatik bir araç kullanmak daha iyi olacaktır.
NCBI, böyle bir aracı Batch Entrez şeklinde sağlar. Toplu Entrez, kullanıcının kaynak organizma
tarafından dizileri seçmesini sağlayan araçlardan biridir. Bir Entrez sorgusuyla PubMed bölümünde
açıklanan sorgu yapısını kullanarak veya kullanıcı tarafından formda sağlanan katılım numaralarını
kullanarak kaynak organizmanın dizisi seçilebilir. Bir Batch Entrez aramasının sonuçları daha sonra
kullanıcının bilgisayarına indirilen bir dosyada paketlenir, burada tüm sonuç kümesi manuel olarak veya
bir
komut
dosyası
kullanılarak
düzenlenebilir.
Şu anda, tüm genel veritabanları, tüm veritabanını bilgisayara indirmeye izin veren en azından FTP
sitelerine sahiptir. Bu, sabit diskte çok fazla yer kaplayabilir, ancak etkileşimli web sitesine kıyasla büyük
bir sonuç kümesini işlemek için daha kolaydır. Büyük veri tabanlarının yerel bir kopyasına sahip
olunduğunda, veritabanını işleyebilme, belirli bir anahtar kelimeyi arayabilme ve istenen bilgiyi bir
dosyadan yazabilme sözkonusu olabilir.

PDB
NCBI’dan farklı olarak, Protein Veri Bankası (PDB) sadece bir tür moleküler veri içerir:
moleküllerin moleküler yapıları ve giderek artan ölçüde moleküler yapıların modellendiği altta yatan veri
kümelerini içerir. Üç boyutlu yapı verilerini göndermek ve almak için bir dizi hizmet sunmaktadır. RCSB
sitesinin ana sayfası, üç boyutlu yapıları biriktirmeye yönelik hizmetlere, gönderi için işleme tabi tutulan
yapıların durumunun nasıl elde edileceğine, PDB veritabanının indirilme yollarına nasıl ulaşılacağına ve
diğer ilgili sitelere ve yazılıma nasıl bağlanılacağına dair bilgiler sağlar.
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Şekil 6. PDB özellikleri
PDB’de saklanan ana bilgi, biyolojik moleküller için koordinat dosyalarından oluşmaktadır. Bu
dosyalar her bir proteindeki atomları ve uzayda 3D konumlarını listeler. Çeşitli formatlarda (PDB,
mmCIF, XML) mevcuttur. Tipik bir PDB dosyası, proteini, alıntı bilgisini ve yapı çözümünün
ayrıntılarını, ardından dizinin ve atomların ve bunların koordinatlarının bir listesini açıklayan bir metin
içerir. PDB dosyaları doğrudan bir metin düzenleyicisi kullanılarak görüntülenebilir. RCSB PDB web
sitesinde bulunanlar gibi çevrimiçi araçlar, deneysel yöntemler ve proteinin kimyası ve biyolojisi hakkında
bilgiler de dahil olmak üzere PDB başlığının altındaki bilgileri aramaya ve keşfetmeye izin verir (Şekil 7).
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Şekil 7. PDB’de sorgu sonuçları
Yapı dosyaları, Jmol, Pymol, VMD ve Rasmol gibi çeşitli ücretsiz ve açık kaynaklı bilgisayar
programlarından biri kullanılarak görüntülenebilir. Ücretsiz olmayan diğer paylaşım programları arasında
ICM-Tarayıcı, MDL Chime, UCSF Chimera, Swiss-PDB Viewer, StarBiochem (protein veri tabanının
entegre araştırmasına sahip Java tabanlı interaktif moleküler görüntüleyici), Sirius ve VisProt3DS (Protein
Görselleştirme için bir araç Anaglif yani 3D stereoskopik görünümde ve diğer modlarda) ve Discovery
Studio (keşif stüdyosu) yer almaktadır. RCSB PDB web sitesi, Şekil 8’de gösterildiği gibi hem ücretsiz
hem de ticari molekül görselleştirme programlarının ve web tarayıcı eklentilerinin kapsamlı bir listesini
içerir.
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Şekil 8. Bir tarayıcı eklentisi kullanarak bir PDB dosyasının görüntülenmesi

Verilerin Kamu Veritabanlarına Aktarılması
Kamu veritabanlarından bilgi indirmeye ek olarak, kendi sonuçlarınızı da gönderebilirsiniz.

GenBank Biriktirme
Dizilerin GenBank’a bırakılması NCBI tarafından son derece basit hale getirilmiştir. Sadece birkaç
diziyi dolduran kullanıcılar, NCBI’deki GenBank ana sayfasından erişilebilen, kendi kendini açıklayan
form tabanlı bir arayüz olan web tabanlı BankIt aracını kullanabilirler. NCBI son zamanlarda iki özel
gönderme yolu kurmuştur: EST dizileri GenBank ve dbGSS aracılığıyla genom anket dizileri yerine
dbEST üzerinden gönderilmelidir.

PDB Biriktirme
Yapıların PDB’ye depolanması, veri doğrulama yazılımını biriktirme işlemi ile bütünleştiren
wwPDB OneDep System kullanılarak yapılır, böylece kullanıcı, biriktirme işlemi sırasında veri kalitesi
hakkında geri bildirim alabilir. wwPDB OneDep System, PDB’nin veri bankasına dahil edilmek üzere
yapı verilerini hazırlamak için kullandığı iyileştirme araçlarına bağlanır.
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Yazılım Bulma
Biyoenformatik, birçok disiplinden araştırmacıların ilgisini çeken geniş bir alandır ve
biyoenformatikteki yeni araştırma gelişmeleri hakkındaki makaleler literatürde geniş çapta dağıtılmıştır.
En yeni gelişmeleri arıyorsanız, biyoinformatik, Nükleik Asit Araştırmaları, Moleküler Biyoloji Dergisi
ve Protein Bilim Dergisi gibi dergiler, çoğu zaman hesaplamalı biyoloji yöntemlerinde yenilikleri
tanımlayan makaleler yayınlarlar.
Belirli bir uygulama için kanıtlanmış bir yazılım arıyorsanız, hesaplama biyolojisi yazılım
sitelerine bağlantı veren bir dizi güvenilir web kaynağı listesi vardır. Büyük biyolojik veri tabanlarının
çoğu, yazılım kaynakları listelemelerine ve listelerini güncel tutmak için gerekli motivasyona sahiptir.
PDB makromoleküler yapı arıtımı, görselleştirme ve dinamikler için en iyi ücretsiz yazılım paketlerine
bağlanır. ExPASy ve NCBI portalları, protein ve DNA dizi analizi için birçok araca bağlantı sağlar.

Bilginin Kalitesine Bakmak
Alanı öğrenmeye devam ederken bilgi ve yazılım kalitesini değerlendirebilme yeteneği
gelişecektir. İnternette bulunan yazılım, veri veya bilgiyi değerlendirirken dikkat edilmesi gereken ilk
şeylerden biri kaynaktır. Bilgiyi, itibara göre sunan yazarları bilmiyorsanız, web sitesinde bulunan bağlantı
ve kimlik bilgileri hakkında bilgi arayın. Web sitesinin konusu veya amacı ile ilgili uzmanlıkları da
önemlidir. Bireysel akademik bir araştırmacının sitesi, herkese açık olarak finanse edilen bir veritabanı
gibi her zaman her şeyi kapsamak zorunda değildir. Bu durumda doğal olarak yanlış bir şey yoktur, ancak
bunların kapsamlı olup olmadığının, tüm özelliklerinin sıradan kullanıcı için mevcut olup olmadığının
farkında olmalısınız.
Ulusal veya uluslararası kamuya ait sitelerde bile veri ve yazılımlar tamamen doğru değildir.
GenBank’ta verilen herhangi bir sıranın en az bir hata içereceği tahmin edilmektedir. Bu hatalar genellikle
verileri anlamsız hale getirmez.
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Giriş
Dizi hizalama kullanma fikri, ilgili dizilerin çiftlerini bulmak ve karşılaştırmaktır. Bununla birlikte,
biyolojik olarak ilginç problemler, çoğu zaman ikiden fazla dizinin aynı anda karşılaştırılmasını içerir.
BLAST veya FASTA araması, sorguyla eşleşen çok sayıda diziyi verebilir. Tüm bu elde edilen dizileri
birbiriyle karşılaştırmak için yaklaşımlardan biri, tüm dizi çiftlerinin çiftli hizalamalarını gerçekleştirmek
ve daha sonra bu çift yönlü hizalamaları ayrı ayrı incelemektir. Bu daha etkindir (ve anlaşılması daha
kolaydır), bununla birlikte, tüm dizileri bir kerede karşılaştırırsanız, o zaman topluluk hizalaması sonuçları
incelenir. Bu işlem çoklu dizi hizalaması olarak bilinir. Birden fazla dizi hizalaması, genler arasındaki
evrimsel ilişkilerin ortaya çıkması ve fonksiyonel veya yapısal olarak ilişkili dizilerden oluşan gruplar
arasında paylaşılan örneklerin keşfedilmesi için ilgili gen veya protein gruplarını incelemek için
kullanılabilir.

Çoklu Dizi Hizalaması
Çoklu dizi hizalama teknikleri genellikle protein dizilerine uygulanır. Hizalamadaki her bir dizi
tarafından kodlanan proteinler arasında hem evrimsel hem de yapısal benzerlik arayışı için kullanılırlar.
Yakın ilişkili fonksiyonlara sahip olan proteinler, organizmadan organizmaya her iki dizi ve yapı
bakımından benzerdir. Bununla birlikte, bu dizi evrim sürecinde yapıdan daha hızlı değişme eğilimindedir.
Sadece sekans verilerinden üretilen çoklu hizalamalarda, sekansta benzer olan bölgelerin genellikle yapı
içinde üst üste eklenebildiği bulunmuştur.

Çoklu Hizalama için İlerleme Stratejileri
Çoklu dizi hizalamasında yaygın bir yaklaşım, dizilerin çiftlerini kademeli olarak hizalamaktır. Bu
strateji aşağıdaki gibi tarif edilebilir: bir başlangıç çift dizisi seçilir ve hizalanır, daha sonra her bir sonraki
dizi bir önceki hizaya hizalanır. Dizi hizalama için Needleman - Wunsch ve Smith-Waterman algoritmaları
gibi gelişmiş hizalama da deneyimsel bir algoritma örneğidir. Bir problemi parçalara ayırır, ardından
problemi bir bütün olarak dikkate almadan her parçaya en iyi çözümü seçer. Aşamalı hizalama durumunda,
genel problem (birçok dizinin hizalanması) bir seri çift hizalama aşamasına ayrıştırılır.
Deneyimsel bir algoritma olduğu için, aşamalı hizalama mümkün olan en iyi hizalamayı bulmayı
garanti edemez. Ancak, etkin ve biyolojik olarak anlamlı sonuçlar üretir. Kullanılan yöntemler: ilk diziliş
çiftini nasıl hizalayacaklarını, her bir sonraki diziyi tek bir kümülatif hizalamayla hizalayıp
hizalamadıklarını veya alt gruplar oluşturup oluşturmadıklarını ve bireysel dizilerin bireysel hizalamaları
ve önceki hizalamalara hizalanmalarını nasıl seçtikleri gibi çeşitli açılardan farklılık gösterir.

Clustal Omega ile Çoklu Hizalama
Progresif çoklu dizi hizalaması için yaygın olarak kullanılan bir programda Clustal Omega'dır.
Clustal Omega'da kullanılan dneysellik, filogenetik analize dayanmaktadır. İlk olarak, hizalanacak tüm
diziler için bir çift yönlü mesafe matrisi üretilir ve komşu-birleştirici algoritma kullanılarak bir kılavuz
ağacı oluşturulur. Daha sonra, en yakından ilişkili diziler çiftlerinin her biri birbirine hizalanır. Sonraki
aşamada, bir dizi profili oluşturmak için her yeni hizalama analiz edilir. Son olarak, hizalama profilleri
tam hizalama yapılıncaya kadar birbirine veya diğer sekanslara hizalanır.
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Bu strateji, bir seri koşul altında uygun hizalamaları üretir. Örneğin, uzak ilişkili diziler için bu
garanti edilmemektedir. Dinamik programlama ile çift yönlü dizi hizalama, hangi puanlama matrisinin
veya ceza değerlerinin kullanıldığına bakılmaksızın yakından ilişkili diziler için çok doğrudur. Profil
oluşturmak için çoklu dizileri kullanmak, daha uzak ilişkili diziler için çift yönlü hizalamanın doğruluğunu
arttırır.
Dizi-profil ve profil-profil hizalamalarında kullanılan puanlama matrisini değiştiren
ağırlıklandırma parametreleri, çift sıralı hizalama adımlarıyla ilişkili çoklu dizi hizalama - skorlama
matrisleri ve boşluk cezaları ile ilgili birçok parametre vardır. Clustal Omega'da bunlar, Parametreleri
ayarla (Şekil 1) menüsünden ayarlanır.
Çiftli hizalama parametreleri yakındır ve çift yönlü hizalamada olduğu gibi çoklu hizalamada aynı
anlama sahiptir. Çoklu hizalama parametreleri, hizalamanın başlangıcında farklı dizinlerin başlangıcı içinçoklu hizalama işleminde - ince ayarlama kullanılacak-boşluğu açma ve boşluk uzatma cezalarını ve
sekans uzunluğu açısından izin verilen maksimum gecikmeyi içerir.
Clustal Omega'nun buluşsallıklarından biri, protein dizisi hizalamasında, beklenen evrimsel
mesafeye göre her bir hizalama için farklı puanlama matrisleri kullanılmasıdır. Eğer iki dizi ağaçta yakın
komşularsa, yakın ilişkiler için optimize edilmiş bir puanlama matrisi bunları hizalamaktadır. Uzak
komşular uzak ilişkiler için optimize edilmiş matrisler kullanılarak hizalanmaktadır. Bu nedenle, Birden
Çok Hizalama Parametreleri menüsünde bir dizi matris seçilmesi istendiğinde, sadece tüm ikili
hizalamalar için aynı puanlama matrisinden ziyade daha yakın ilişkiler için: BLOSUM62 ve BLOSUM45
daha uzak ilişkiler için kullanılması anlamına gelmektedir.

Şekil. 1. Clustal Omega çoklu dizi hizalama programı
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Dizi Logoları
Dizi hizalamalarını görüntülemenin bir yolu ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir
yöntem olan dizi logo formatıdır. Bu format, protein motifleri gibi daha kısa dizi bölgeleri için özellikle
uygundur. Konsensüs diziler, o konumda en yaygın olarak bulunan kalıntı ile hizalamada her pozisyonu
temsil eder. Şekil 2'de gösterildiği üzere sekans logoları, nispi frekansları, bilgi içeriğini, ikame tercih
sırasını ve her bir alanın bir hizalamadaki diğer özelliklerini temsil etmenin grafiksel bir yoludur.

Şekil 2. Bir dizi logosu
Dizi logoları oluşturma yazılımı, DELILA paketi olarak adlandırılan daha büyük bir program
grubunun parçasıdır. Hizalanmış dizilerinden logolar oluşturmak için gerçekten çok fazla DELILA
programına (alpro ve makelogo) ihtiyacınız vardır. Yeni kullanıcı için daha kolay bir yaklaşım Sekans
logosu web sunucusunu kullanmaktır. Hizalanmış sekanslar bu sunucuya FASTA hizalama formatında
gönderilebilir.
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Filogenetik Analiz
Çoklu dizi hizalamanın uygulamalarından biri, filogenetik çıkarımdır. Filogenetik çıkarım,
gözlemlenebilir özelliklerine dayanarak organizmaların evrimsel ilişkilerine dair hipotezler geliştirme
sürecidir.
Yaşamın elle çizilmiş ağaçları aslında bir sanatçının evrimsel ilişkiler anlayışına göre
dallanabilirken, modern filogenetik ağaçlar kesinlikle ikilidir. Buna göre, herhangi bir bölüm noktasında,
bir ana dal sadece iki ilişkili dala ayrılır. İkili ağaçlar, başka herhangi bir dallanma modeline yaklaşabilir
ve ağaçların ikili olduğu varsayımı, ağaç oluşturma algoritmalarını büyük ölçüde basitleştirir.
Kantitatif bir filogenetik ağaçtaki dalların uzunluğu, birden fazla şekilde belirlenebilir. Örneğin,
dizi çiftleri arasındaki evrimsel mesafe, dal uzunluğu tayin etmenin bir yoludur.
Bir türün filogenisi genellikle bir köke sahip olmakla birlikte, tüm türlerin belirli bir ortak ataya
sahip olduğu varsayılırsa da, dizi verisinden türetilen bir filogenetik ağaç köklendirilebilir veya kökten
dışıdır. Bir gruptaki iki dizi arasındaki benzerliği hesaplamak ve dallanma noktalarının nereye ait
olduğunu belirlemek çok zor değildir. Böyle bir ağaçta hangi dizinin ortak atası olduğunu ya da ortak bir
atanın ilk soyu olarak hangi dizinin seçilebileceğini belirlemek çok daha zordur. Bazı filogenetik çıkarım
programları bir ağacın kökü hakkında bir hipotez sunarken, çoğu sadece köklendirilmemiş ağaçlar üretir.
Şekil 3 ve Şekil 4 köklü ve kökten dışı filogenetik ağaçları göstermektedir.

Şekil 3. Köklü bir filogenetik ağaç

Şekil 4. Kökten dışı bir filogenetik ağaç
Sekans hizalanmasına dayanan bir filogenetik bir ağaç olabilir ve bir biyolojik varlığı
tanımlayabilir, ancak tüm organizma filogenisi hakkında sonuçlar çıkarmak için tek bir evrimsel analizden
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çok daha fazlasını gerektirir. Diziye dayalı filogeniler kantitatiftir. Yeterli miktarda veriye dayanarak inşa
edildiğinde, evrimsel tarih teorilerini desteklemek için değerli, bilimsel olarak geçerli kanıtlar
sağlayabilirler. Bununla birlikte, tek bir diziye dayalı filogenetik analiz, sadece girdi veri kümesini nicel
olarak açıklayabilir. Bu veri kümesinin sınırlarının ötesinde nicel bir araç olarak geçerli değildir.
Farklı protein ve gen aileleri için üretilen filogenilerin karşılaştırmalı analizi ile, bir proteinin bir
diğerinden daha hızlı evrimleşebileceği ve tek bir proteinin bazı organizmalarda diğerlerine göre daha hızlı
evrimleşebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle, bir dizi ailesinin filogenetik analizi, bu özel genin evrimi
hakkında en bilgilendirici niteliktedir. Sadece çok daha büyük veri kümelerinin analizi ile tüm organizma
filogenisi teorileri önerilebilir.

Çift Yönlü Aralığa Dayalı Filogenetik Ağaçlar
Ağaç çizimi için en kolay algoritmalardan biri çift yönlü mesafe yöntemidir. Bu yöntem köklü bir
ağaç üretir. Algoritma, giriş kümesindeki her bir dizi çift arasındaki bir uzaklık matrisi tanımlanarak
başlatılır. Diziler daha sonra ağaçlara dallardan aşağı doğru köprüyü kurarak, mesafeye göre kümelenir.
Aralıklar, birden fazla ölçümle tanımlanabilir, ancak DNA dizileri arasındaki daha yaygın ve basit
benzerliklerden biri, bir hizalamadaki iki dizinin farklı olduğu alanların fraksiyonu ile logaritmik olarak
ilgili olan Jukes-Cantor aralığıdır. İlişkili olmayan iki DNA dizisi arasındaki uyuşmayan hizalamadaki
eşleşen pozisyonların oranı% 25'e yaklaşır. Sonuç olarak, Jukes-Cantor aralığı, eşsiz kalıntı çiftlerinin
fraksiyonu % 75'e yaklaştıkça sonsuza yaklaşacak şekilde ölçeklenir.
Ağaç çizimi için kullanılan çift yönlü kümeleme prosedürü (UPGMA, aritmetik ortalamalar
kullanılarak ağırlıksız çift grup yöntemi) sezgiseldir. Her dizi kendi kümesine atanır ve ağacın bir dalı, bu
sıra için ağaçta sıfır yükseklikte başlatılır. Daha sonra, hangi aralık ölçüsü seçildiyse, birbirine en yakın
olan iki kümelenme, tek bir kümelenme ile birleştirilir. İki dalı birbirine bağlayan bir bölüm noktası (veya
düğüm) tanımlanır. Düğüm, birleştirilen iki dal arasındaki mesafeyi yansıtan ağaçtaki bir yüksekliğe
yerleştirilir. Bu süreç, yalnızca iki küme kalıncaya kadar yinelemeli olarak tekrarlanır. Birleştirildiklerinde
ağacın kökü tanımlanır. Bu süreci kullanarak inşa edilen bir ağaçtaki dal uzunlukları teorik olarak evrimsel
zamanı yansıtır.

Komşu Katılımına Dayalı Filogenetik Ağaçlar
Komşu katılımı başka bir uzaklık matrisidir. UPGMA yöntemi kullanıldığında oluşabilecek olası
bir hatayı ortadan kaldırır. UPGMA, mutlak mesafe ile birbirine en yakın olan dalların ağaçta komşu
olarak yerleştirildiği ağaçları üretir. Bu varsayım ağacın topolojisi üzerinde bazı koşullar altında yanlış
ağaç yapısına yol açabilecek bir kısıtlama getirmektedir.
Bu problemin üstesinden gelmek için komşu-birleştirici algoritma sadece mesafe metriğine göre
minimum çift mesafeli mesafeler için değil , aynı zamanda ağacın toplam uzunluğunu en aza indiren
komşular kümeleri için araştırılır. Komşu birleştirme, mesafe tabanlı yöntemlerin en yaygın kullanılanıdır
ve özellikle evrimsel mesafeler kısa olduğunda, makul ağaçları üretebilir.
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Maksimum Parsinomiye Dayalı Filogenetik Ağaçlar
Ağaç çizimi için daha yaygın kullanılan bir algoritma parsimoni olarak adlandırılır. Parsimoni, en
basit açıklamanın muhtemelen doğru olanı ifade eden bir prensip ile ilgilidir. Parsimoni, diziler arasındaki
gözlenen farklılıkları açıklamak için gerekli olan asgari nükleik asit veya amino asit değişiminde birini
bulmak için olası ağaç kümesini araştırır.
Hizalanmış dizilerin bir parsimoni analizinde göz önüne alınan tek bölgeler, evrimsel bilgi
sağlayanlardır - yani, bir ağaç topolojisinin bir diğerine göre seçimini destekleyen bölgelerdir. Bölgede
birden fazla tür kalıntı varsa ve her bir kalıntı türü hizalamada birden fazla sırayla temsil ediliyorsa, bir
bölge bilgilendirici olarak kabul edilir. Daha sonra, her olası ağaç topolojisi için, her bir bölgedeki
türetilmiş evrimsel değişikliklerin sayısı hesaplanır. Maksimum derecede karmaşık olan topoloji, tüm
bilgilendirici bölgelerdeki toplam değişikliklerin sayısının en aza indirilmesidir. Bazı durumlarda eşit
derecede birbiriyle özdeşleşen çok sayıda ağaç topolojisi olabilir.
Dizilerin sayısı arttıkça, olası ağaç topolojilerinin sayısı da artar. Belli bir noktadan sonra, her
topolojinin puanlarını kapsamlı bir şekilde sıralamak imkansızdır. Bu gibi durumlarda, en yüksek düzeyde
kusurlu ağacı bulan bir kısayol algoritması, bölüm ve bağlı algoritmadır. Bu algoritma, hızlı veya planlı
olmayan bir yöntem kullanarak bir ağaç hesaplamasına izin veren evrimsel değişikliklerin sayısı için bir
üst sınır oluşturur. Diğer ağaçları değerlendirirken, hesaplama tamamlanmadan önce bu üst sınırı aşar.

Maksimum Olasılık Tahminine Dayalı Filogenetik Ağaçlar
Maksimum olasılık yöntemleri, bir set başlangıç dizisi verilen olası tüm ağaç topolojilerini de
değerlendirir. Maksimum olasılık yöntemleri olasılıklıdır. Bilgilendirici bölgelerdeki olası her evrimsel
değişikliğe olasılıklar atayarak ve ağacın toplam olasılığını en üst düzeye çıkararak optimal seçimi
araştırırlar. Maksimum olasılık yöntemleri, çoklu dizi hizalamasında kullanılan ikame matrislerine benzer
şekilde amino asit veya nükleotid ikame oranları hakkındaki bilgileri kullanır.

Filogenetik Analiz Yazılımı
Birçok işletim sistemi için çeşitli filogenetik analiz yazılımı bulunmaktadır. En yaygın olanlarından
birisi PHYLIP paketidir.
PHYLIP

PHYLIP, farklı filogenetik analiz algoritmalarını uygulayan 30 program içerir. Programların her
biri, komut satırından ayrı olarak çalışır. Varsayılan olarak, programların çoğu infile olarak adlandırılan
bir girdi dosyası arar ve outfile adı verilen bir çıktı dosyası yazar. BLAST ile olduğu gibi, komut satırı
bayrakları aracılığıyla parametreler girmek yerine, programlar bilgi için sizi yönlendiren etkileşimli bir
metin arayüzüne sahiptir.
Sık kullanılan PHYLIP programları aşağıdaki gibidir:
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PROTPARS
Parsimoni yöntemi kullanılarak protein sekansı girdilerinden filogeni sonuçlarını çıkarır
PROTDIST
Maksimum olasılık tahmini kullanarak, protein dizisi girdisinden bir evrimsel mesafe matrisini
hesaplar
DNAPARS
Parsimoni kullanarak DNA dizi girişinden filogenilerden sonuç çıkarır
DNAPENNY
Bölüm ve bağlı arama kullanarak bir seri dizi için tüm maksimal parsimoni filogenileri bulur
DNAML
Maksimum olasılık tahmini kullanılarak DNA dizisi girdilerinden filogeni sonuçlarını çıkarır
DNADIST
Jukes-Cantor mesafesini veya diğer üç mesafe kriterinden birini kullanarak DNA dizisi girişinden
matris mesafesini hesaplar
NEIGHBOR
Çift yönlü kümeleme veya komşu birleştirme algoritması kullanılarak mesafe matrisi verilerinden
filogeni sonuçlarını çıkarır
DRAWGRAM
Filogeni çıkarım programlarına dayanan köklü bir ağaç çizer
DRAWTREE
Filogeni çıkarım programlarına dayanan kökten dışı bir ağaç çizer
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CONSENSE
Bir grup filogeniden bir konsensüs ağacı hesaplar
RETREE
Verilere dayanarak, bir ağacın etkileşimli manipülasyonunu sağlar- temel veri olmayan
PHYLIP esnek bir pakettir ve programlar birçok yönden birlikte kullanılabilir. PHYLIP ile bir dizi
protein dizisini analiz etmek için şunları yapabilirsiniz:
1. PROTDIST kullanarak çoklu protein dizisi hizalamasını okuyun ve bir mesafe matrisi
oluşturun.
2. NEIGHBOR'a olan mesafe matriksini girin ve koşu bağlantılı bir filogeni yaratın.
3. Filogeniyi DRAWTREE şeklinde okuyun ve kökten dışı bir filogenetik ağaç üretin.
Yada,
1. PROTPARS kullanarak çoklu dizi hizalamasını okuyun ve parsimonye dayanan bir filogeni
üretin.
2. DRAWGRAM kullanarak filogeniyi okuyun ve köklü bir ağaç üretin.
yapabilirsiniz.
PHYLIP programlarının her biri PHYLIP dağıtımıyla kullanılabilen * .doc dosyalarında tam
olarak belgelenmiştir. Bu belgeleme çeşitli gruplar tarafından HTML'ye dönüştürülmüştür.
Clustal Omega ile PHYLIP için giriş oluşturma

The multiple sequence alignment program Clustal Omega draws phylogenetic trees with the
neighbor joining method. Perhaps more importantly, it can read sequences in various input formats and
then write PHYLIP - format files from multiple sequence alignments.
Çoklu dizi hizalama program olan Clustal Omega, komşu birleştirme yöntemi ile filogenetik
ağaçları çizer. Belki daha da önemlisi, çeşitli formatlardaki sekansları okuyabilir ve PHYLIP - format
dosyalarını çoklu dizi hizalamalarından formatlayabilir.

Profiller ve Motifler
Diziler arasındaki ilişkilerin incelenmesine ek olarak, çok sayıda dizinin en başarılı
uygulamalarından biri, yeni, ilgili dizileri keşfetmektir. Bu profil veya motif tabanlı analiz, dizi motifleri
oluşturmak ve aramak için çoklu hizalamalardan elde edilen verileri kullanır.
Amaçlarına bağlı olarak, ilgili proteinlerin tam dizisinin veya benzer bir tek bölge bölgesinin çoklu
dizi hizalamaları kapsayabilir. Şekil 5'te gösterilen bir çoklu dizi hizalamasında olduğu gibi, açık çoklu
hizalama yerine genel olarak dizi ve dizi gruplarının tekrarlı çiftli bir karşılaştırması ile yapılanır.
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Şekil 5. Clustal Omega kullanılarak gösterilen çoklu dizi hizalaması
Bir dizi motifi, bir sekansın lokal olarak korunmuş bir bölgesidir, veya bir set dizi tarafından
paylaşılan kısa sekans modelidir. "Motif" terimi çoğunlukla bir molekül fonksiyonunun, yapısal bir
özelliğin veya aile üyeliğinin öngördüğü bir diziye karşılık gelir. Protein, DNA ve RNA dizilerinde
motifler saptanabilir, ancak model tabanlı analizlerin en yaygın kullanımı proteinlerdeki yapısal veya
fonksiyonel özelliklere karşılık gelen dizilerin saptanmasıdır. Motifler, çoklu dizi hizalamalarından üretilir
ve amino asitlerin (Prosite veritabanında olduğu gibi) kalıpları veya dizi logoları olarak gösterilebilir.)
Protein aileleri veya üyeleri evrimleşmiş olan protein grupları için motifler oluşturulabilir. Protein
aileleri, çok benzer ve oldukça farklı olan birçok proteinden oluşabilir. Bir dizi profili, bir motifi açıklayan
nicel veya nitel bir yöntemdir. Bir profil, en temel formunda, motifdeki her pozisyonda meydana gelen
amino asitlerin bir listesi olarak ifade edilebilir. Bir motifi tespit ederken pozisyona özgü puanlama matrisi
(PSSM) kullanılır. Standart bir puanlama matrisinden farklı olarak, matrisin ilk boyutu motifin
uzunluğudır; ikinci boyut, 20 amino asit olasılıklarından oluşur. Matris içindeki her pozisyon için, her bir
amino asidin meydana gelme olasılık puanı vardır. Pozisyona özgü puanlama matrisleri geliştirmek için
çoğu yöntem, BLOSUM62 gibi ham olasılıkları standart bir puanlama matrisine göre normalize eder.

Motif Veritabanları
Profiller ve dizi ailelerinin diğer ortak temsilcileri dizi veri tabanlarını araştırmak için
kullanılabildiğinden, tek tek sekanslar kullanılarak aranabilen motif veri tabanları olması şaşırtıcı değildir.
Motif veritabanları, bir dizi ailesi tarafından paylaşılan korunmuş dizilerin temsilcilerini ve bilinmeyen
dizilerin eklentilerini bunların ana kullanımını içerir.
Motiflerler çeşitli yöntemlerle ve farklı amaçlarla üretilir. Bazıları otomatik analizlere dayanırken,
ancak uzman bir küratör tarafından büyük miktarda el işçiliği gerektiren veri tabanları da satın
alınmaktadır. Sadece oransal olarak geniş ailelerde mevcut olan motifleri sakladıkları için, motif
veritabanları GenBank'a göre küçüktür ve protein yapısının veya dizi veri tabanlarının kapsamını
yansıtmazlar. Motif veritabanına karşı başarısız bir arama, dizininizin tespit edilebilir bir motif içermediği
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anlamına gelmez. Henüz düzenlenmemiş veya aradığınız belirli motif veritabanının kriterlerini
karşılamayan bir ailenin parçası olabilir. Tanımlanmış aileleri eşleştiren proteinler için, motif veri
tabanlarına karşı yapılan bir arama çok hızlı bir şekilde çok fazla homoloji bilgisi verebilir.
Blocks (Bloklar)

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nin bir servisi olan Bloklar, proteinlerin en korunmuş
bölgelerine karşılık gelen, çok sayıda çoklu dizilim hizalamalarının otomatik olarak oluşturulmuş bir
veritabanıdır. Bloklar, bir motif hizalama keşfetmek için dizideki aralıklı tüm amino asit tripletlerini
kapsamlı bir şekilde araştıran bir adımla başlayan, ardından maksimum uzunluktaki bir hizalanmış bölgeyi
bulmak için hizalamayı genişleten bir adımla devam eden bir motif tespit metotları kombinasyonu
kullanılarak oluşturulur. Blokların veritabanı, IMPALA (bir dizinin bir profil kütüphanesine karşı bir
diziyi karşılaştırmak için BLAST istatistik modelini kullanan) ve LAMA (Birden Çok Hizalamanın Yerel
Hizalaması, kendi dizilerinizin bir Blok veritabanına göre hizalanmasını karşılaştırmak için bir program)
dahil olmak üzere birkaç yararlı arama hizmeti sağlar.
PROSITE

PROSITE İsviçre Biyoenformatik Enstitüsü öncülüğündeki uzmanlardan oluşan bir veritabanıdır.
PROSITE, dizilerin her bir ailesini karakterize etmek için tek bir konsensus modeli kullanır. PROSİT'deki
motifler, birincil olarak literatürde yayınlanan verilere veya belirli protein gruplarının işlevselliğini
tanımlayan yorumlara dayanarak dikkatlice seçilir. PROSITE, motifin yeni örneklerini algılayabilen,
örüntüye ait bilgileri ve konuma özel puanlama matrislerini içerir.
Pfam

Pfam protein tanımlı ailelerin hizalamalarının bir veritabanıdır. Pfam, çoğu tam protein alanlarını
kaplayan 2.700'den fazla aralıklı profilden oluşan bir veritabanıdır. Bir küme yöntemi uygulayarak
girdileri otomatik olarak oluşturulur. Pfam girişleri bir çekirdek hizalamasıyla başlar, uzmanların
güvendiği bir çoklu dizi hizalaması biyolojik olarak anlamlıdır ve bazı manuel düzenlemeleri içerebilir.
From each seed alignment, a profile hidden Markov model is constructed and used to search a
nonredundant database of available protein sequences. Her bir çekirdek dizilişinden, mevcut protein
dizilerinin artıksız bir veri tabanını araştırmak için saklı Markov modeli oluşturulmakta ve
kullanılmaktadır. Ailenin tam hizalaması, çekirdek hizalamalarından ve yeni eşleşmelerden üretilir. Bu
süreç daha kapsamlı aileler üretmek ve uzak eşleşmeleri tespit etmek için tekrarlanabilir. Pfam girişleri,
bilimsel literatürden elde edilen bilgilerle açıklanır ve mevcut olduğunda yapısal veriler içerir (Şekil 6).
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Şekil. 6. Pfam girişlerinin gösterimi
PRINTS-S

PRINTS-S bir protein sekansını karakterize etmek için birden fazla örüntüden oluşan "parmak
izleri" kullanması dışında PROSİT'e benzer protein motifleridir. Motifler çoğu zaman tüm protein dizisine
göre kısadır. PRINTS'te, sıralı bir ailede bulunan motif grupları bu aile için bir imza (belirteç)
tanımlayabilir.
COG

NCBI's Ortolog Gruplar Kümeleri (COG) veritabanı, farklı bir örüntü veri tabanıdır. Tam dizili
genomlarda kodlanan tüm protein dizilerinin karşılaştırılmasıyla COG oluşturulur. Her küme en az üç
farklı genomdan meydana gelen protein dizilerinden oluşmalıdır. COG prensibi, birçok farklı
organizmadan bu genomlar boyunca korunan proteinlerin, evrim boyunca korunmuş olan eski işlevleri
temsil etmesidir. COG girişlerine organizma veya NCBI web sitesinden fonksiyonel kategori ile
erişilebilir.

Birden çok veritabanına erişme
Yeni bir diziyi analiz ederken, mümkün olduğunca çok motif veritabanı kullanmak tavsiye edilir.
Bloklar, InterPro'yu kendi örüntüleri için kaynaklardan biri olarak kullanır ve sadece uyumsuz örüntüleri
içerir, aynı zamanda Pfam ve PROSITE içerisindeki profiller de boşlukludur. Böylece, her bir
veritabanından en iyi eşleşmeleri, skorlarını ve (eğer mevcutsa) isabetin önemini takip etmek,
gerçekleştirilen analiz hakkında daha derin bilgiler sağlayacaktır.
Birçok motif veri tabanının bütünleştirilmesine imkan veren bir hizmet, Avrupa Biyoinformatik
Enstitüsü'nün Protein Etki Alanları ve İşlevsel Siteleri (InterPro) Entegre Kaynağı (InterPro)’dır. InterPro,
bir diziyi Pfam, PRINTS, ProDom ve PROSITE'ın tüm motiflerine karşı karşılaştırmanıza olanak tanır.
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InterPro motifleri, kaynak proteinin adı, motifin oluştuğu protein örnekleri, literatür referansları ve ilgili
motiflerle açıklanmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. InterPro veri tabanının yapısı

Kendi profillerinizi oluşturma ve kullanma
Motif veritabanları, halihazırda iyi bilinen protein ailelerini ararken faydalıdır. Bununla birlikte,
yeni bir motif bulunması ve GenBank aramasında kullanılması veya örüntü aramak için kullanılması
durumunda, kendi profillerini oluşturmak gerekir. Motif keşif - kendi dizilerinizi bir seri diziden bulma ve
oluşturma işlemi- için çeşitli yazılım paketleri ve sunucuları mevcuttur. Bir motif oluşturmanın en basit
yolu, çoklu dizi hizalamasının dışında iyi korunmuş bir bölüm bulmaktır. Block Maker, MEME ve
HMMer gibi motifleri aramak ve keşfetmek için genellikle bir dizi program kullanılır.

Motif Bilgilerini İçeren Çift Yönlü Hizalama
Çoklu dizi bilgisi çift yönlü hizalamaları optimize edebilir. BLAST paketi, veritabanı aramalarının
özgüllüğünü iyileştirmek için çoklu hizalama bilgilerini kullanan iki yeni mod içerir. Bu modlara blastpgp
- PSI-BLAST ve PHI-BLAST'ı çalıştırmak için kullanılan bir program- üzerinden erişilebilir. Sonuncusu,
standart BLASTP aramasından daha hassas olan özel protein BLAST karşılaştırmalarıdır.
Pozisyona Özgü Tekrarlayıcı BLAST (PSI-BLAST), veritabanı aramalarının özgüllüğünü artırmak
için profillere uygulayan orijinal BLAST programının ileri bir seviyesidir. Tek bir diziden başlayarak,
PSI-BLAST, boşluklu BLAST kullanarak lokal hizalamalar için bir veri tabanı araştırır ve bir çoklu
hizalama ve bir profil, orijinal sorgu dizisinin uzunluğunu oluşturur. Profil daha sonra protein dizisini
tekrar aramak ve yerel hizalamaları aramak için kullanılır. Bu prosedür sürekli sayıda tekrarlanabilir. PSI17 | P a g e
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BLAST kullanmanın bir uyarısı, nerede duracağınızı bilmeniz gerektiğidir. Hizalamadaki hatalar,
iterasyon ile büyütülebilir ve nihai sıralamada yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. NCBI PSI-BLAST
sunucusu muhtemelen bir PSI-BLAST araması çalıştırmak için en uygun yoldur.
Örüntü İsabetli Başlatılan BLAST (PHI-BLAST), bir protein dizisi veri tabanını sorgulamak için
bu dizi içinde bir dizi ve önceden seçilmiş bir örüntü alır. Örüntü, PHI-BLAST sunucu sitesinde ayrıntılı
olarak açıklanan PROSITE sözdiziminde ifade edilmelidir. PHI-BLAST ayrıca bir dizi PSI-BLAST
iterasyonunu başlatabilir ve bağımsız bir program veya (çok daha kullanıcı dostu) bir web sunucusu
olabilir.
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Karşilaştirmali genom analizi
Canlı organizmalarda ilk tamamlanmış genom dizilerinin geçmişi eski değildir, yakın zamanda
ortaya çıkmıştır. 1995 yılında ilk iki bakterinin, Haemophilus influenzae ve Mycoplasma genitalium'un
genomları rapor edilmiştir. Bir yıl sonra, ilk arke (Methanococcus jannaschii) ve ilk ökaryotik (maya
Saccharomyces cerevisiae) genomları tamamen dizilmiştir. Daha sonra, 1997'de en çok çalışılan iki
bakteri, Escherichia coli ve Bacillus subtilis genomlarının dizilimi yapılmıştır. Nematod Caenorhabiditis
elegans gibi çok hücreli ökaryotların genomlarının yanı sıra daha birçok bakteri ve arkeal genom, o
dönemden sonra dizilenmiştir.
Bu ilk genom projelerinin göze çarpan sonucu, her genomda kodlanan genlerin en az üçte birinin
bilinen veya öngörülebilir bir işleve sahip olmamasıdır. Kalan genlerin çoğu için ise sadece genel
fonksiyonların tahmin edilmesi mümkün olmuştur. Bu konudaki bilgi eksikliğimiz, hem prokaryotlar hem
de ökaryotlar arasında tartışmasız en çok çalışılan organizma olan Escherichia coli K12'nin genomunun
incelenmesinde özellikle belirgin hale gelir. Moleküler biyologların en çok çalıştığı en iyi bilinen model
organizmasında bile, genlerin en az % 40'ı bilinmeyen bir işleve sahiptir. Diğer taraftan, uzak mesafeli
genomlarda ortalogları dizilenmiş olan genomların herbirinden % 70 civarlarında genin mikrobiyal
proteinlerinin evrimsel korunma düzeyinin tekdüze olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, bu genlerin
çoğunun işlevleri, farklı genomları karşılaştırarak ve daha iyi çalışılmış organizmalardan daha az çalışılmış
organizmaların ortologlarına proteinlerin fonksiyonel açıklamalarını transfer ederek basitçe tahmin
edilebilir. Bu, genomları ve daha sonra da ilgili organizmaların biyolojisini daha iyi anlayabilmek için
“karşılaştırmalı genomları” güçlü bir araç haline getirir.

Gen dizilimindeki gelişmeler
2000 li yillarin başlarında, 23 farklı tek hücreli organizmanın (5 arke, 17 bakteri ve 1 ökaryotik)
genomları tamamen dizilmişti. 2018'e kadar ise binlerce mikrobiyal ve ökaryotik genom, dizilişlerine göre
farklı aşamalarda olsa da tamamlanmıştır. Kamu tarafından finanse edilen tamamlanmış ya da
tamamlanmamış genom dizileme projelerinin periyodik olarak güncellenmiş listeleri GenBank Entrez
Genomes sayfasında mevcuttur. Dünya çapındaki sıralama merkezlerinin tam listesi de NHGRI Web
sitesinde bulunabilir. NCBI FTP sitesi ya da herbir dizileme merkezinin FTP sitelerinden gerçek dizileme
verilerini elde etmek mümkündür. DNA Data Bank of Japan adresinde kabul edilebilir, uygun dizileme
sistemleri bulunmaktadır. Reference Sequences (RefSeq) projesi çerçevesinde, NCBI farklı taksonlarda
en çok rağbet gören dizilemelerin listesi, sınıflandırılmamış gen ürünleri için tahmin edilen fonksiyonlar,
proteinlerde çerçeve kayması gibi bazı değerli dizi analizi bilgileri ile gen ürünlerinin listeleri artırmaya
başlamıştır. Diğer taraftan, TIGR gibi dizilleme merkezleri düzenli olarak dizileme verilerini
güncellemekte, bazı dizileme hatalarını düzeltmekte ve buna bağlı olarak, siteleri bitmemiş genom dizileri
hakkında daha güncel veriler içermektedir.

Karşılaştırmalı Genomlar İçin Genel Amaçlı Veritabanları
Web, Internet erişimi olan herkese genom dizileri sunabildiğinden, temel olarak aynı dizi verilerine
daha fazla veya daha az uygun erişim sunan çeşitli veritabanları bulunmaktadır. Bununla birlikte, genom
analizinde uzmanlaşmış birkaç araştırma grubu, operon organizasyonu, fonksiyonel tahminler, üç boyutlu
yapı ve metabolik rekonstrüksiyonlar gibi önemli ek bilgiler sağlayan veritabanları sunmaktadır.
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PEDANT
Bu Web kaynağı oldukça faydalı olup, genom karşılaştırmalarında birçok soruya cevap
sağlayabilmektedir. PEDANT, H. pylori'de kaç tane proteinin üç boyutlu yapısı olduğu (ya da güvenli bir
şekilde öngörüldüğü) veya NAD + bağımlı alkol dehidrojenazlarının (EC 1.1.1.1) ne kadarının C. elegans
genomunda kodlandığı gibi basit sorular sormanın kolay bir yolunu sunar. Standart PEDANT sorgularının
listesi, EC sayıları, PROSITE kalıpları, Pfam alanları, BLOCKS ve SCOP alanlarının yanı sıra PIR anahtar
kelimeleri ve PIR süper ailelerini içerir (Şekil 1). Her ne kadar PEDANT, kullanıcıların kendi sorgularını
girmelerine izin vermese de, bu veri tabanındaki mevcut veriler, karşılaştırmalı genom analizi alanına
uygun bir başlangıç noktasıdır.

Şekil 1. PENDANT veritabanında Helicobacter pylori P12
COG (Ortolog Grup Kümeleri)
Clusters of Orthologous Groups (COGler) veritabanı, tamamlanmış genomların evrimsel
çalışmalarını basitleştirmeyi ve herbir proteinin fonksiyonel projelerini geliştirmeyi amaçlamıştır.
Tamamen dizilen genomların her birinden 4.800'den fazla korunan protein (COG) familyasından oluşur.
Her bir COG, en az üç filogenetik soydan ortolog protein setleri içerir ve bunların tek bir atadan gelen
proteinden evrimleştiği varsayılır. Tanım olarak ortologlar, paralogların aksine – genom içinde
dublikasyonu olan - dikey evrimsel iniş (düşüş) ile bağlanan genlerdir (farklı türlerde “aynı” gen).
Ortologlar tipik olarak tüm organizmalarda aynı işlevi yerine getirdiğinden, çeşitli türlerden ortolog
ailelerin betimlenmesi daha iyi çalışılmış organizmalardan daha az çalışılmış olanlara fonksiyonel
açıklama aktarılmasına izin verir. COG veri tabanındaki protein familyaları, sadece genel fonksiyon
kestiriminin gerçekleştirildiği bir grup proteinle birlikte, bir grup henüz sınıflandırılmamış, fakat
korunmuş protein içeren 25 fonksiyonel gruba ayrılır (Şekil 2). Bu site, protein benzerlik düzeylerinin
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oldukça düşük olduğu tartışmalı durumlardaki fonksiyonel tahminler için özellikle yararlıdır. COG'lerde
proteinlerin çeşitliliğinden dolayı, COG veri tabanına karşı dizileme benzerliği araştırması, genellikle
şeffaf bir veri tabanı olmayan bir protein için olası bir işlevi önerebilir.

Şekil 2. Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 OCG deki fonksiyonel kategorileri
KEGG
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) daha çok hücresel metabolizmaya odaklanır.
Bu veri tabanı, tamamen dizilen genomların her birinin yanı sıra Schizosaccharomyces pombe,
Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster, fare ve insan için hem genel hem de spesifik olan
kapsamlı metabolik yol çizelge dizileri sunmaktadır. Belirli bir organizmada halihazırda tanımlanmış olan
enzimler renk kodludur, böylece belirli bir organizmada mevcut veya mevcut olma ihtimali bulunan yolları
kolayca izlemek mümkündür (Şekil 3). KEGG'de kapsanan metabolik yollar için, bu yollara katılan
enzimleri kodlayan ortolog genlerin listeleri de verilmektedir. Benzer operonları oluşturacak şekilde bu
genler bitişik olduğunda da gösterilir. İki dizilimi tamamlanmış genomu karşılaştırmayı ve her iki
organizmadaki korunmuş genlerin birbirine bitişik veya nispeten yakın (5 gen dahilinde) bulunduğu tüm
olguları tanımlamayı sağlayan çok faydalı bir araçtır. KEGG sitesi sürekli olarak güncellenir ve çeşitli
organizmalarda metabolizmanın analizi için nihai bir veri kaynağı olarak hizmet eder.
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Şekil 3. Gliserofosfolipid metabolizmasının metabolik yol şeması
MBGD
Microbial Genome Database (MBGD), sayıları hızla artmakta olan, tamamen dizilenmiş
mikrobiyal genomların karşılaştırmalı analizi için kullanışlı bir araç sunmaktadır (Şekil 4). Burada,
homoloji ilişkileri sadece dizi benzerliğine dayanır (10-2 veya daha az BLASTP değerleri). MBGD,
tamamen dizilen tüm genomların hepsine karşı arama yapmak için birkaç diziyi aynı anda (2,000 kalıntıya
kadar) göndermeye olanak tanır. Sonuç, saptanan homologların renk kodlu fonksiyonları olarak
görüntülenir ve yerini dairesel bir genom haritası üzerinde gösterir. MBGD’nin BLAST araştırmasının
çıktısı, sorgu ile hedef diziler arasındaki çakışma derecesini de gösterir. MBGD, her bir dizilenmiş genom
için, belirli bir işleve, örneğin dallanmış zincirli amino asitlerin biyosentezine veya aromatik
hidrokarbonların bozunmasına dahil olan tüm tanınan genlerin kabul edilebilir, uygun listelerini de sunar.
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Şekil 4. MBGD veritabanı
Organizma özelindeki veritabanları
Genel genomik veri tabanlarına ek olarak, belirli bir organizma veya bir grup organizma için de
çeşitli veri tabanları bulunmaktadır. Her ne kadar hepsi belirli amaçlar için yararlı olsa da, E. coli, B.
subtilis ve mayalar için hazırlanmış olanlar olanlar, muhtemelen daha az çalışılmış diğer organizmalarda
işlevsel görevler için kullanılanlara göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Koli basili. E. coli'nin moleküler biyoloji için önemi, bu organizma ile ilgili hazırlanan çok sayıda
veritabanında yansıtılmaktadır. Bunlardan biri, University of Wisconsin-Madison araştırma grubu
tarafından gerçekleştirilen E. coli genomunun kesin dizilimidir (Şekil 5). Wisconsin grubu enteropatojenik
E. coli O157: H7 ve diğer enterobakterileri sıralamakta rol oynamaktadır ve veri tabanları enterik
patojenlerin analizi için çok yararlıdır. E. coli çalışmaları için diğer faydalı bir diğer veritabanı da EcoCyc
dir.
Deneysel olarak çalışılmış tüm E. coli genlerini listeler ve E. coli'de tanımlanan metabolik yolların
kapsamlı bir dökümünü sunar. Bir başka E. coli veri tabanının, Bacteriome un amacı, tandem afinite arıtma
ekranları aracılığıyla oluşturulan deneysel veri kümeleriyle birlikte, E. coli proteinlerinin yüksek kaliteli
fonksiyonel etkileşim veri kümesi için entegre protein etkileşim veri tabanı sağlamaktır. Son olarak Colibri
ve GenExpDB E. coli'nin düzenleyici ağları ile ilgilenenler için tercih edilen veritabanlarıdır. E. coli
Genetic Stock Center (CGSC) sitesi de gen ve fonksiyonları ile ilgili bilgileri sağlar.
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Şekil 5. E.coli Genom Projesi
Mycoplasma genitalium. Mycoplasma bilinen tüm hücresel yaşam formlarının en küçük
genomuna sahiptir, bu da yaşamı sürdürmek için gerekli olan alt gen sınırının ne olduğuna dair bazı
ipuçları sunar (‘‘minimal genom’’). Mycoplasma pneumoniae'nin bilinen en küçük ikinci genomu ile
karşılaştırması çevrimiçi olarak mevcuttur. VFDB'den elde edilen son veriler, canlılık kaybı olmaksızın
mutasyona uğrayabilen Mycoplasma genlerinin aralığı hakkında bilgi vermektedir (Şekil 6). Hem
hesaplama analizlerinden hem de mutagenez çalışmalarından, 250-300 genin mikoplazmaların hayatta
kalması için kesinlikle gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 6. VFDB de Mycoplasma Genomu Veritabanı
Bacillus subtilis. B. subtilis genomu da biyologların dikkatini çeken genomlardandır ve E.
coli'ninki gibi fonksiyonel açıdan aktif olarak incelenmektedir. Pasteur Enstitüsü tarafından işletilen
SubtiList World-Wide web sunucusu, yeni B. subtilis genlerinin fonksiyonları hakkında en yeni bilgileri
içerecek şekilde sürekli olarak güncellenmektedir. Buna ek olarak, DBTBS de Bacillus subtilis'teki
transkripsiyonel düzenlemenin kapsamlı bir veritabanını ve genlerarası koruma bilgisini içerir.
Saccharomyces cerevisiae. Özellikle maya S. cerevisiae genomunun fonksiyonel analizini ele alan
ana veri tabanı Saccharomyces Genome Database (SGD) 'dir (Şekil 7). Bilinen veya tahmin edilen
fonksiyonlara, uygun referanslara ve mutant fenotiplere sahip maya proteinlerinin düzenli olarak
güncellenmiş listelerini sağlar ve tüm maya proteinlerinin tam karakterizasyonunu amaçlayan devam eden
çalışmaları içerir. SGD, ve Saccharomyces Gene Registry'yi içerecek şekilde, muhtemelen maya genom
analizinin mevcut durumu hakkında en geniş ve en kapsamlı bilgi kaynağıdır. Mayaların genom analizi
ile ilgili diğer faydalı bir sitede mayada bilinen düzenleyici elementleri ve transkripsiyonel faktörleri
listeleyen Saccharomyces cerevisiae Promoter Database dir. Ayrıca, Saccharomyces Cell Cycle
Expression Database, maya hücre döngüsü sırasında mRNA transkript seviyelerindeki değişikliklerdeki
ilk sonuçları sunar.
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Şekil 7. Saccharomyces Genomu Veritabanı
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GENOM ANALİZİ VE EK AÇIKLAMALAR
Çoğu genom projesinde sınırlayıcı adımlardan biri, tamamlanmış genomların dizi analizi ve ek
açıklamalarıdır. Bu iş, en iyi anlaşılan model organizmalarda bile çok sayıda gen için işlevsel bilgi
eksikliğinden dolayı cesaret kırıcıdır. Karakterize edilmemiş proteinlerin yapısal-fonksiyonel ek
açıklamalarında yer alan standart aşamalar şunları içerir:
✓
BLAST, FASTA veya Smith-Waterman algoritması gibi programları
kullanarak dizi benzerliği aramak;
✓
Protein dizisini PROSITE, BLOCKS, SMART veya Pfam ile karşılaştırarak
fonksiyonel motifleri ve yapısal alanları tanımlamak;
✓
Muhtemel sinyal peptidleri, transmembran segmentleri, sarmal bobin
bölgeleri ve düşük sekans karmaşıklığının diğer bölgeleri gibi proteinin yapısal
özelliklerini tahmin etmek; ve
✓
İkincil (ve eğer mümkünse üçüncül) yapı öngörüsü üretmek.
Tüm bu adımlar, GeneQuiz, MAGPIE, PEDANT, Imagene, vb gibi çeşitli yazılım paketlerinde
otomatik olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte, MAGPIE ve PEDANT, dış kullanıcıların kendi dizilerini
analiz için göndermelerine izin vermez; sadece yazarların kendi sonuçlarını gösterir. GeneQuiz, genel
kullanıcılara sınırlı sayıda arama (günde 100'e kadar) sunsa da; karşılaştırmalı genom analizi için hala iyi
bir başlangıç noktasıdır. Homolojiyi çıkarmak için gerçekçi olmayan yüksek kesme puanlarına dayanır,
bu da nispeten düşük bir duyarlılık ile sonuçlanır. Şu anda ücretsiz indirilmek üzere mevcut olan bir paket
NCBI'de geliştirilen SEALS'dir. Bu program GenBank da oluşturulan dizileri almak, arama çıktılarını
görüntülemek ve analiz etmek, dizi motifleri aramak ve protein yapısal özelliklerini tahmin etmek için
gerekli UNIX tabanlı birçok araçdan oluşur. Yine, Imagene olarak adlandırılan benzer bir paket, Paris VI
Üniversitesin de geliştirilmiştir.

Protein Fonksiyonlarının Tahmini İçin Genomların Karşılaştırılması
İlk dizilen bakteriyel, arkeal ve ökaryotik genomların karşılaştırmalı yöntemle analizi, herhangi bir
genomdaki gen ürünlerinin en az üçte biri için protein fonksiyonunu tahmin etmede başarısız olmuştur.
Bu gibi durumlarda, diğer tüm mevcut verileri göz önünde bulundurarak, bunları "genom bağlamına" dahil
eden başka yaklaşımlar kullanılabilir. Bu yaklaşımlar aynı temel prensibe dayanır, her bir genomdaki
genetik bilginin organizasyonu, mutasyonların uzun bir tarihini, gen duplikasyonlarını, gen yeniden
düzenlemelerini, gen fonksiyon farklılığını ve genlerin kendi kendine uyarlanmış organizmaları üreten gen
kazanımı ve kaybını yansıtır. Çevre ve çevre koşullarına uygun olarak metabolizmalarını düzenleyebilir.
Bu bakımdan, çapraz genom benzerlikleri, evrimsel bazda anlamlı olarak kabul edilebilir ve fonksiyonel
analiz için potansiyel olarak yararlıdır. En uygun karşılaştırmalı yöntemler spesifik olarak, çoklu
genomlardan türetilen bilgileri kullanır, böylece standart araçlarla kolayca elde edilemeyen güvenilirlik ve
hassasiyet elde edilir. Bu yeni yaklaşımlardan bazıları aşağıda kısaca gözden geçirilmiştir.

Fonksiyonel Bilginin Aktarılması
Çoklu genomlardaki bilgiyi kullanmanın en basit ve en yaygın yolu, iyi tanımlanmış genomlardan
daha az çalışılmış olanlara fonksiyonel bilginin aktarılmasıdır. Dolaylı olarak, bu, bir veritabanı temelinde
yeni dizilenmiş bir gen için tahminlerde bulunmak yoluyla yapılır. Bununla birlikte, bu tür yaklaşımlar
temelinde doğru fonksiyonel tahmin yapabilmeyi engelleyen tuzaklar vardır. Bu tuzakların en önemlileri,
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hatanın yayılmasına neden olan ‘duyarlılık eksikliği’ ile ilgilidir. Bunun ana nedenleri, veritabanlarında
halihazırda bulunan yanlış veya kesin olmayan açıklamalara ve ortologların paraloglardan ayırt
edilmesindeki zorluklara bağlıdır. Ortolog - paralog meselesi kritiktir çünkü işlevsel bilginin aktarımı
ortologlar için (doğrudan evrimsel eşler) güvenilir olarak kabul edilebilir, ancak paraloglar (gen kopyaları
ürünleri) için çok tutarlı olmayabilir. Tüm bu problemler ortologların dikkatlice açıklanmış setlerinden
oluşan ve onlara yeni proteinler tahsis etmek için keyfi kesintilere dayanmayan COG sistemi ile kısmen
önlenebilir. COGNITOR programı kullanılarak yeni dizilimi yapılmış genomların ek açıklamaları için
COG'ler kullanılabilir. Bu program, COG veritabanına dahil edilen tüm genomlardan; protein dizileriyle
karşılaştırılarak ve genoma özgü en iyileri (BeT'ler) tespit ederek COGlar için yeni proteinler tahsis eder.
Aynı COG'ye üç veya daha fazla sayıda BeT düştüğünde, sorgulanan protein yeni bir COG üyesi olarak
kabul edilir. Bir COG'ye atanacak bir protein için çoklu BeT'lerin gerekliliği, bir dereceye kadar, COG
veri tabanında kendiliğinden oluşabilecek hataların yayılmasına karşı bir koruma görevi görür. Gerçekten,
eğer bir COG bir ya da iki yanlış pozitif içeriyorsa, bu üç-BeT kesme kuralı altında COGNITOR tarafından
yanlış bir sonuç alınmayacaktır.

Filogenetik Paternler (Profiller)
Çoklu genomlara uygulanan COG-tipi analiz, genom analizi ve ek açıklamaları için birçok yönüyle
faydalı olan filogenetik paternler için altyapı oluşturur. Her bir protein ailesi (COG) için filogenetik patern,
ailenin temsil edildiği genom kümeleri olarak tanımlanır. COG veritabanı, kullanıcının belirli bir modelle
COG'leri seçmesini sağlayan bir model arama aracı ile desteklenir. Buna dayanarak, fonksiyonel olarak
ilişkili genlerin muhtemelen aynı filogenetik paterne sahip olduğu düşünülmektedir. Bu özellikler
nedeniyle, tamamlanmış genomlarda fonksiyonel tahminleri geliştirmek için filogenetik paternler
kullanılabilir. Belirli bir genom, belirli bir kompleksin veya yolun bileşenlerinin bir alt kümesi için
COG'larda temsil edildiğinde, sadece diğer bileşenler için COG'larda eksik olduğunda, ikincisine yönelik
odaklı bir araştırma gerekçelendirilir. Aynısı, bir genin birbiriyle yakından ilişkili iki genomdan birinde
bulunduğu, ancak diğerin de bulunmadığı durumlar için de geçerlidir.

Farklı Genom Gösterimleri için Filogenetik paternların Kulanımı
Filogenetik patern yaklaşımı ve özellikle de COG'lerle ilişkili patern arama aracı, gen kümeleri
üzerinde sistematik mantıksal işlemleri (VE, VEYA, DEĞİL) gerçekleştirmek için kullanılabilir; ve bu
yaklaşım "diferansiyel genom gösterimi" olarak adlandırılır. Bu tip bir genom karşılaştırması, araştırılan
organizmaların spesifik özelliklerine, örneğin termofili olarak katkıda bulunabilecek gen ürünlerinin alt
kümelerini tanımlamaya izin verir. Bu yaklaşımın kullanımı, patojenik bakterilerde aday ilaç hedeflerinin
tanımlanmasında özellikle ilgi çekicidir. Bu hedef genler içinde, ökaryotlarda eksik olan ancak bazı
patojenik organizmalar tarafından paylaşılan genleri aramak mantıklı görünmektedir. Öte yandan, yeni
geniş spektrumlu antimikrobiyal ajanlar için en iyi hedeflerin, tüm patojenik mikroplar tarafından
paylaşılan ancak başka herhangi bir organizma tarafından paylaşılmayan genler olacağı söylenebilir.
Ancak, bu gibi genler mevcut görünmemektedir. Bu açıdan, potansiyel olarak evrensel antimikrobiyal
ajanların araştırılmasında en iyi çözümün, patojenlerin çoğunda bulunan fakat ökaryotlarda bulunmayan
genleri izole etmek olduğu görülmektedir.
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Gen (Domain) Füzyonlarının İncelenmesi
Yakın zamanda geliştirilen bir başka karşılaştırmalı genomik yaklaşım, protein ve alan (domain)
füzyonunun (ve fisyonunun) sistematik analizini içermektedir. Buradaki temel hipotez, yolakdaki ardışık
enzimlerin kinetik bağlanması örneğinde olduğu gibi, füzyonun yalnızca proteinler arasındaki fonksiyonel
etkileşimi kolaylaştırdığı zaman uygulanmasıdır. Böylece, bazı türlerde kaynaştırılan proteinlerin, diğer
organizmalarda, fiziksel olarak veya en azından işlevsel olarak etkileşmesi beklenebilir. Histidin
biyosentez yolağında, alan adı füzyonundan alınabilen işlevsel çıkarımların bir örneği, E. coli ve H.
influenzae'de iki iki alanlı protein olan HisI ve HisB'yi içerir. HisI'nin iki alanı histidin biyosentezinin iki
ardışık adımını katalize eder ve böylece ayrı proteinler olarak üretildiğinde bile fiziksel olarak etkileşime
girebilecek alt birimleri temsil eder. Aksine, HisB'nin iki alanı, yolun yedinci ve dokuzuncu basamaklarını
katalize eder ve dolayısıyla fiziksel olarak etkileşime girmesi muhtemel değildir. COG veritabanı yaklaşık
700 farklı çok alanlı mimariyi içerir. Bu nedenle, işlevsel tahmin için alan füzyonunun kullanılması, bu
yaklaşımın, örneğin, bir "birleşik" ile kombinasyon halinde bulunabilen DNA bağlayıcı heliks-dönüşsarmal alanı gibi '' çarpıcı '' alanlar için çalışmaz olmasına rağmen, diğer alanlar için çok çeşitli önemli
ampirik bir potansiyele sahiptir.
Ek olarak, etki alanlarını tespit etmek ve çok alanlı proteinlerin mimarilerini keşfetmek için birkaç
veritabanı geliştirilmiştir: Pfam, ProDom ve SMART.
Hepsinden önemlisi, SMART, alan tespiti hassasiyetinin ve hızının yüksek olması ve etki alanı
mimarilerinin son derece bilgilendirici sunumuyla en gelişmiş veritabanıdır. PSI-BLAST programının bir
modifikasyonuna dayanan protein alanları için hızlı aramalar da artık NCBI'de Conserved Domains
Database (CDD) aracılığıyla da mevcuttur.

Kalıtların (Operon) Analizi
Gen füzyonlarının analizine kavramsal olarak benzeyen, fakat daha genel olan bu yaklaşım
genomlarda “gen komşuluklarının” sistematik analizini içerir. Fonksiyonel olarak bağlanan genler sıklıkla
bakteriler ve arkelerdeki kalıtları oluşturduğundan, gen komşuluğu önemli fonksiyonel öneriler
sağlayabilir. Bununla birlikte, işlevsel olarak ilişkili birçok gen, hiçbir zaman kalıt oluşturmaz ve birçok
durumda, bitişik genler herhangi bir şekilde bağlanmaz. Prokaryotlarda gen sıralamasının genel olarak
korunmamasından dolayı, üç veya daha fazla genomda bir çift bitişik ortolog genin varlığı veya iki
genomda bir satırda üç ortologun varlığı istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edilebilir ve bu genlerin
ürünleri potansiyel fonksiyonel etkileşimi görmek için kullanılabilir. Herhangi iki genomda korunan gen
dizilerinin tanımlanması için en basit araç, KEGG'nin bir parçası olarak mevcuttur. Kullanıcının iki
tamamalanmış genomu seçmesine izin verir (örneğin, B. burgdorferi ve R. prowazekii) ve ürünleri
birbirine benzeyen ve birbirinden belirli bir mesafede bulunan tüm genleri arar (örneğin, 0 ile ayrılır). –5
gen). Sonuçlar, gen sıralamasını ve gen ürünlerinin varsayılan fonksiyonlarını gösteren grafik bir formatta
gösterilmektedir. Filogenetik olarak uzak bakterilerde gen pozisyonunun korunması fonksiyonel bir
bağlantıyı önermektedir.
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Yukarıda tartışılan genom analiz araçlarını göstermek için, archeon Methanococcus
jannaschii'deki glikolitik yolun yeniden yapılandırılması sunulmuştur. Metabolik yeniden yapılandırma,
tüm genom analizlerinin çok önemli son adımlarından biridir ve farklı yöntemlerle üretilen veriler için
yakınsama noktalarından biridir. Glikoliz, KEGG Web sitesinde interaktif olarak bulunan biyokimyasal
yolların basit bir inceleme ile bile açıkça görülebildiğinden, hücresel biyokimyanın merkezi yolaklarından
biridir. (Şekil 8).

Fig. 8. KEGG deki Glikoliz
Bu haritadaki tüm enzimlerin ve metabolitlerin isimleri arasında köprü vardır (hyperlinked) ve
araştırılabilir. Enzim isimleri enzim bilgisine köprülerle bağlanmıştır. Protein dizilerinin bilinip
bilinmediği, isimleri ve katalizli reaksiyonları, resm Enzim Komisyonu (EC) sayılarını listeler. Böylece,
‘‘hexokinase” yazısına tıklandığında ilgili sayfa gelecektir (Şekil 9).
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Fig. 9. Hexokinaz bilgisi

Veritabanlarında Hata Yayılması ve Eksik Bilgiler
Dizi (sekans) veri tabanları, hata yayılımına çok yatkındır, bu yüzden bir proteinin yanlış
eklenmesi, yeni genomların ek açıklamaları için kullanıldığından birden fazla hataya neden olur. Ayrıca,
veri tabanı araştırmaları gürültü amplifikasyonu potansiyeline sahiptir, bu yüzden orijinal açıklama, küçük
bir yanlışlık veya eksiklik içerse bile dizilim benzerliğine dayanan transferler, problemi daha da
kötüleştirmekte ve sonuçta tamamen yanlış işlevsel görevlere yol açmaktadır.
Dizilim (sekans) veri tabanlarının bu yönleri, hataya eğilimli olan en iyi veri tabanının (uyumlu ek
açıklamalara sahip bir grup olsa bile) ek açıklamalarına dayanarak gen fonksiyonunu göstermek için genel
uygulamayı yapar. Yeterli genom ek açıklamaları daha fazla zaman ve emek tüketmekle birlikte her genin
hem kendi filogenetik ilişkileri hem de ilgili organizmanın biyolojisi bağlamında düşünülmesini
gerektirmektedir, çünkü otomatik sistemlerin performansları hayal kırıklığı yaratabilmektedir. Dolayısıyla
ilk başta genom ek açıklamalarının yanlış olma ihtimalinin birçok nedeni vardı fakat iki temel sorun grubu;
veritabanı arama yöntemlerinden ve genomların kendilerinin karmaşıklığı ve çeşitliliğinden
kaynaklanmaktadır.

Veritabanı Aramalarında Yanlış Pozitif ve Yanlış Negatifler
Genom ek açıklamalarında ‘istatistiksel olarak anlamlı’ veritabanları için bir kesme değeri
kullanmak normaldir. BLAST aramaları için yanlış pozitif beklenti (E) değeri olarak ifade edilebilir ve
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rutin olarak E = 0.001 veya E = 10-5gibi değerlere ayarlanır. Bu yaklaşımla ilgili sıkıntı, evrimsel ve
işlevsel açıdan ilgili dizi hizalamaları için benzerlik puanları dağılımının çok geniş aralıkta olmasıdır ve
bunların önemli bir kısmı E- değeri kesme değerinin dışına düşer ki bu da tespit edilemeyen ilişkilere ve
fonksiyonel tahmin için fırsatların değerlendirilememesine neden olur (yanlış negatifler). Ya da tam
tersine, sahte vuruşların e-değerlerinin kesme noktasından daha düşük olması, yanlış pozitif sonuçlara
neden olabilir. Bu ikinci durum en sık sorgu sekansındaki ve veri tabanı sekanslarındaki bileşimsel
yanlılıklardan (düşük karmaşık bölgeler) kaynaklanır. Açıkçası, tüm veritabanı aramalarında duyarlılık
(yanlış negatif oran) ve seçicilik (yanlış pozitif oran) arasında bir denge vardır ve bu süreci özellikle genom
çapındaki analizlerde optimize etmek zordur. Bu sorunları aşmak için kolay karar verilemez. Yanlış pozitif
oranını en aza indirmede, düşük karmaşıklıklı dizileri filtrelemek için uygun prosedürler önemlidir. SEG
programını kullanarak filtreleme, Web tabanlı BLAST aramaları için varsayılan değerdir, fakat sadece
belirli tipte proteinler için ek filtreleme gerekçelendirilmiştir. Örneğin, SEG kullanılarak öngörülen
nonglobüler alanların, özel olarak ayarlanmış parametrelerle filtrelenmesi ve COILS2 programı
kullanılarak sarılmış-bobin alanlarının filtrelenmesi, yanlış pozitif oranı en aza indirmenin bir yoludur.
Yanlış negatif oranı en aza indirgemek (yani, duyarlılığı en üst düzeye çıkarmak) açık uçlu bir sorundur.
Verilen bir genomda kodlanmış protein dizileri ile standart bir veritabanı araştırmasının (örn., BLAST
kullanılarak) yeterli bir açıklama için yetersiz kaldığı unutulmamalıdır. Genom analizinin duyarlılığını
artırmak için, önceden oluşturulmuş profil kütüphaneleri ile verilen genomdan protein dizileri kümesinin
taranması gibi diğer daha güçlü yöntemlerle desteklenmelidir.

Hata Kaynağı olarak Genom, protein ve Organizmanın İçeriği
Yukarıda tartışıldığı gibi, protein alanı mimarisi, genomik bağlam ve bir organizmanın biyolojisi,
dolaylı, işlevsel bilgiler olsa bile, önemli kaynaklar olarak hizmet edebilir. Ancak, aynı bağlam özellikleri,
yanlış yorumlandığında, genom ek açıklamalarında ana hata ve karışıklık kaynaklarından biri haline
gelebilir. Standart veritabanı arama programları, çok alanlı protein organizasyonlarının etkilerini açık bir
şekilde ele alma araçlarıyla donatılmamıştır. Bu nedenle, SMART veya COG'ler gibi özel araçlar
kullanılmadıkça ve / veya arama çıktısı dikkatlice incelenmedikçe, tek alanlı bir proteinin fonksiyonunun
bir çoklu alan homologuna atanması ya da bunun tersi genom ek açıklamalarında sıklıkla görülür. Örneğin,
mobil alanlar, genomlarda “IMP-dehidrojenazla ilgili proteinlerin” çoğalması örneğinde olduğu gibi, ek
açıklama işleminde kaosa neden olabilir. Gerçekte, enzimatik kısmı paylaşmasa da, bu proteinlerin çoğu
(veya genomuna bağlı olarak), IMP dehidrojenazını mobil CBS alanıyla paylaşır. Yukarıda tartışıldığı
gibi, bu durum belirli bir organizmanın biyolojik içeriğinin dikkate alındığı güvenilir genom ek
açıklamaları için de önemlidir. Örneğin, ökaryotik homologlar doğru bir şekilde tarif edilmiş olsalar bile,
arkeal gen ürünlerinin nükleolar proteinler olarak eklenmesi tercih edilmez. İşlevsel bir açıklama için genel
bir rehber olarak, genom analizi için mevcut metotların, hatta en güçlü ve sofistike olanlarının bile,
uzmanların çalışmalarının yerini tutamayacağı unutulmamalıdır.

Son açiklamalar
Tamamlanmış genom çalışmalarındaki artış, bunların kolay elde edilebilir olması ve genom
karşılaştırmaları için özel araçların, veritabanlarının çoğalması; genom analizleri için ‘karşılaştırmalı
yaklaşımlar’ ı en güçlü strateji haline getirmektedir. Gelecekte genetik verileri sürekli olarak filogenetik,
işlevsel veya yapısal ilkelere göre düzenleyen veri tabanlarına ve araçlara daha çok ihtiyaç duyulacağı;
analizin çözüm gücünü ve sağlamlığını arttırmak için genom çeşitliliğinden açıkça faydalanılması
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gerektiği giderek daha netleşmektedir. Genom analizinde birçok işlemin otomasyona bağlanması
mümkündür. Hızla büyüyen veri miktarı göz önüne alındığında, otomasyon genomların ilerlemesi için
kritik öneme sahiptir. Bu, karşılaştırmalı genom analizinin ve ek açıklamaların nihai başarısının, her
organizmanın eşsiz biyolojisi de dahil olmak üzere, çeşitli girdilere dayalı karmaşık kararlara bağlı
olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle, bir bütün olarak alınan genom analizi ve ek açıklama süreci, en
azından şu anda, otomatikleştirilemez ve hatalardan kaçınmak ve genom dizilerinden mümkün olan
maksimum bilgiyi çıkarmak için insan uzmanlığı gereklidir.
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Sağlıkta Biyoenformatik
Biyoenformatik, bilgisayarların, yazılım araçlarının ve veri tabanlarının biyolojik soruları ele
almak için entegrasyonunu içerir. Biyoinformatik yaklaşımlar genellikle büyük veri kümeleri oluşturan
büyük girişimler için kullanılır. Genomik ve proteomik biyoenformatik kullanan iki önemli büyük ölçekli
aktivitedir. Genomik genomların analizini ifade eder. Bir genom, nesilden nesile aktarılan kalıtsal
materyali kodlayan tam DNA dizileri dizisi olarak düşünülebilir. Bu DNA sekansları, genom içerisine
dahil edilen tüm genleri (ebeveynden yavruya geçirilen kalıtımın fonksiyonel ve fiziksel birimi) ve
transkriptleri (genetik bilginin kodunun çözülmesi için ilk aşama olan RNA kopyaları) içerir. Bu nedenle,
genomikler, bir organizmada genler ve transkriptler de dahil olmak üzere bu genomik varlıkların tümünün
diziliş ve analizini ifade eder. Diğer taraftan, proteomikler, tam protein seti veya proteom analizini ifade
eder. Genomik ve proteomiklere ek olarak, biyoenformatiğin uygulandığı daha birçok biyoloji alanı vardır
(örneğin, metabolomikler, transkriptomikler). Biyoenformatikteki bu önemli alanların her biri karmaşık
biyolojik sistemleri anlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde pek çok bilim adamı, biyoenformatikteki bir
sonraki dalgayı yeni ve karmaşık biyolojik soruların üstesinden gelmek için bir yaklaşım olan sistem
biyolojisi olarak tanımlamaktadır. Sistem biyolojisi, biyolojik bir varlığın bütün bir sistem görünümünü
oluşturmak için genomik, proteomik ve biyoenformatik bilgilerinin entegrasyonunu içerir.
Örneğin, bir hücrede bir sinyal yolağının nasıl çalıştığı, sistem biyolojisi yoluyla ele alınabilir.
Sistem biyolojisi kullanılarak yolakta yer alan genlerin, nasıl etkileşimde bulundukları ve
modifikasyonların aşağı akıştaki sonuçları nasıl değiştirdiği modellenebilir. Bilgilerin dijital olarak temsil
edilebileceği herhangi bir sistem, biyoenformatik için potansiyel bir uygulama olanağıdır. Böylece,
biyoenformatik tek hücrelilerden bütün ekosistemlere kadar uygulanabilir.
Bir genomdaki tamamlanmış “bölgelerin listesinin” anlaşılması ile, bilim adamları karmaşık
biyolojik sistemleri daha iyi anlayabilmektedirler. Bir genom veya proteomda bu bölgelerin tümü arasında
meydana gelen etkileşimleri anlamak, sistemdeki bir sonraki aşamadaki karmaşıklığı gösterir. Bu
yaklaşımlar aracılığıyla, biyoenformatikler, spesifik insan hastalıklarının veya sağlık durumlarının nasıl
ortaya konulduğuna dair anlayışımızı ve modellememizi sunma potansiyeline sahiptir.

Translasyonel biyoenformatik
İlk insan genomu haritalamasından sonra ortaya çıkan sağlık bilişimi alanındaki bir alan olan
translasyonel biyoenformatik, moleküler biyoenformatik, biyoistatistik, istatistiksel genetik ve klinik
bilişimin yakınsamasına odaklanmaktadır. Bu alan çok hızlı bir şekilde gelişmektedir ve birçok ilgili alan
ortaya çıkmaktadır. Bunların arasında, farmakogenomik genetik farklılıklardan dolayı bireylerin ilaç
yanıtındaki varyasyonlarıyla ilgili bir genomik alandır. Alan gelecekte hassas tıbbın tasarlanması için
önemlidir. Nispeten yeni bir alan olmasına rağmen, translasyonel biyoinformatik, bireyselleştirilmiş ve
hassas tıbbın çağında önemli bir disiplin haline gelmiştir.
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Amerikan Tıbbi Bilişim Derneği (ATBD) 'ne göre, translasyonel biyoenformatik (TBE)'
“proaktif, öngörücü, önleyici, ve katılımcı sağlık içerisine giderek artan biyomedikal
verilerin ve genomik verilerin transformasyonunu optimize etmek için depolama, analitik
ve yorumlama yöntemlerinin geliştirilmesidir.”
(http://www.amia.org/applications-informatics/translational-bioinformatics)

Şekil 1. Translasyonel Biyoenformatik.

2014 yılında yayınlanan bir derleme makalesi, TBI alanındaki son temaları dört ana kategoriye
ayırmıştır:
1.
klinik ‘‘büyük veri” veya keşif için elektronik sağlık kaydı (ESK) verilerinin
kullanımı (genomik ve diğer);
2.
Rutin klinik bakımda genomik ve farmakogenomik;
3.
İlaç keşfi ve yeniden değerlendirmesi için omikler; ve
4.
kişisel genomik testler, bu hizmetlerden ortaya çıkan bir dizi etik, yasal ve sosyal
konu da dahil olmak üzere.
Translasyonel biyoenformatiği önemi, daha önce bilinemeyen şeyleri bizlere öğretmesi ile anlaşılabilir.
Örneğin, bilimsel sapmalarının tanımlanması, insan genetik varyantlarının oransal patojenitesinin
tahminlerinin iyileştirilmesi, hastalığın altında yatan genetik mekanizmalar hakkında yeni bilgilerin ortaya
koyması ve büyük miktarlarda bilimsel literatürün küratörlüğüne dayanan umut verici yeni ilaç
göstergelerinin belirlenmesidir. Klinik bir teşhis için ekzom sekanslama rutin bir işlem olabilirken, gerçek
bir teşhis veya tedavi planı yapmak için verilerin yorumlanması çok daha karmaşıktır. Tanımlanan binlerce
varyanttan birçoğunun, klinik yararları için değerlendirilmesi gerekir. Bazı durumlarda, örneğin
Mendelian bozukluğu için bu basit olabilir, çünkü sadece tek bir varyantın tanımlanması ve dikkate
alınması gerekecektir. Ancak daha karmaşık hastalıklar (ör. kanserler, diyabet veya nörodejeneratif
hastalıklar) için birden fazla varyantın tanımlanması gerekecektir. Hasta ve hastalık hakkında doğru
cevapların alınabilmesi sadece doğru soruları sormakla değil doğru cevaplama araçlarının kullanılmasıyla
elde edilebilir.
İnsan Genom Projesi'nden kaynaklanan yeni keşifler, “translasyonel genomik” olarak bilinen ve
karmaşık hastalıklara yönelik geliştirilmiş tanı, prognostik ve terapiler geliştirmek için sıklıkla
uygulanmaktadır. Özellikle, Ulusal Sağlık Enstitüleri (USE) İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından
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sunulan ve Şekil 2'de gösterilen verilere göre, genom için sekanslama maliyeti son on yılda önemli ölçüde
azalmıştır. Bu ayrıca bireyselleştirilmiş tedavi ve risk sınıflandırması çin yeni fırsatlar doğurmaktadır.

Şekil 2. a) DNA ve genom sekanslama araştırma sayısı (kaynak: PubMed, Web of Science, Scopus,
IEEE, ACM). b) İnsan büyüklüğü genomu başına sekanslama maliyeti (kaynak: Ulusal İnsan Genom
Araştırma Enstitüsü, UİGAE). 1e2 GB'de Yıllık tamamlanan toplam genomik veri hacmi c) ökaryotlar ve
d) prokaryotlar (kaynak: Ulusal Biyoteknoloji Danışma Merkezi) (Andreu-Perez, Poon, et al. 2015).

Öte yandan, biyoenformatik alanındaki araştırmalar, sadece bir bireyin genomununun
sekanslanması ile kalmayıp, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları gibi birincil DNA sekanslarının
değişimleri dışında gen ekspresyonunu değiştiren süreçleri içeren epigenomik verileri (yani, genomun
yukarısında) de ölçmektedir. Genom dışındaki biyolojik molekülleri, örneğin transkriptom (bir hücre veya
organizmadaki toplam mRNA), proteom (bir hücre, doku veya organizmadaki tüm eksprese proteinlerin
kümesi) ve metabolom (metabolik reaksiyonlara katılan bir hücre veya organizmada bulunan düşük
moleküler ağırlıklı bileşiklerin, metabolitlerin toplam kantitatif toplanması) elde etmek ve analiz etmek
için bilgi teknolojileri aynı zamanda gelecekteki bu alandaki ilerlemeler içinde gereklidir. Özetlemek
gerekirse, OMİK, bir organizmanın yapısına, işlevine ve dinamiklerine dönüşen biyolojik molekül
gruplarını kolektif olarak karakterize etmeyi ve nicelleştirmeyi amaçlamaktadır. Her bireyin OMİK profili,
klinik gözlemlerden, tıbbi görüntülerden ve fizyolojik sinyallerden elde edilen fenotiplerle
sonuçlandırılmalıdır (bakınız Şekil 3).
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Şekil 3. Hastalık mekanizmalarını incelemek için “OMİKLER” yaklaşımının ana hatları.
OMİKLER, bir organizmanın yapısına, işlevine ve dinamiğine dönüşen biyolojik molekül gruplarını
kolektif olarak karakterize etmeyi ve nicelleştirmeyi amaçlar. Genom, transkriptome, proteom ve
metabolom dahil olmak üzere her bireyin OMİK profili, klinik gözlemlerden, tıbbi görüntülerden ve
fizyolojik sinyallerden elde edilen fenotiplerle nihayetinde bağlantılı olmalıdır. Her biyolojik seviyede veri
toplamak için farklı edinim teknolojileri gereklidir. Beslenme, gıda, ilaçlar, geleneksel Çin tıbbı ve
bağırsak mikrobiyolojisi de dahil olmak üzere çevre ile birlikte her seviyede ve farklı seviyelerde etkileşim,
gelecekteki biyoinformatik araştırmalarında büyük zorluklar sunmaktadır.

Şekil 4. Önemli aşamaları ve örnek girdi veya çıktı kaynakları ve veri kümelerini gösteren çeviri bilişim
projelerinin tasarımı ve uygulanması için pratik model (Payne et al. 2009).
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Klinik bakımda genomikler (Translasyonel Genomikler)

Genetik, tek fonksiyonel genleri kodlayan DNA'ya odaklanırken, genomikler, DNA'mızın
bütününün incelenmesi olup, kodlamayan DNA'nın hayati düzenleyici rolünü ve çoklu genler ile çevre
arasındaki karmaşık etkileşimleri de tanımlamaktadır. Genomik, tahmine dayalı (öngören), koruyucu,
bireyselleştirilmiş ve katılımcı tıbbın dört bileşeni aracılığıyla, bireylere özgü sağlığı teşvik etmenin yanı
sıra hastalığı daha hassas bir şekilde tedavi etmeyi amaçlayan presizyon (hassas) tıbbın temelidir.
Günümüzde, yeni genomik varyantlar, biyobelirteçler ve diğer temel bilimsel buluşları içeren birçok
genomik araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda genetik testler ve genom sekanslanmasının
hızlı gelişmesi ile birçok öngörü klinik uygulamaların kaçınılmaz olduğu yönündedir.
GP'ler, hem tanı ve tedavi süreçleri yoluyla hastaları desteklemede hem de hastalıkların
önlenmesi için genomik bilginin kullanılmasında bir genomik tıp hizmetinde önemli rol oynayacaklardır.
Ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi ve genetik testlerin ve genom sekanslanmasının kullanılabilirliğinin
artması ile birçok hekimin bu hizmetleri önümüzdeki yıllarda standart tıbbi tedavi ile bütünleştirileceği
öngörülmektedir.
Bir tümörün genomik imzası, kesin tanı koymak, daha doğru ön teşhis ve daha iyi tedaviye
olanak sağlamak için kullanılabilir. Örnekler arasında meme kanseri tedavisinde Herceptin®
(trastuzumab) ve malign melanomada BRAF inhibitörleri gösterilebilir. Tedavi ayrıca germ hattı genomik
bilgilere dayanabilir; PARP inhibitörleri, BRCA gen mutasyonu taşıyan bireylerde yumurtalık kanserinin
tedavisinde daha etkilidir. Kapsamlı genotipleme nispeten yeni olmasına rağmen, yüksek riskli DNA
mutasyonları, süt ve glüten intoleransı ve muskovisiosis gibi genetik kaynaklı faktörler durumunda, hasta
taramasındaki genetik sınıflandırmada yüksek bir potansiyele sahiptir. ESK tarafından sağlanan fenotipik
bilgi ile birleştirilen genetik, düşük penetrant alellere daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilir. Örneğin
fibrillin 1 (FBN1) mutasyonlarının MFS'ye neden olduğu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, hastalığın
etiyolojisi aynı ailenin yanı sıra farklı ailelerdeki MFS hastalarının belirgin klinik değişkenliğine yol
açmaktadır. FBN1'in genetik testlerini ve bir dizi ilgili genleri (TGFBR1, TGFBR2, TGFB2, MYH11,
MYLK1, SMAD3 ve ACTA2) birleştirmek, diseksiyonlara neden olan aort anevrizmalarının gelişme
olasılığı daha yüksek olan hastaların taranmasına yardımcı olacaktır. Bu yüksek riskli hastalar üzerinde
aortanın morfolojik görüntülerine dayanan daha ileri çalışmalar, hastalık ilerleme oranını anlaşılmasına
ışık tutabilir.
Translasyonel genomiklerin bir başka potansiyel alanı, bu sendromların birbirleriyle nasıl ilişkili
olduğunu daha iyi anlamak için aynı kişinin farklı sendromlarının gen ağlarını incelemektir. Örneğin,
kromozom 21 (HSA21) üzerindeki farklı genler ve bu genlerin Down Sendromundaki (DS) rolleri
araştırılarak, DS hastalarının yaklaşık yarısının neden bağ dokusundan kaynaklanan kardiyak
anomalilerine karşı aşırı koruma gösterdiğinin altında yatan nedeni anlamak için kullanılmıştır. Bir
hipotez, DS'de (ki bu normalde MFS'de azalır) FBN1'in genel olarak arttığına dair yeni kanıtlara
dayanmaktadır. Bu nedenle, genetik ağların yapısı, bu sendromların nasıl ilişkili olduğuna dair daha net
bir tablo sunacaktır. İlgili sendromların gen ağlarını anlayarak, ilgili hastalıklar için spesifik gen terapisi
sağlamak mümkün olabilecektir.
Başka bir örnek, uzun QT sendromu olarak bilinen bir vaka ile yeni doğan bir bebeğin bulunduğu
Stanford’da Lucile Packard Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşti. Bu özel vakada,klinik tablo son derece
şiddetliydi - bebeğin kalbi doğumdan sonraki saatlerde defalarca kez durdu. Uzun QT sendromuna, farklı
genlerdeki mutasyonlar neden olabilmektedir. Vakanın nasıl tedavi edileceğini bilmek için hangi genin
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mutasyonu barındırdığını bilmek gerekir. Bu durumda, önceden araştırılmış bir mutasyonun
tanımlanmasına imkan veren bir tam genom sekanslanması (TGS) ve ayrıca tek başına hedeflenen
genotipleme ile tespit edilemeyen TTN genindeki yeni bir kopya sayısı varyasyonu sağlanmıştır. Dahası,
YNS cevabın haftalar yerine birkaç saat içinde alınmasını sağlamıştır.

Farmakogenomikler

Farmakogenomikler, genetik faktörlerin bir kişinin ilaca verdiği yanıtı nasıl etkilediğinin
araştırılması olarak tanımlanabilir. Bu nispeten, bir kişinin genetik yapısına uyarlanacak etkili, güvenli
ilaçlar ve dozlar geliştirmek için farmakolojiyi (ilaç bilimi) ve genomikleri (genlerin ve fonksiyonlarının
incelenmesi) birleştiren yeni bir alandır.
Şu anda mevcut olan birçok ilaç “tek beden herkese uyar” şeklindedir ancak herkes için aynı
şekilde çalışmamaktadırlar. Bir ilaçtan kimin yarar sağlayacağını, kime tedavi yanıtı vermeyeceğini ve
kimin olumsuz yan etkilerine maruz kalacağını (buna olumsuz ilaç reaksiyonları denir) tahmin etmek zor
olabilmektedir. Olumsuz ilaç reaksiyonları hastaneye yatırılma ve ölümlerin önemli bir nedenidir. Bir
hasta bir ilaç aldığında, ilaç vücuttan hedef (ler) ine doğru gitmeli, hedef (ler) ine etki etmeli ve sonra
bedeni terk etmelidir. Bu işlemlerin ilki ve sonuncusu, '' ADME '' süreçlerinde bir ilacı etkileyebilen
farmakokinetik (FK) genler tarafından yürütülür: vücutta absorbe edilmek ve dağılmak, metabolize olmak
(aktif bir formda veya parçalanmış) aktif olmayan bir formda) ve atılımdır. İnsan Genom Projesi'nden elde
edilen bilgilerle, araştırmacılar, genlerdeki kalıtsal farklılıkların vücudun ilaçlara verdiği yanıtı nasıl
etkilediğini öğrenmektedirler. Bu genetik farklılıklar, bir ilacın belirli bir kişi için etkili olup olmayacağını
ve istenmeyen ilaç reaksiyonlarını önlemeye yardımcı olup olmadığını tahmin etmek için kullanılacaktır.
Farmakogenomik, ilaç etkilerini etkileyen genom varyantlarının, tipik olarak bir ilacın
farmakokinetiğindeki değişikliklerle veya bir ilacın farmakodinamiğinin modülasyonu yoluyla (örn., Bir
ilacın hedefini değiştirerek veya ilacın farmakolojik etkilerine duyarlılığı değiştiren biyolojik yolları
bozarak) tanımlamaya odaklanır. Kanser ve bulaşıcı hastalıklar dışındaki hastalıklar için, ilgi konusu
genom varyasyonları esas olarak ebeveynlerden miras alınan gen DNA'sında veya gen ürünlerinin işlevini
değiştiren de novo germ hattı sekans değişikliklerinde bulunur. Kanserde, hem kalıtsal genom
varyasyonları hem de somatik olarak kazanılmış genom varyantları, anti kanser ajanlarına verilen cevabı
etkileyebilir.
YNS ile bütün genom sekanslama, kanser gibi karmaşık hastalıkların araştırılması için önemlidir.
Kanser tedavisinde uzun süredir devam eden bir problem, ilaçların genellikle aynı tip kansere bile
heterojen tedavi yanıtları vermesidir ve bazı ilaçlar sadece az sayıda hastada etkili duyarlılığı gösterir.
Günümüzde, büyük ölçekli kişisel genomik ve farmakogenomik veri kümeleri, tek tek hastaların kendine
özgü sinyalleme modellerini ortaya çıkarmak ve bu modelleri hedefleyen ilaçları keşfetmek için
üretilmiştir. Bunlar, spesifik olmayan kanser hücresi tiplerine ait kanser hücre dizisi veritabanlarını veya
göğüs kanseri gibi spesifik bir kanser hücresi tipini içerir. USE'nin Kanser Genomu Atlas Projesi, 100'den
fazla kişinin 20'den fazla kanser türünde kişisel genomik profillerini ve bu profillere dayanarak ortaya
çıkarılan yeni kanser alt tiplerini test etmiştir. Hastaların ilaç yanıtının değişkenliklerinin farklı genomik
sapmalarının sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Bu şekilde büyük ölçekli veri setleri, ilacın yeniden
konumlandırılmasını sağlamak, ilaç kombinasyonlarını öngörmek ve etki mekanizmalarını tanımlamak
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için kullanılabilir. İlaç geliştirmede önemli bir bileşen haline gelmektedirler. Bu nedenle, genomik
profillerine dayanarak hastalara özgü doğru ilaç tasarlanması mümkündür.
Farmakogenomikler, bireylerin genom özelliklerine (örn., Kopya sayısı varyasyonları ve somatik
mutasyonlara) dayanan ilaç yanıtını incelemenin ötesine geçmiştir ve şimdi, hedeflerine ulaşan bir ilacın
konsantrasyonunu ve ilaç hedefleriyle ilişkili faktörleri etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak, gen
ekspresyonu gibi ek transkriptomik ve metabolik özellikler içerir. Hücre hatlarının gen ekspresyon
profillerinin, farklı kültür koşulları ve teknikleri altında uzamış kültür sürecinde önemli ölçüde değiştiği
bilindiğinden, hastada ilaç yanıtının tahmin edilmesi için hücre hatlarından gen ekspresyonunun kullanımı
şu anda tartışmalı bir durumdur. Hastanın başlangıçtaki gen ekspresyon profili ile in vivo ilaç yanıtını
öngörmek için yeni bir algoritma, farklı vakalar için% 60-% 80 öngörü doğruluğu sağlamıştır. Diğer
araştırmada, genetik ve genetik olmayan faktörler üzerinde çalışma imkanı olan, insan tümörleriyle
ksenogreft yapılmış ve immun baskılanmış farelerde kanser büyümesini ve tedavi toleransını etkileyen
ilaç yanıtı üzerinde çalışılmıştır.
Farmakogenomik alanı henüz emekleme aşamasındadır. Kullanımı şu anda oldukça sınırlıdır,
ancak klinik çalışmalarda yeni yaklaşımlar çalışılmaktadır. Gelecekte, farmakogenomikler,
kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer hastalığı, kanser, HIV / AIDS ve astım dahil olmak üzere çok
çeşitli sağlık sorunlarının tedavi edilmesi için özel ilaçların geliştirilmesine imkan verecektir.

İlaç keşfi ve repurpozisyonu (yeniden konumlandırılması) için omikler

Yeni terapötikler üretmenin maliyeti son 60 yılda dramatik bir şekilde artmıştır ve her yeni ilaç
maliyeti 2010 yılında enflasyona göre düzenlendiğinde 1960’lardan yaklaşık 80 kat daha fazladır.
Ayrıca, ilacın FDA’dan onay süreci hakkında bazı şeyler söylemek mümkündür. Tahminler, sürecin
öncünün (Lead) identifikasyonu ile FDA onayı arasında ortalama 12 yıl sürebileceğidir. Sonuç olarak,
birçoğu ilaç keşif ve repurpozisyonu için yüksek verimlilik ve bilişimsel yaklaşımları araştırmaktadır. Son
çalışmalar, yeni ilaç hedeflerini keşfetmek ve mevcut ilaçların yeniden konumlandırması olarak
adlandırılan yeni kullanımları araştırmak için, özellikle genomik veri kaynaklarının kullanımına
odaklanmıştır.
Farmakogenomikler, ilaç endüstrisinin ilaç keşif sürecinin en erken döneminden itibaren ilaçların
nasıl geliştirdiğini etkileyebilir (Şekil 5). İlk olarak, kemoinformatik ve pathway analizi, uygun gen
hedeflerinin keşfine yardımcı olabilir, ardından potansiyel ilaçlar için ‘lead’ (öncü) olarak küçük
moleküller gelir. Ek olarak, klinik çalışmaların tasarlanması için farmakogenomik varyantların keşfi,
farmasötik boru hattı yoluyla ilaçların daha güvenli ve daha başarılı bir şekilde geçmesine izin verebilir.
Daha önce belirtildiği gibi, yeni ilaç-protein etkileşimlerini tanımlamak için kemoinformatik yöntemleri
kullanılabilir. Bu öngörülen etkileşimler, terapötik amaçlar için yeni küçük molekülleri keşfetmek için
kullanılabilirken, yeni bir ilaç güvenlik ve etkinlik testlerinin önemli mevzuat engellerinden geçmelidir.
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Şekil 5. İlaç keşfi. Farmakogenomikler, maliyetlerin en aza indirgenmesi, aynı zamanda iş
hacminin ve güvenliğinin arttırılması için ilaç keşif hattı boyunca birçok adımda kullanılabilir. İlk olarak,
belirli bir hastalık için potansiyel gen hedeflerini tanımlamak için birleşme ve ekspresyon yöntemleri
kullanılabilir. Kemoinformatik daha sonra, biyokimyasal olarak test edilecek hedeflerin sayısını
daraltmak ve yan etkilere katkıda bulunabilecek potansiyel polifarmakolojik faktörleri tanımlamak için
kullanılabilir. Başlangıç aşamalarından sonra, farmakogenomikler potansiyel olarak dozlama ve etkililiği
etkileyebilecek varyantları tanımlayabilir. Bu bilgi daha sonra “cevap vermeyen” ve daha iyi yanıt
verebilecek olanlara karşı ilacı hedef alan daha büyük bir Faz III klinik çalışmasının tasarlanmasında
kullanılabilir.

İnsan Genom Projesi'ne ilave olarak, son zamanlarda hayata geçirilen büyük ölçekli biyolojik veri
tabanı, özellikle Şekil 3'de özetlenen sistem seviyesindeki hastalık mekanizmalarının ve gelişimlerinin
incelenmesini kolaylaştıracaktır. Yapısal Biyoinformatik Protein Veri Bankası Araştırma İşbirliği,
biyolojik makromoleküllerin 3-D yapılarına erişim sağlamanın yanı sıra gen ve ilaç veri tabanları gibi dış
biyolojik kaynaklarla entegrasyonu sağlayan, dünya çapında biyolojik makromoleküllerin yapısal veri
arşividir. ProteomicsDB, proteinlerin modellerinin zamana bağlı ekspresyonları göz önüne alınmasıyla
spesifik organ proteinleri ve uzun intergenik kodlanmamış RNA'ların translasyonunu tanımlamak için
insan dokuları, hücre hatları ve vücut sıvısından elde edilen insan proteomunun kütle spektrometresini
kapsayan başka bir örnektir.
Bu gelişmelere paralel olarak, İnsan Metabolom Veri Tabanı, 2013 yılında piyasaya sürülen en son
versiyonda 40000'den fazla açıklanmış metabolit girdisinden oluşmaktadır. Bu veri tabanı, hem deneysel
metabolit konsantrasyonu verilerini hem de kütle spektrometrisi ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
13 | P a g e

SAĞLIKTA BIYOENFORMATIK

spektrometrisi yoluyla elde edilen analizleri sağlamaktadır. Bu gibi veritabanlarının, özellikle diyabet ve
koroner arter hastalıkları gibi metabolik bağlantılı hastalıklar için, bilgilerin klinik pratiğe dönüştürülmesi
için bilgi aktarımını büyük ölçüde kolaylaştırdığına inanılmaktadır. Aslında, metabolomik insan
vücudunun endojen metabolitlerini değil, aynı zamanda insan vücudu ile etkileşime girebilen kimyasal ve
biyokimyasal molekülleri de içeren önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, gıda ve
beslenme ürünleri, ilaçlar ve geleneksel Çin tıbbı ve bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen
moleküllerin metabolitleri hakkında yapılan araştırmalar devam etmektedir. Bunlar, konakçı, patojen ve
çevre arasındaki etkileşimi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Genomik, proteomik ve metabolik veri tabanlarının varlığı, kanser gibi karmaşık hastalıkların
gelişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca farklı desen madenciliği ve kümeleme teknikleri
kullanarak yeni biyobelirteçlerin araştırılmasına da izin verir. Kümeler ya parçalı (sert) ya da hiyerarşik
(ağaç gibi yuvalanmış yapı) olabilir. Paralel proses teknikleri ile çok çekirdekli CPU, GPU ve alan
programlamalı kapı dizileri kullanmak, bu yöntemleri daha da hızlandırabilir. Dudley vd. ve Sirota vd.
tarafından hazırlanmış iki bağlantılı makalede, “Gen Expression Omnibus'”taki mikrodizi verisinden
hastalık belirteçleri oluşturulmuş ve bunlar akciğer kanseri ve yangısal bağırsak hastalığı için potansiyel
olan yeni terapötikleri tanımlamak üzere Bağlantı Haritası'ndan gen ekspresyon verileriyle
karşılaştırılmıştır. Bu yöntemi kullanan benzer bir çalışma, trisiklik antidepresanların küçük hücreli
akciğer kanserine (ancak küçük hücreli olmayan akciğer kanseri değil) karşı etkinliğe sahip olabileceğini
belirtmiştir.
İlaç repurpozisyonu, piyasada zaten var olan FDA onaylı bir bileşiğin alınması ve bunu asıl olarak
amaçlanandan başka bir hastalık veya durumun tedavi edilmesi için kullanılması anlamına gelir. Geçmişte,
bu tür “kapalı etiket kullanımı” için ilham kaynağı büyük ölçüde tesadüfen keşfedilen ilaçlar olmuştur.
Örneğin, Viagra başlangıçta kalp hastalığını tedavi etmeyi amaçlamış ve erektil disfonksiyon için yararlı
olduğu ortaya çıkmıştır. Önceden onaylanmış bir bileşik kullanarak, zaman ve para tasarrufu sağlanarak
erken faz klinik denemelerin önüne geçilebilmektedir.
Hastalık-gen ilişkilendirme verileri ayrıca ilaç hedeflerini de öngörebilmektedir. Sanseau vd.
mevcut Genom Temelli ilişkilendirme Çalışmaları (GTİÇ) tahminlerini değerlendirmiştir ve GTİÇ
tahminleriyle ilgili genlerin küçük moleküller veya biyolojik ajanlar tarafından diğer genomik bölgelere
göre hedeflerin olma olasılığının yüksek olduğunu ve GTİÇ genlerinin% 15.6'sının mevcut ilaç hedefleri
olduğunu saptamıştır. (genel olarakgenomu% 5.7 ile kıyaslandığında). Bu hipotezi desteklemek amacıyla
Okada vd.. 103,638 romatoid artrit (RA) vakası üzerinde çalışarak toplam 101 RA lokusu tespit etmişler
ve bunlardan rastgele 27 RA ilaç hedefli genin 18’inin lokusunun tanımlanmış olduğunu saptayarak,
tanımlanmış 3 farklı kanser ilacının da RA karşı etkin olabileceğini göstermişlerdir. Khatri vd. sekiz organ
nakli reddi vakasının verilerini analiz etmiş ve tüm reddedilen organlarda baskın olan 11 genin ortak bir
modülünü bulmuştur. Mevcutta bulunan 2 non-immunosüpresif ilacın tekrar hedeflendirilerek bu genleri
regüle edebileceğini fare modellerinde uygulayarak tanımlamışlardır. 13 veri tabanından verileri
birleştiren ilaç-gen etkileşim veritabanı (İGE) gibi kaynaklar ve PharmGKB, genomik çalışma
sonuçlarının potansiyel terapötiklere dönüştürülmesini kolaylaştırabilir. TBI kaynakları listesi için
aşağıdaki Tabloya bakınız.
Sonuç olarak, moleküler ve klinik verilerden yararlanılarak mevcut hesaplama ve deneysel
yöntemler, veri bankasında artış ile çeşitli ilaçların yeniden farklı kullanımları ile ilgili stratejileri mümkün
kılmaktadır. Translasyonel biyoinformatik kaynakları, istatistiksel yöntemler, kemoinformik araçlar ve
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deneysel tekniklerin (tıbbi kimya teknikleri dahil olmak üzere) entegrasyonu, ilacın repurpozisyonunu
hızlı bir şekilde geniş ölçekte uygulanmasını mümkün kılabilmektedir. Biyolojik aktivitelere sahip
bileşiklerin içeriklerini kullanan sistematik ilaçların yeniden farklı tedavilerde kullanılma yöntemleri için
artık verimli araçlar mevcuttur. Diğer translasyonel araştırmacılarla birlikte tıbbi kimyagerlerda ilacın
yeniden konumlandırılmasının çeşitli aşamalarında önemli bir rol oynayabilirler.

Tablo 1. Translasyonel Biyoinformatik için genel kaynaklar.
isim

URL

Açıklamalar

İlaç
http://www.fda.gov/drugs/
Etiketlerinde
scienceresearch/researchareas/
Farmakogenomi pharmacogenetics/ucm083378.htm
k Biyomarkerler

İlaç etiketlerinde FDA onaylı ilaçların
farmakogenomik bilgilerinin listeleri.

PharmGKB

http://www.pharmgkb.org

PharmGKB klinisyenler ve araştırmacılar
için, genetik varyasyonun ilaç yanıtı
üzerindeki etkisinin gösterildiği bir
kaynaktır.

Klinik
Farmakogenetik
Uygulama
Konsorsiyumu
(KFUK)

http://www.pharmgkb.org/page/cpic

KFUK tarafından üretilen ilaç gen
etkileşimleri için yayınlanmış kılavuzların
bir listesini sağlar.

Fenotip Bilgi
Bankası

http://phekb.org

Elektronik fenotip algoritmalarını ve
bunların performans özelliklerini
oluşturmak, doğrulamak ve paylaşmak için
çevrimiçi işbirlikçi very havuzu.

GTİÇ
çalışmaları için
NHGRI
kataloğu

http://www.genome.gov/26525384

GTİÇ çalışmalarının seçilmiş listesi,
fenotipleri ve temel sonuçları.

PheWAS
sonuçları için
katalog

http://phewascatalog.org

ESK PheWAS sonuçları için arama ve
indirme kataloğu.

İlaç-Gene
Etkileşimi
veritabanı

http://dgidb.genome.wustl.edu

13 kaynaktan elde edilen verilerden ilaçgen etkileşimleri için bir arama arayüzü
sağlar.

Kanser Genomu

http://www.mycancergenome.org

Kanser mutasyonları, tedavileri ve ilgili
klinik çalışmalarla ilgili güncel veriler
sağlar.
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ClinVar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

Destekleyici kanıtlarla birlikte insan
varyasyonları ve fenotipler arasında
günümüze kadar olan bağlantıları sağlar.

SHARPn

http://phenotypeportal.org

SHARPn tarafından üretilen hesaplanabilir
fenotip algoritmalarının toplanması.

Bireyselleştirilmiş genomik testler

Bireyselleştirilmiş tıp, bir tedavi hastaya yarar sağlamayacaksa yan etkileri ve yükaek tıbbi
maliyetleri azaltarak, hastaların mümkün olan en iyi sonuçları almasına yardımcı olab bie araç haline
gelmiştir.
Genetik ve genomik testlerin her birinin bireyseştirilmiş tıpta yeri vardır. Genetik testler tipik
olarak spesifik, bilinen bir gene odaklanırken, genomik testler, tüm genom sekanslama (TGS), gen
gruplarının ifade ve etkileşimine odaklanır. Genetik testler, genlerin mutasyonlarının veya aşırı
ekspresyonunun varlığına veya yokluğuna odaklanırken, genomik testler, spesifik bileşen genlerinin
ekspresyon seviyelerine dayanan gen işaret profillerini sağlar. Genetik testlerin örnekleri arasında meme
kanserinde BRCA-1 ve -2, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde EGFR ve melanomda BRAF
bulunnaktadır. Genomik testlerin örnekleri arasında göğüs, kolon ve prostat kanserlerindeki Oncotype DX
deneyleri ve göğüs kanserinde 70-gen testi yer almaktadır. TGS ilk geliştirildiği zamanlardan sonra
teknolojideki ilerlemeler testi daha kolay, daha hızlı ve daha az pahalı hale getirmiştir. Kolaylıkla, sağlıklı
hastaların ilk hastane ziyaretlerinde sunulan rutin bir test haline gelebilir. Ancak, TGS'nin sonuçlarının ne
anlama geldiğini belirlemek zor olabilir.
Genetik test nedir?
Genetik testler, gen varyantlarını, kromozomlardaki değişiklikleri veya belirli hastalık veya
durumlarla ilişkili proteinleri saptamak için insan DNA'sı, RNA'sı veya proteinlerinin analizidir; tanısal
olmayan kullanımlar arasında babalık testi ve adli tıp bulunmaktadır. Bir genetik testin sonuçları, şüpheli
bir genetik durumu doğrulayabilmekte veya ortadan kaldırabilmekte veya bir kişinin genetik bir bozukluğu
geliştirme veya kalıtsal geçme şansını belirlemeye yardımcı olabilmektedir. Şu anda 1.000'den fazla
genetik test kullanılmaktadır ve daha fazlası geliştirilmektedir.
Genetik test metodolojisi
- Moleküler genetik testler, genetik bir bozukluğa yol açan varyasyonları veya mutasyonları
tanımlamak için tek genleri veya kısa DNA uzunluklarını inceler.
- Kromozomal genetik testler, bir kromozomun fazladan kopyası gibi büyük genetik değişiklikleri
saptamak için tüm kromozomları veya uzun DNA uzunluklarını analiz eder.
- Son olarak, biyokimyasal genetik testler proteinlerin miktarını veya aktivite seviyesini inceler;
Buradaki anomalliler, genetik bir bozukluk ile sonuçlanan DNA'daki değişiklikleri gösterebilir.
Şekil 6, günümüzde mevcut olan genetik testlerin farklı uygulamalarını özetlemektedir. Genetik
test gönüllüdür, kısıtları ve risklerinin yanı sıra faydaları mevcuttur. Böylece, test yaptırıp
yaptırılmayacağına dair karar kişiseldir ve karmaşıktır. Bir genetikçi veya genetik danışman testin olumlu
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ve olumsuz yönleri hakkında bilgi vererek, testin sosyal ve duygusal yönlerini anlatarak yardımcı
olabilmektedirler.
Son yıllarda genom sekanslama çalışmaları çok hızlı ilerleme kaydetmiştir. Sekanslama maliyeti
azaldıkça, hedeflenen sekanstan bütün ekzom sekanslanması (bir kişinin genlerinin analizi) ve bir kişinin
genetik kodunun tamamını analiz eden tüm genom sekanslaması, özellikle araştırmacılar için daha
erişilebilir hale gelmektedir.

Yenidoğan
incelemesi

•Yaşamın erken döneminde tedavi edilebilen resesif
genetik bozuklukları tanımlamak için doğumdan hemen
sonra kullanılır.
•Örnekler: Fenilketonüri, kistik fibroz, orak hücreli anemi,
klasik galaktozemi (GALT), konjenital
hipotiroidizmhypothyroidism.

Teşhis testleri

•Semptomatik bir birey için spesifik bir genetik veya
kromozomal durumu tanımlamak veya ortadan
kaldırmak ve klinik karar verme sürecine yardımcı olmak
için kullanılır.
•Örnekler: İskelet displazileri, talasemi, Kraniosinostoz

Taşıyıcı testler

•İki kopya halinde mevcut olduğunda genetik bir
bozukluğa neden olan resesif gen mutasyonunun bir
kopyasını potansiyel olarak taşıyan asemptomatik
bireyleri tanımlamak için kullanılır.
•Örnekler: Kistik fibroz, talasemi, Tay-Sachs hastalığı.

Doğum öncesi
testler

•Bir fetüsün genlerindeki veya kromozomlardaki değişiklikleri doğumdan
önce tespit etmek için kullanılır.
•Örnekler: spina bifida ve Down sendromu.

Preimplantasyon
testleri

•İn vitro fertilizasyon gibi yardımcı üreme teknikleri
kullanılarak oluşturulan embriyolarda, belirli genetik veya
kromozomal bozukluğa yol açan genetik değişiklikleri
saptamak için kullanılır.

Tahmin ve
presemptomatik testler

•Bu türden bir test, suçu veya kurbanlarını tespit edebilir,
bir suç şüphelisini ortaya çıkarabilir veya insanlar
arasında biyolojik ilişkiler kurabilir (örneğin, babalık).

Adli testler
Farmatogenetik
testler
(PGx)

•Bunlar, sıklıkla erişkin başlangıçlı semptomlar ile
doğumdan sonra ortaya çıkan bozukluklarla ilişkili olarak,
ailede kalıtımla bilinen gen mutasyonlarını saptamak için
kullanılır.
•Örnekler: Çoğu kanser, kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, Huntington hastalığı, hemokromatoz, Alzheimer
hastalığı

•Bir kişinin metabolik yanıtı için verilen optimal ilaç
tedavisi ve dozu belirlemek için.
•Abakavir, antikoagülan varfarin, karbamazepin, tiopurin
immünosüpresif tedavilere olası yanıt için DNA testleri.

Şekil 6. Genetik testlerin mevcut tipleri.
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Birçok tıbbi genetik test sonucu doğrudan tedavinizi değiştirecek ve bu değişiklikler klinik
çalışmalar ve diğer tıbbi uygulamalarla elde edilen kanıtlara dayanacaktır. Tıbbi genetik testler şu
durumlar için kullanılabilir:
➢

Bir genetik hastalığı teşhis etmek.

Örnek: Tek bir gende mutasyon olarak adlandırılan değişikliklerin bulunması, ailevi
hiperkolesterolemi, kas distrofisi, Huntington hastalığı ve diğer tek gen hastalıkları gibi
genetik bozuklukları teşhis edebilir.

➢ Belirli genetik koşullara sahip bir çocuk sahibi olma şansını değerlendirilmesi.
Örnek: Bazı genetik durumlar, özellikle soyları dünyanın belirli bölgelerinden gelen
insanlarda yaygındır. Bu genetik durumları taşıyan kişilerde genellikle aile öyküsü yoktur
ve çocuklarında genetik bir duruma neden olabilecek bir gen taşıdıklarını bilmelerine
imkan yoktur - kistik fibroz, Tay-Sachs hastalığı veya orak hücreli anemi gibi.

➢ Belirli bir ilaca bir kişiye yan etkileri veya anormal yanıt vermesi olasılığının tahmin edilmesi.
Örnek: İlaç metabolizmasını yönlendiren bazı genlerdeki varyasyonlar, bazı ilaçların
metabolize edilmesi veya prosesisini normalden daha hızlı veya daha yavaş olmasına
neden olabilir. Bu varyasyonları bilmek, doktorunuzun sizin için sorun yaratabilecek
ilaçlardan kaçınmasına veya bir ilacın en güvenli ve en etkili dozunu seçmesine yardımcı
olabilir. Genetik testlerin kullanımın erken aşamalarında olduğu ilaç örnekleri kan
sulandırıcılar, psikiyatrik ilaçlar ve bazı kanser kemoterapileridir

➢ Yaygın bir hastalık için artmış risk bulunması.
Bu çok yüksek riski bilmek, hastalığın önlenebileceği veya erken teşhiste en iyi seçeneklerini sunarak
tedavi şansını arttırır.
Örnek: Bazı insanlar meme, yumurtalık ya da kolon kanseri gibi yaygın bir hastalık riski
taşırlar - genellikle daha erken yaşta - tek bir gendeki mutasyon nedeniyle. Gerçek risk,
hastalığa ve gen mutasyonuna bağlı olabilir Bu çok yüksek riski bilmek, hastalığın
önlenebileceği veya erken teşhiste en iyi seçeneklerini sunarak tedavi şansını arttırır.

Genomik testlerin uygulanabilir bir araç olması için doğru ve klinik olarak anlamlı olması gerekir.
Tabloda gösterildiği gibi, genomik testlerin analitik geçerliliğe, klinik geçerliliğe ve klinik kullanıma sahip
olması gerekmektedir. Analitik geçerlilik, testin, klinik laboratuvarda ve ilgili popülasyonu temsil eden
örneklerin genotipini (veya analitini) doğru ve güvenilir bir şekilde ölçebilmesidir. Klinik validasyon ise,
belli bir amaçla, belirli bir numunenin analizinde biyolojik varyasyonun potansiyel kaynaklarını
tanımlamak ve ölçmektir. Klinik fayda, bir testin tedavi kararlarını yoluna koyarak hastalara fayda
sağlama yeteneğidir.
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Tablo 2. Genomik Çalışmalar için İhtiyaçların Belirlenmesi:
– Analitik geçerlilik: Analitin (veya genotipin) doğru ve tekrarlanabilir şekilde
ölçülebilmesi. Neyin tespit edilmesi gerektiğini tespit ediyor mu?
–

Klinik geçerlilik: Fenotip, klinik hastalık veya hastalığa yatkınlığı doğru ve
güvenilir bir şekilde tahmin etme yeteneği. Belirli bir hastalık ile ilişkili olduğu
bilinen bilgileri tespit ediyor mu?

– Klinik kullanımı: Hasta yönetimini yönlendiren ve karar vermeyi etkileyen
kanıtlar, katma değer ve iyileştirilmiş sonuçlar. Sağlık sonuçlarını iyileştirmek
için bilgi ne kadar yararlıdır?

Genomik dizileme teknolojilerinin hızlı evrimi, genom analizinin maliyetini azalttığı ölçüde,
gebelik öncesinden yetişkin tıbbına kadar yaşamın tüm evrelerinde sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında
yaygın olarak (Şekil 7) genetik analiz maliyetini düşürmüştür. Genomiklerin klinik bir ortamda tam olarak
kullanılmasının kabul edilmesine yönelik zorluklar devam etmektedir, ancak genomiklerin hasta bakımına
uygulanmasının doğruluğunu ve etkinliğini arttırmak için toplum odaklı veri paylaşımı gibi bu engellerin
üstesinden gelmek için bazı yaklaşımlar başlatılmıştır.
Farklı bireylerin genomlarını karşılaştıran ilk analizler sekanslardaki dikkat çekici benzerlikleri (%
99 özdeş) doğrulamıştır, ancak kısa zamanda, farklı bireyler arasındaki milyonlarca nükleotid farklılığının
klinisyenlerin sadece her bireyin biyolojik özgünlüğünün tanımasını değil, aynı zamanda fizyolojiyi daha
kesin bir şekilde anlama, daha hassas teşhisler, daha iyi hastalık risk değerlendirmesi, daha erken tespit ve
izleme ve kişiye özel tedaviler hakkında bilgi; yani, kişiselleştirilmiş (veya bireyselleştirilmiş veya hassas)
tıp ile ilgili beklentilere yol açmıştır.
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Şekil 7. Bir bireyin ömrü boyunca genomik kullanımı. Farklı yaşam evrelerinde hasta tedavi
şeklinin belirlenmesi için genomic bilgisinin kullanımı ile ilgili vaka takdimleri. (Rehm 2017)

Bireyselleştirilmiş tıpta genomun ölçüsü

DNA teşhis testi 2000 yılından önce kullanılmasına rağmen, bireyselleştirilmiş tıp konusunda
nispeten büyük ölçüde sorumlu olan nükleotid dizilimini gösterme kapasitesinde üstel bir artış olmuştur.
HapMap project projesinin tamamlanması, genom boyunca temel değişkenleri etiketleyecek olan tek
nükleotid değişkenlerinin genom genişliğinin (TND’leri) seçimine izin vermiştir. Bu durum, klinik
fenotiplerle ilişkili yerlerin keşfi için genom-çap (genişlik) ile ilgili çalışmalara olanak sağlamıştır. Yeni
nesil sekanslamalardaki (YNS) gelişmeler tüm ekzom sekanslama (TES) ile tüm genom sekanslama için
gerekli zaman ve maliyeti düşürmüş ve dizilim verisinin büyük miktarlarının analizleri, transferi ve
depolaması için kapasitemizi sürekli geliştirmemizi sağlamıştır. Ayrıca, bu, öncelikle araştırma çalışmaları
veya klinik tedavi düzenlemelerinde milyonlarca insanın kendi bireysel genom dizilimi analizinin
yapılmasına imkan vermektedir. Bireysel bir genom sekanslama ve diğer ‘omikler’ verisine erişim yaygın
olarak tanımlanmaktadır ve genellikle ‘kesin tıp’ olarak adlandırılan bir stratejiyle hasta tedavisine daha
kesin bir yaklaşım, hastalık riskleri ve sağlığımız hakkında daha ayrıntılı bir bilgi edinme şansına imkan
vermektedir.
Günümüzde genomik veri birçok zorluğa rağmen, hastaların bireysel tedavisine kılavuzluk etmekte
ve kullanımı devam ederek sağlık sistemimizi geliştirmektedir. Bu perspektif genomiklerin bireyler için
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sağlık hizmetlerinde nasıl rehberlik ettiği, bireylerin genomik bilgilerinden nasıl yararlanabileceğine dair
açıklayıcı örnekler sunarak ileri teşhislerde ve tümör profillerinden genomik risk değerlendirmelerine
kadar her şeyi açıklamaktadır. Bu örnekler daha sonra genomiklerin klinik pratiğe entegrasyonu ve bu
engellerin üstesinden gelmek için geliştirilmekte olan stratejiler ve günlük hasta tedavisinin daha fazla
yönünün bir parçası olmalarını sağlayan stratejilerle günümüzün zorlukları ile iç içe geçmişlerdir.

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kişisel Genomik Testlerdeki Trendler

2008 yılında hem sağlık hem de eğlence amaçlı çeşitli genler hakkında raporlama yapan, ve
doğrudan tüketiciye (DTC) genetik test sağlayan çeşitli şirketlerin kurulmuştur. 23andMe (Mountain
View, CA) gibi siteler üzerinden Doğrudan-Tüketiciye (DTC) genetik test, hastaların bir doktor siparişinin
dışında genetik test yapmaya devam etmeleri için bir yol sağlamıştır. Bireyler, test sonuçları ve genetik
ataları, hastalık riski ve seçilmiş ilaçlar için ilaç tepkisi hakkında kişiselleştirilmiş bilgilere sahip
olmuşlardır.
DTC genetik testi, birtakım ilginç etik, yasal ve sosyal konuyu gündeme getirmektedir. Birkaç
yıldan beri, bu testlerin hükümet yönetmeliklerine tabi olup olmadığına dair yanıtlanmamış soru
bulunmaktadır. 2013 yılının Kasım ayında ABD FDA, 23andMe'ye reklam ve sağlıkla ilgili bilgi
hizmetlerini sunmasını durdurma kararı vermiştir. FDA bu testleri “tıbbi cihazlar” olarak değerlendirmiş
ve her test için resmi test ve FDA onayını istemiştir. 2015 yılının Şubat ayında FDA, Bloom sendromu
için
23andMe’nin
başvurusunun
onayladığını
açıklamıştır.
(http://www.fda.gov/News
Events/Newsroom/PressAnnouncements/UCM435003). 2015 yılının Ekim ayında şirket bir kez daha
taşıyıcı durumdaki 36 gen için sağlık bilgisi sunacağını açıklamıştır. 23andMe müşterisinin ham genom
verilerini indirebildiğini ve sonuçları yorumlamak için Promethease, Geneticgenie, openSNP gibi sağlıkla
ilgili kuruluşlardan yararlanarak sonuçlarını yorumlayabileceğini unutmamak gerekir.
Genetik testlerin hastalara nasıl yardım ettiği konusunda daha olumlu bir örnek, 2014'te Amerikan
Nöroloji Derneği konferansında sunulan bir vaka takdimidir. Bir hastanın annesinin ailesinde Alzheimer
hastalığı öyküsü vardır. Hasta, taşıyıcı olup olmadığını bilmemektedir, bilmek de istememektedir. Ama o
mutasyonu gelecekteki çocuklarına geçirip geçirmeyeceğinden emin olmak istemiştir. Preimplantasyon
genetik tanı (PGT) testi, doktorlarının Alzheimer hastalığı gen mutasyonuna’ sahip olmayan embriyoları
seçmesini sağlamıştır. Hastanın kendisi hiç bir zaman test edilmemiştir embriyoların kaç tanesinin
mutasyonu içerdiğini (eğer varsa) bilmek istemiştir.
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Tablo 3. Hastalık duyarlılığı için kişisel genetik profil örnekleri.
Şirket

Örnek Ürün

Ayrıntılar

23andMe

Sağlık sürümü

“Meme kanseri, kistik fibroz ve Tay-Sachs gibi
hastalıklar için kalıtım belirteçleri taşıyıp
taşımadığınızı öğrenilmesi ... Tip 2 diyabet,
Parkinson hastalığı ve diğer durumlar için genetik
riskinin öğrenilmesi.

deCODEme Komple tarama

“51 koşul için genetik riskinizi hesaplayın...”

Genetic
Health

Premium Erkek

“Bunlar bizim en kapsamlı testimiz ve
aralığımızdaki tüm diğer testleri içeriyor ...Prostat
kanseri riskinin yanı sıra tromboz, osteoporoz,
detoksifikasyon ve kronik inflamasyonun metabolik
dengesizlik riskini değerlendirir. Aynı zamanda en
yaygın kardiyovasküler hastalıkların risk profilini
de değerlendirir ... ”

Graceful
Earth

Alzheimer’s
genom testi

“Semptomlar
ortaya
çıkmadan
ÖNCE
duyarlılığınızı kontrol edin ... Kişinin genetik
yatkınlığı hakkında önleyici içgörü, proaktif önleme
için yetki verebilir ve buna izin verebilir.”

Navigenics

Sağlık Pusulası

“Önemli sağlık koşulları ve ilaç reaksiyonları için
genetik yatkınlıklarınızı bilmek, daha sağlıklı bir
yaşama adımınızı atmanıza yardımcı olabilir. Bu
riskler hakkında bilgi edinerek, neyin önemli
olduğunu planlayabilirsiniz.”

Ayrıca, Evrensel yenidoğan taraması (YDT), nadir görülen doğuştan gelen metabolizma hataları
dahil olmak üzere hastalıkların tanı ve yönetiminde morbidite ve mortaliteyi önleyen olağanüstü başarılı
bir sağlık merkezi programıdır. Fenilketonüri gibi durumlar doğumda klinik olarak belirgin değildir, ancak
hemen tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan önemli zararlara veya ölüme yol açar. YDT sayısız yaşam
kurtarmıştır ve zamanında müdahalelerle tedaviye izin vererek çocukların yaşam kalitesini büyük ölçüde
artırmıştır ve tandem kütle spektrometresi (MS / MS) kullanımı gibi teknolojik gelişmeler YDT'nin
genişlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Hastalık geni keşfine yönelik genom ölçeğindeki sekanslama
kapasitesi, şüpheli monogenik bozukluklara sahip çocuklarda tanısal bir test olarak giderek artan bir
şekilde uygulanmaktadır.
Genomdaki birçok ya da tüm genleri aynı anda analiz etme yeteneği, genomik tıp için yeni fırsatlar
sağlamaktadır. Sekanslamanın klinik kullanımı bazı hastalıklar ve artan sayıda tıbbi uzmanlıklar için,
genetik ve genomik tıbbın geliştirilmiş tanı ve tedavileri vaat ettiğini -ve hastaların bu teknolojilerin
tedavileri için uygulanabilirliği konusunda doktorlarından bilgi aldığı bilinmektedir. Ancak, bazı uzmanlar
genetik ve genomiklerin rutin klinik pratiğe dönüştürülmesi için yol haritasının açık olmadığını
belirtmektedirler.
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Bilişimsel sağlık enformatiği
Bilişimsel sağlık biyoenformatiği (BSİ), tıp endüstrisi içinde ve ötesinde gelişen bir araştırma
konusudur. Biyomedikal, medikal, hemşirelik, bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi çeşitli
bilim dallarını içeren multidisipliner bir alandır. BSİ, hesaplama yöntemlerinin sağlık hizmetlerini nasıl
sağladığını ele alan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak, sağlık
bilişimi, hastaların sağlık durumlarını tahmin etmek için tüm sağlık hizmetleri alanlarındaki bilgileri toplar
ve analiz eder. Sağlık bilişim araştırmalarının temel amacı, hastalara ya da Sağlık Bakım Çıktılarına (SBÇ)
verilen bakım kalitesini arttırmaktır. Sağlık sektöründe, son yıllarda tıbbi ve sağlık verilerinin hızlı bir
şekilde arttığı görülmektedir. Şekil 8, hem sağlık verileri hem de dijital sağlık hizmeti verilerinin artışını
göstermektedir. Sağlık sektörü veri analizi pazarının arttığı ve 2017 yılına kadar hızlı bir şekilde 8-10 kat
artacağı öngörülmektedir.

Şekil 8. Sağlık hizmetlerinde veri artışı (Fang ve diğ. 2016)
Yeni teknolojilerin hızlı büyümesi, son yıllarda dijital sağlık verilerinin önemli ölçüde artmasına
yol açmıştır. Daha fazla tıbbi keşif ve yeni sensörler, mobil uygulamalar, yakalama cihazları, giyilebilir
teknoloji gibi yeni teknolojiler ek veri kaynaklarına katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, sağlık sektörü,
Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK, elektronik tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere) ve kişisel sağlık kayıtları
(KSK, tıbbi geçmişi de dahil olmak üzere ESK'nın bir alt kümesi olan kişisel sağlık kayıtları sonuçlar ve
ilaçlar) gibi tüm sağlık hizmetleri verilerinden yararlanılarak büyük oranlarda dijital veri üretmektedir.
Raporlara göre, dünyanın dört bir yanından gelen dijital sağlık verilerinin 2012 yılında 500 petabayt (1015)
'e eşit olduğu tahmin edildmiştir ve Şekil 8'de gösterildiği gibi 2020'de 25 exabyte'a ulaşması
beklenmektedir.
Dijital sağlık verileri sadece çok yüksek miktarlarda değil, aynı zamanda geleneksel yazılım ve
donanım için yapısında karmaşıktır. Bu veri kümelerinin ele alınmasında geleneksel sistemlerin
başarısızlığına katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunlardır:
– Tıbbi kayıtlar, el yazması doktor notları, tıbbi teşhis görüntüleri (MRG, CT) ve radyografik filmler
gibi çok çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler.
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– Sağlık bilişiminde gürültülü, heterojen, karmaşık, çeşitli, uzun vadeli ve büyük veri kümelerinin
varlığı.
– Bu büyük ve karmaşık veri kümelerini yakalamak, saklamak, analiz etmek ve görselleştirmek için
zorluklar.
– Depolama kapasitesini, hesaplama gücünü ve işlem gücünü artırma zorunluluğu.
– Bakım kalitesinin artırılması, hastanın verilerinin güvenliği, paylaşılması ve sağlık giderlerinin
azaltılması.
Bu nedenle, uygun bir zaman karmaşası ve depolama kapasitesi gibi karmaşık, farklı ve büyük veri
kümelerini yönetmek ve analiz etmek için çözümler gereklidir. Büyük ve karmaşık olan veri kümelerine
verilen popüler bir terim olan büyük veri analizi, büyük sağlık hizmeti verilerinin yönetilmesinde ve
hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Buna ek
olarak, hasta tedavi maliyetini düşürmek, tedavileri iyileştirmek, daha bireyselleştirilmiş tıpa ulaşmak ve
doktorla uzman doktorların kişiselleştirilmiş kararlar vermesine yardımcı olmak için parlak bir beklenti
vaat etmektedir.
Son olarak, sağlık hizmetlerinde büyük veri analizinin başlıca faydaları şunlardır:
1. Büyük miktarda veriyi kullanır ve hastalara zamanında ve etkili tedavi sağlar.
2. Hastalara kişisel bakım sağlar.
3. Bir tıbbi sistemin (yani sağlayıcı, ödeme yapan, hasta ve yönetim) tüm bileşenlerinden
yararlanacaktır.
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Giriş
İnsan vücudundaki süreçlerin düzenlenmesinde gıda ve beslenme önemli bir role sahiptir. Gıda
bilimi ve pratiğinde “omik” gibi ileri tekniklerin kullanılması, birikmiş büyük biyolojik veri kaynaklarının
yorumlanmasında ciddi zorluklara neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü, gıda üretimi ve mühendisliğinin
başarılı bir şekilde gelişmesi için mükemmel bir zemin oluşturan biyoinformatik yaklaşımın
uygulanmasıdır.
Gıda, metabolik, zihinsel vb. gibi vücuttaki farklı süreçler üzerinde önemli düzenleyici faktör
olarak hareket eder. Çeşitli kronik hastalıkların geçici büyümesi de gıda ile bağlantılıdır. Besin
potansiyelinin ve besin kaynaklarının kalitesinin hızlı bir şekilde artırılması ve iyileştirilmesi için büyük
çaba sarf edilmektedir. Son zamanlarda, gıda biliminde özellikle “omik” serileri gibi çeşitli akıllı teknikler
uygulanmaktadır. Geniş veri çeşitliliğini ve yorumlamalarındaki zorlukları aşmak için bir veritabanı
gereklidir. Bu veri tabanları gıda ve beslenme bilimleri için önemli olan kapsamlı biyolojik bilgi ve kaynak
miktarını depolayabilir ve güncel tutabilir. Bu nedenle, gıdalarda biyoinformatiğin geliştirilmesi, gıda
araştırma ve teknolojilerini geliştirmek için basit ve kullanışlı yolların sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Biyoenformatiğin gıda üretimi ve beslenmeye yararları
Biyoinformatik elektronik telekomünikasyon yoluyla ayarlanabilir ve bilim insanlarının bireysel,
güçlü yazılım çözümlerine bağlıdır. Modern bilgisayar sistemlerinin devasa hesaplama gücü, alanın
saklanmasında ve hesaplama süresinde çok daha az kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla, tek
sınırlayıcı faktör belirli konularda bilgi eksikliğidir. Endüstriyel gıda prosesleri bakteri, küf ve maya gibi
gıda sınıfı organizmalara dayandığından, organizmaların tam genomik dizilerinin sayısındaki ilerleme, bu
eksikliği telafi etmek için değerli olan bilginin hızla artmasına yol açar. Bu bilgi, metabolik mühendislik,
mikro işlem fabrikası olarak hücre performansı ve korunma için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gibi birçok
farklı alanda kullanılabilir. Ayrıca gıda sınıfı mikroorganizmalara ait genomik bilgi, büyümeden stres
tepkilerine kadar geniş yelpazedeki bakteriyel özellikleri, insanda konak olan çok türlü mikrobiyal
ekolojiyi tanımlamak için pre- ve probiyotik araştırmalarda yenilik sağlayacaktır.

Beslenme amaçlı gıda araştırmalarında uygulanan biyoinformatik:
kullanım ve örnekler
Besinlerin eylem mekanizmalarını gerçekleştirmek için, araştırmacıların indirgemeci bir strateji
kullanması gerekmektedir. Bu yaklaşım problemi hücre, protein, genler vb. seviyelerine çeker. Daha sonra
elde edilen bilgi, besin etkilerini değerlendirmek için insan vücudu seviyesine aktarılır. Bu şekilde,
beslenme araştırmacıları düzenli olarak moleküler düzeyde veri üretir ve yorumlar. Metabolizmanın ilgili
düzenleyici mekanizmalarını ciddi ve yordayıcı şekilde anlamak için besin ve metabolitlere ihtiyacı vardır.
Örneğin, peroksizom-proliferatör aktive reseptörler (PPAR’ler), doğrudan besin alımını organizma
yanıtına bağlayan moleküllerin kompleksini temsil eder. PPAR’lar, hücresel seviyede yağ asitleri ve
türevleri gibi farklı metabolitleri algılayan transkripsiyon faktörleridir. Bundan sonra, çeşitli hedef
genlerin ekspresyonunu düzenleyerek spesifik metabolik programın başlatılması gerçekleşir. PPAR’ların
bu tam mekanik anlayışına bir cevap olarak, bir genom geneli temelinde PPAR gen hedeflerini tahmin
etmek için yeni bir biyoinformatik çalışması gerçekleştirilmiştir. Aslında bu çalışma, besleyici duyarlı
genlerin ilk kütüphanesidir. Bu kütüphane ilk kez, beslenme açısından mantıksal soruları araştırmak için
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veritabanları ve yazılımların nasıl entegre edilebileceğini göstermektedir.
Bu kütüphaneler aşağıdaki sorulara cevap verir:
i) Hangi genler doğrudan PPAR’lar ve dolayısıyla yağ asitleri ve yağ asidi türevleri
tarafından düzenlenir?
ii) Bu yağ asidine duyarlı genlerin biyolojik işlevleri nelerdir?
iii) Bu yağ asidine duyarlı genleri düzenleyen başka hangi transkripsiyon faktörleri vardır?
Şekil 1’deki basitleştirilmiş bir akış şeması, bu soruları cevaplamak için veritabanlarının
ve yazılımların nasıl entegre edildiğini göstermektedir.
Şekil l’deki diyagram, PPAR’ların gen ekspresyonu üzerindeki düzenleyici etkisini tahmin etmede
temel adımları göstermektedir. Aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- PPAR’ların DNA bağlama bölgeleri için deneysel kanıtlar içeren makalelere ulaşmak için
PubMed veritabanında literatür araştırması;
- Farklı olasılıksal varsayımlara sahip olasılık matrisleri oluşturmak için CONSENSUS ve
GMMPS programlarının kullanılması;
- Bazı özel programlar kullanılarak ilgili genomik bilgilerin çıkarılması (tüm bilinen insan
genleri, transkripsiyon başlangıç bölgesinden yukarı akışlı DNA bölgeleri, bu yukarı akış
bölgelerindeki korunmuş elementler ve fare ve sıçan genomlarındaki homolog genler)
- Özel program ve yazılım kullanarak genomda rastgele seçilen genler ve bilinen PPAR
hedef genlerinden gelen DNA sekansına karşı olasılık matrislerinin puanlanması;
- PPAR bağlanma alanlarının tespit edilmesinde yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçların
sayısını minimize eden ve genom tabanlı bazda varsayılan PPAR hedef genlerinin belirlenmesini
sağlayan tekniklerin uygulanması
- Her bir grup tarafından temsil edilen biyolojik fonksiyonları belirlemek için özel bir
yazılımla birlikte bir gen ontoloji analiz aracı kullanarak gen kümelerinin (PPAR hedefleri) analiz
edilmesi.

Şekil 1. Peroksizom-Proliferatör tarafından düzenlenen genleri tahmin etmek için veri
tabanlarının ve yazılımların entegrasyonu (Lemay ve ark., Am J Clin Nutr 2007; 86: 1261–9’a göre)
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Metabolik yolların rekonstrüksiyonunda biyoinformatik
Mikrobiyal metabolizma, yüzyıllardır gıda işlemenin önemli bir parçasının temeli olmuştur.
Gıdaların fermentasyonu, arzu edilen mikropların substratları (genellikle karbonhidratları) gıda ürününün
lezzetine, yapısına, dokusuna, stabilitesine ve güvenliğine katkıda bulunan organik bileşiklere
dönüştürebilmesinden yararlanır.
Çok çeşitli gıdalar için temel önemi nedeniyle: ekmek, peynir, şarap, sosis vb. ile yüzyıllar boyunca
yapılan araştırmalar mikrobiyal metabolizmanın anlaşılmasına odaklanmıştır. Bu bilgiyi gıdalarda daha
da büyük bir değere dönüştürme potansiyeli, modern genomik ve biyoinformatik yaklaşımları kullanarak
mikrobiyal metabolizmayı anlamak ve kontrol etmek için araçların kullanılabilirliği ile önemli ölçüde
genişletilmiştir. Aslında, mikrobiyal metabolizma üzerindeki muazzam bilgi akışı, büyük hesaplama
gücünün ve biyoinformatik araçların beslenme ile ilgili araştırmalar tarafından üretilen büyük veri
setlerine uygulanmasıyla kullanılabilir bilgilere dönüştürülmektedir.
Bu bilgi, sadece ek besin değeri olan yeni nesil yiyeceklerin oluşmasını değil, aynı zamanda
gıdaların bireysel yaşam kalitesini etkileme yeteneğini de değiştirecektir.
Gen ekspresyon dizilerinin uygulanması
Besinlerin spesifik genlerin ifadesini doğrudan kontrol etme yeteneği, yeni nesil beslenme
biliminin çekirdeğidir. Bu araştırmacılara, herhangi bir zamanda herhangi bir hücrede transkripsiyon
genlerinin sayısını ölçebilen (yani gen ekspresyon dizileri) teknolojileri geliştirmek için genomik bilgileri
kullanma fırsatı verir. Bu şekilde, bilim adamları organizmalar ve çevreleri arasındaki yakın ilişkileri
bulur.
Hayvanların ve insanların bütünleştirici metabolizmaları üzerine yapılan çalışmalar,
multidisipliner bir alan merkezi olarak gıda ve beslenme ile ilişkilidir. Şu anda, diyet ve sağlık arasındaki
belirgin güçlü ilişki, besinlerin metabolik yollarla etkileşimini anlamak yoluyla mek Çoğu besin çok çeşitli
biyokimyasal yollardan etkilendiğinden, yiyecekler birçok etki yaratır: Örneğin tanımlanmış besin
öğelerinin
yokluğunda
pleiotropik
(çoklu)
fonksiyon
bozuklukları,
yani eksiklikler, besin ögeleri uygun ve optimal seviyelere döndüklerinde pleiotropik faydalar.
Klasik biyokimyasal yaklaşımlar tek bir besinin tek bir hedef üzerindeki etkilerini çok iyi tanımlar;
bununla birlikte, tüm organizma üzerinde metabolik etkilerin çokluğu bu durumun açıklanmasını
zorlaştırır. Modern genomlar ters yaklaşımı kullanır: her şeyi ölçer. Genomik tabanlı araştırmalar, eksojen
(dışardan alınan) besinlerin pleiotropik davranışlarını, besin de dahil olmak üzere herhangi bir değişkenin
transkripsiyonel yanıtlarının tam spektrumunu tanımlayarak ortaya koymaktadır. Bu küresel deneysel
tasarımlar, biyoenformatik araçlarının birikmiş verinin büyük bir miktarını yeterli bir şekilde yönetme ve
analiz etme yetenekleri sayesinde mümkündür.
Genetik değişkenlik
İnsan genomunun dizilişinden sonra, popülasyondaki bireysel fenotipik farklılıkları kontrol eden
polimorfik bölgelerin haritalanması devam etmektedir. Bu yaklaşımla kurulan varyasyonlar başlangıçta
sadece genetik hastalıkların keşfinin anahtarı olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte, artık diyet ve
sağlıkta bireysel değişikliklerin de anahtarı oldukları bilinmektedir. Belirli genlerdeki sekans varyasyonu
(hatta nükleotit bile ki bu Tek Nükleotid Polimorfizmi diye adlandırılır - (SNP)) çeşitli besin maddelerine
olan kantitatif gereksinimi ve fizyolojik cevabı etkileyebilir. Beslenme ve hastalığa etki eden polimorfizm
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örnekleri vardır: fenilalanini metabolize edememenin bu besleyicinin toksik maddeyi oluşturduğu
fenilketonüri; laktoz intoleransı, hem laktaz geninin yapısında, hem de işlevsel olmayan enzim üreten ve
genomun düzenleyici bölgelerinde, yetişkinlerde mükemmel fonksiyonel laktaz enziminin üretilmesini
engelleyen laktoz intoleransıdır.
Genomikler sayesinde sağlık tahmini yapılabilecektir. Bireysel tüketiciye çoklu genlerin
bütünleştirici doğası hakkında bilgi sağlamak için biyoinformatik potansiyeli, bireyselleştirilmiş diyet
seçimlerine yol açan sağlığını tahmin etmede yardımcı olacaktır. Bu, yakın gelecekte bireysel
metabolizmayı niceliksel olarak değerlendirmek ve sağlığın iyileştirilmesi için gıdalar kullanan bir kişinin
metabolizmasına müdahale etmek için ima edilen veri hacmini yönetebilen biyoinformatik araçlarından
dolayı mümkün olacaktır.
Genomik ve biyoinformatik araçlar insan beslenme denemelerini geliştirecektir. Performansları
sırasında, çeşitli besin maddelerinin ve gıdaların istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkilerini bulmak kolay
değildir; çünkü yararın büyüklüğü, popülasyondan rastgele seçilen insan örneklemindeki genel
değişkenliğe göre oldukça küçüktür ve insanlar en basit besin değişkenlerine bile homojen olarak yanıt
vermezler. Bu engeli aşmak için, klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda SNP verileri kullanılarak bağımsız
girdi değişkenleri analiz edilmektedir. Çoğu klinik çalışma genlerin SNP’lerinin kataloglarını oluşturur.
Çünkü gendeki tek nükleotid polimorfizmi fonksiyonda farklılıklara yol açarak örneğin kanser,
otoimmünite ve kalp hastalığının ortaya çıkmasında önemli olmaktadır. Bu yaklaşım, sadece bireyler
arasındaki istatistiksel varyasyonun nedenlerini tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda yanıttaki
varyasyondan sorumlu olan potansiyel biyokimyasal mekanizmaları belirlemede de başarılı olmuştur.
Genetik polimorfizm ve besin gereksinimleri
Enzimleri kodlayan çeşitli genlerdeki polimorfizmler, taşıyıcı proteinler ve düzenleyici proteinler,
yeterlilik için hücre gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan temel besinlerin (vitaminler, mineraller,
vb. dahil) mutlak miktarlarını belirler. Sonuç olarak, popülasyonun besin durumundaki değişiklik
karmaşık bir değerdir. Bu popülasyondaki bireyler arasındaki besin alımlarındaki değişiklikler, bu
besleyicilerin emilimi, metabolize edilmesi ve kullanılması için genetik olarak tanımlanmış yetenekler
doğal varyasyonların bir sonucudur. Her besinin önerilen günlük tahsisleri için rakamlar, nüfusun
istatistiksel olarak temsil edilen bir kesiminin ihtiyaçları için deneysel olarak belirlenen veriler temelinde
şekillendirilir. Bununla birlikte, popülasyondaki bir bütün olarak mikro ve makro besleyicilere verilen
yanıt aralığı çok daha büyüktür.
Özellikle genomik araçların yardımıyla son zamanlarda bireysel yemek seçenekleri, genetik ve
beslenmenin karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla, yeni tanımlanmış bir tatlı
reseptör proteindeki polimorfizmin, kalorik açıdan zengin gıdaların değişen alımlarının temeli olduğu
söylenmektedir.
Bilgi genomiklerine dayanarak gıda tercihi ve genetiğin ve çevrenin karşılık gelen rollerini ortaya
çıkarmayı başarmış olan gıda bilimi, şu anda en uygun oldukları toplumun bu alt kümesine daha çekici
(daha iyi) besleyici üstün gıdalar üretebilmektedir. Ancak, şimdi diyetin bireyler üzerindeki etkilerini
deneysel olarak tanımlayan teknolojiler, sadece klinik çalışmalarda geniş çapta kullanılmaktadır. Rutin
tüketici değerlendirmesinde henüz yer almamaktadırlar. Bu nedenle, tüketiciler kendileriyle ilgili
beslenme bilgisinden faydalanamazlar. Bu bilgi eksikliği, tüketici popülasyonundaki beslenme
sağlığındaki yaygın iyileşmeyi olumsuz etkileyen en önemli faktördür.
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Genetik varyasyon ve genel diyette varyasyonlara cevap
Makrobesinlerin, özellikle insanlarda karbonhidrat ve yağların temel metabolizması, genetik
farklılıklardan çok etkilenmektedir. Örneğin, apo-protein genlerindeki (apoE, apoAIV) veya lipoprotein
katalizörlerindeki (lipoprotein lipaz) polimorfizmlerin, doğrudan diyet lipitlerinin temizlenmesini
etkilediği gösterilmiştir. Bu nedenle lipit metabolik genlerindeki polimorfizmler, bireylerin diyet yağına
farklı bir şekilde yanıt vermesine yol açar. apoE proteini, kandan alınan karaciğer kaynaklı lipoproteinleri
(VLDL ve LDL) temizler. Proteinin bu işlevselliği, onu kodlayan genlerdeki polimorfizmden etkilenir. Ek
olarak Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere kalp hastalığının ötesinde sağlık sorunlarının apoE
fenotipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Görünüşe göre genotipe göre bu hastalıkların gelişiminde diyet
hepatik lipoprotein metabolizmasının kantitatif akısını etkilemede farklı bir rol oynar.
Birçok tüketici, popülasyondaki genomik test uygulamalarının yararsız veya uygunsuz olduğunu
düşünmektedir. Bunun nedeni, kendileri için herhangi bir doğrudan fayda görmemeleridir. Bununla
birlikte, diyete duyarlı genlerdeki bireysel varyasyon hakkında bilgi edinme, bu bilgi başarılı bir müdahale
için kullanılabileceğinden, büyük değerlere sahiptir. Diyette alınan yağ ile yemek sonrası lipit
metabolizması arasındaki farkın genotip tarafından belirlendiği tahmin edilmektedir. Bu keşfin,
etkilenenler için diyetsel yağ alımını nasıl değiştirebileceğine dair pratik önerilere dönüştürülmesi büyük
pratik değerdir. Dolayısıyla, bir bireyin gıdalara nasıl karşılık verdiğine dair bilgi, bireye sağlığını
iyileştirmek için diyetlerini değiştirme fırsatı sağlar. Pratik olarak, her bir yeni, genetik polimorfizmlerin
sağlıkla bağlantılı olduğunun keşfi, bilimin karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serer. Bununla
birlikte, doğayla bütünleşen modern biyoinformatik araçları sayesinde, her yeni keşif, hızla genişleyen
tutarlı diyet ve bireysel tüketicilerin sağlığı veritabanına eklenmiştir.

Biyoenformatik yaklaşımlar gıda üretimini iyileştirir
Biyokütle ve metabolit verimi
Biyokütle veriminin optimizasyonu, gıda üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik sürekli bir ilgi
konusudur. Genom ölçekli metabolik modelleme, fermantasyon verimini rasyonel olarak iyileştirmek için
uygulanan bir tekniktir. Bu teknik içinde, organizmanın genom dizisi, belirli bir suşun metabolik
potansiyelinin bir kataloğu olarak kullanılır. Bu tekniği kullanarak, birkaç gıda sınıfı mikrop dâhil olmak
üzere birçok mikroorganizma için metabolik modeller yapılmıştır. Metabolik modellerin doğruluğunda
sınırlayıcı bir faktör, genom dizisinin kalitesi olabilir. Örneğin, zayıf sekanslama kapsamı nedeniyle bir
gen kaçırılabilir. Bununla birlikte, metabolik model, modelde eksik olan metabolik reaksiyonların
tanımlanmasıyla sonuçlandırılabilir, ancak bunlar, metabolik reaksiyon basamakları veya yolunun bir
parçası oldukları için sunulması muhtemeldir. Tam genom-ölçekli metabolik modeller, ortamdaki substrat
mevcudiyeti tarafından sağlanan (metabolik) kısıtlamalar altında organizmanın büyümesinin bilgisayar
simülasyonuna izin verir. Bu simülasyonlar, organizma gereksinimlerine daha iyi uyacak şekilde orta
bileşimi optimize etmek için kullanılabilir. Ayrıca, modeller fermantasyon için alternatif veya daha ucuz
substratlar önerebilir ve suşun aroma veya doku aktivitesine göre aktivitede muhtemel değişiklikleri
hesaba katarak esansiyel bileşiklerin üretimini geliştirebilir. Bu modeller aynı zamanda karmaşık (çokluyön) fermentasyon işlemlerinde de uygulanmış ve karmaşık bir fermantasyonda farklı türler / suşlar
arasındaki etkileşimlerde içgörü sağlamıştır.
Genel verimi artıran ikinci faktör, suşların sağlamlığıdır. Bu faktör, büyük ölçüde, başlangıç
kültürlerinin hazırlandığı fermantasyon koşullarını değiştirerek etkilenebilir. Örneğin, L. lactis’de, hayatta
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kalma ile ilgili potansiyel olarak nedensel bir takım genler, gen ekspresyonunun seviyelerinin türlerin
hayatta kalmasına bağlanmasıyla tanımlanmıştır. Bu genlerin suşların fenotipi için önemi, gen bozulma
tekniği ile daha da kanıtlanmıştır. Verilen bir fenotip için sadece genin değil aynı zamanda ifadesinin de
önemli olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, L. lactis suşlarının önkoşullaması, bunu GTM ve TTM
takip eder, ısı ve oksidatif strese karşı hayatta kalmalarını sağlar.
Doku ve lezzet performansı
Fermantasyon süreci, gıda ürünlerinin dokusu ve lezzeti gibi önemli özellikleri de etkiler. Bu
özellikler mikroorganizmaya özgü olduklarından, fermantasyon ile değiştirilebilirler. Örneğin, peynir
fermantasyonuna yardımcı suşların eklenmesi, ürün aromasını değiştirebilir veya ekzopolisakkarit üreten
organizmaların eklenmesi yoğurdun yapısını geliştirebilir. Benzer şekilde, şarabın lezzet profilleri ya
fermantasyon parametrelerini değiştirerek ya da başlangıç kültürlerini değiştirerek değiştirilebilir.
Görünüşe göre, tüm bu gelişmeler çeşitli deneysel rejimleri test ederek yapılabilir. Bu nedenle, bu deneysel
rejimlerin tasarımlarını optimize etmek için biyoinformatik ve veri analizi kullanılabilir.
Belirli fermantasyon koşulları altında belirli mikroorganizmaların gen içeriği, performanslarının
düşürülmesi için kullanılabilir. Elbette, L. lactis MG1363 aroma oluşumunda olduğu gibi metabolik bir
modele dayanan bu tür tahminler daha da doğrulanmalıdır. Benzer şekilde, Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus, bu türün sütün fermantasyonu ve yoğurt üretimi için nasıl uyarlandığını ortaya
koymuştur. Oenococcus oeni ve maya genomu analizleri yapılmış ve şarap fermentasyonu ile ilişkisi
açıklanmıştır.
Metabolik modellerin bu avantajlarının yanı sıra, stres toleransı gibi daha karmaşık fenotiplerin
tahmin edilmesinin, sadece gen içeriğine dayanarak öngörülmesi daha az açıktır. Bu fenotiplerin tahmini
için, genlerin transkript seviyeleri hakkında bilgi dikkate alınabilir.
Tat ve doku üzerindeki etkiler esas olarak fermantasyon sırasında üretilen veya dönüştürülen
metabolitlerden kaynaklanır. Son duyusal özelliklerin tahmin edilmesi, gen içeriğinin tat dokusu
üzerindeki etkilerle ilişkilendirilmesinden ziyade metabolit desenleri kullanılarak mümkündür. Eğitimli
bir duyusal panelin kantitatif tanımlayıcı analizi, fermente bir ürünün duyusal özellikleri için altın standart
testtir. Bununla birlikte, bu testler detaylandırılmıştır ve ürünün önemli miktarlarını gerektirir. Ek olarak,
sonuçlar panel deneyimine bağlıdır. Metabolomiklerin profilleme tekniklerini kullanarak artık küçük
miktardaki bir gıda örneğindeki yüzlerce metaboliti ölçmek mümkündür. Bu, enstrümantal verileri (örn.,
kromatografik ve / veya kütle spektrometrik olanları) duyusal verilerle ilişkilendiren yeni istatistiksel
yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Karışık kültürlerle fermantasyonları belirleme
Çeşitli fermente gıdaların hazırlanmasında, mikropların (bakteri, mayalar ve mantarlar) güçlü
ardışıklaşmasının meydana gelebileceği karmaşık fermantasyonlar gerçekleşir. Bunlar örneğin peynir,
malolaktik şarap, soya ve deniz ürünleri elde etme işlemidir. Genlerin, 2.3.2’de tarif edilen spesifik
fenotiplere transkripsiyonunu birleştirmeye yönelik yaklaşımlara benzer şekilde, mikroorganizmaların
(veya bunların fonksiyonlarının) (bunların kombinasyonlarının) varlığı ve yokluğu, bir fermantasyon
ürününün özellikleri ile ilişkilendirilebilir.
Fermentasyonu karakterize etmek için, ilk gerekli aşama, fermantasyonun farklı aşamalarında
bulunan mikroorganizmaların saptanması ve bu mikroorganizma grupları ile metabolitlerin ölçümü
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(metabolomik yapma) arasında korelasyon yapmaktır. Genomlarında kodlanan fonksiyonel potansiyel,
mikrobiyal konsorsiyumun özelliklerini belirler. Bu metagenomik çalışmalar ayrıca, üretilemez olanların
DNA’sına ek olarak, çoğaltılamaz organizmaların DNA’sını da ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, bir
konsorsiyumda bulunan dizilere dayanarak mikroorganizmaların işlevleri tahmin edilebilir. Bununla
birlikte, yanıltıcı sonuçların bir nedeni olabilecek ölü mikropların DNA’larını tanımlamak ve ayırmak için
hala teknik kısıtlamalar bulunmaktadır.
Kompleks bir fermantasyonun mRNA’dan türetilmiş dizileri, metatranscriptomics yaklaşımı
kullanılarak profillenebilir. Metagenomik yaklaşımlar üzerinde metatranscriptomics’in bir avantajı, gen
ekspresyon ölçümünün, bir karma kültürde hangi genlerin gerçekte eksprese edildiğini belirlemesine izin
vermesidir. Metatranscriptomics tekniği, bir tür boyunca küresel gen ekspresyonunu belirlemek için çeşitli
türlerin genomları ile mikrodizileri kullanmaktadır. Bu yaklaşımın pratik uygulaması, ilgili bakteriler için
rapor edilir. Bu yaklaşımın avantajı, metagenomik ve metatranscriptomik profillerin muhtemel
kaynaklarına (fermentasyon ürününden izolatların genom sekanslarına) kadar takip edilebilmesidir. Bu
nedenle, fermantasyonları karakterize etmek ve potansiyel olarak optimize etmek için metagenomik /
metatranscriptomik tekniklerin uygulanması açıktır.
Bakteriyofajların biyoçeşitliliğin korunabileceği genetik transdüksiyon olayı nedeniyle endüstriyel
fermentasyonlarda önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, faj süpürmelerinin
fermentasyon süreçlerini büyük verimlilikle bozduğu da bilinmektedir. Şu anda, bakteriyofajların
özgüllüğünü ve karışık kültür fermentasyonlarındaki mikroorganizmalar arasındaki etkileşimleri tahmin
etmek zaman alan görevlerdir. Mikrop ve bakteriyofajların etkileşimini analiz etmek için biyoinformatik
teknikler kullanılabilir. Fermantasyon stabilitesinin bilgi temelli geliştirilmesine katkıda bulunabilirler.
Bu, şu anda geliştirilmekte olan in situ tasarlanmış mikrobiyal konsorsiyumlarla deneyler yapılarak elde
edilebilir.
Bitkisel üretim ve gıda işlemede biyoinformatik
Genetiği değiştirilmiş bitkilerin gıda endüstrisinin ortak bir yaklaşımı olarak uygulanmasının
ilerlemesi, üretiminin ardışık oranına katkıda bulunan bitkilerin genetik araştırmalarına bağlıdır. Genetiği
değiştirilmiş bitkilerin üretiminin temel amacı, etkili tedarik edilmesini sağlamak için gıda tedarikinde
kullanılan hammaddelerin kalitesini iyileştirmek ve nihayetinde maliyetli ve güvenli gıda ile
sonuçlanmaktır. Sağlık için önemli olan bitki kaynaklı biyosentetik genlerin tanımlanması, genom
dizileme projeleri tarafından desteklenmektedir. Bu genom araştırması, bitkilerin ıslahı için üreme
etkinliğini desteklemede doğrudan rol oynar.
Bu yöndeki tipik bir örnek, çikolata içeren gıda ürünleri için hammadde olarak kullanılan
kakao’dur (Theobroma kakao). Daha yüksek kalitede ve iyi lezzetle tohumların seçimi geçmişte zor
olmuştur. Uygun tohumluk hasat için ağaçların en az 3-5 yıl olgunlaşması gerekir. Genotipik bağların
ırkların saptanması için bitki işaretleyicilerinin taranması ve EST (Eksprese Edilmiş Sekans Etiketleri)
sekanslarının mevcudiyeti ve diğer tanımlanmış bitkilere genetik karşılaştırmalar için DNA parmak izinin
performansı, bunların hepsi biyoinformatiklere bağlıdır. Bitkinin gelişiminin erken evresinde genotip ve
fenotipe dayalı olarak istenen özelliklerin seçimini daha da geliştireceklerdir.
Gıda işleme ile ilgili olarak, biyoenformatiğin en doğrudan uygulaması, geleneksel birim
operasyonların kantitatif parametrelerini optimize etmektir. Genel olarak, gıda ürünlerinin işlenmesinin
temel amacı, depolama stabilitesini ve güvenliğini arttırmaktır. Genellikle işleme prosedürleri, büyük bir
hata payı sağlamak için uygulanan büyük miktarda enerji ile ilişkilidir. Biyolojik materyallerin yapısal
karmaşıklığı, canlı organizmaların doğal değişkenliği ve girdi malzemelerinin işleme parametrelerine
cevabı, büyük hata marjı gerektiren üç ana faktördür. Biyoenformatiklerin yardımı ile bakterilerden ve
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virüslerden bitki ve hayvanlara kadar olan biyolojik organizmalar hakkındaki bilgilerimiz giderek
artmakta, gıda proseslerinin optimizasyonunu kolaylaştırmakta ve başta enerji olmak üzere tüm maliyetönemli girdileri azaltmaktadır.
Modern gıda işlemindeki büyük zorluk, canlı organizmaların verimli biyolojik bilgisini gıdalara
dönüştürmek için gerekli olan biyo-materyal bilgiyle birleştirmektir.
Geleneksel olarak, işlem sırasında canlı organizmaların biyomateryalleri, daha küçük ve daha
basit, kararlı, nispeten muntazam gıdalar halinde yeniden yapılandırılır. Bu işlem güçlü bir şekilde enerji
tüketimidir ve çoğu durumda, performansı boyunca canlı sistemlerin doğal biyolojik özellikleri kaybolur.
Biyoenformatikler, canlı hücrelerdeki biyolojik makromoleküllerin karmaşıklığının, yapısal özelliklerinin
ve işlevlerinin çoğunun ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasını sağlar; bunların hepsi işlevsel genomik ve
proteomiklerin temellerini oluşturur. Şu anda sadece teori olmakla birlikte, yakın gelecekte, doğal besin
ürünlerinin doğal yapısal özelliklerini, büyük biyolojik ve besin değerini koruyan ve minimum enerji ile
işlenen yeni yiyecekleri kendi kendine toplayabilmeleri mümkün olacaktır. Canlı sistemlerin
biyoinformatiği ile keşfedilen biyolojik yapı-fonksiyon ilişkileri, gelecek nesil gıdaların yapı-işlev
ilişkileri ile haritalanacaktır. Ayrıca, şu anda biyoloji bilimleri (genomik, proteomik, metabolomik)
tarafından üretilen engin bilgi, madde özellikleri ve davranışları hakkındaki bilgileri geliştirecektir.
Canlı organizmaları oluşturan biyomateryal moleküllerin doğal özellikleri, gıdaların temel
biyomateryal özelliklerini belirler. Gıda maddelerini geleneksel bir şekilde işlerken, özel moleküllerin
benzersiz özelliklerinden çok az bir avantaj elde edilir. Tam tersine, klasik işlem yöntemlerinin bir sonucu
olarak, belirli bir sınıfın (örneğin karbohidratlar) tüm biyo-molekülleri, daha kararlı ve / veya daha fazla
biyo-temin edilebilir gıda sistemlerine yeniden yapılandırmak için fiziksel, termal ve mekanik enerjiye
maruz bırakılır. Bu süreçte tüm eşsiz farklılıklar (biyomoleküllerin özelliklerinden dolayı) ortadan
kaldırılmıştır. Elimine edilen, canlı organizmaların karmaşık yapı-fonksiyon ilişkileridir.
Gıda işleme her zaman gıdaların kalitesi için gerekli değildir. Aslında, başka bir yol vardır. Orijinal
canlı organizmanın oldukça spesifik biyolojik özellikleri, işleme stratejisinin anahtarıdır ve nihai gıda
ürünlerinin organoleptik özelliklerine önemli ölçüde katkıda bulunur. Örneğin, sığır sütünün peynir
mayası enzimi ile muamelesi, peynir üretimi sırasında jelasyona yol açan süt kazeinlerinin doğal
agregasyonunu indükler. Son ürünün dokusu ve organoleptik özellikleri, süt kazein misellerinin kendine
özgü montaj özelliklerinden kaynaklanır. Kappa kazeinler ile süt kolloidal olarak stabilize edilir, fakat
çözündürücü glikomakropeptidler enzimatik olarak parçalandığında destabilize edilir.
Bir başka örnek ekmek mayalanmasıdır. Buğday tohumunun biyolojik yapıları mekanik enerji ile
öğütülür. Daha sonra maya fermentasyonunun biyolojik süreçleri, eş zamanlı olarak gerçekleşir. Hamur
inkübasyonu fitik asitin enzimatik eliminasyonunu sağlar. Mayalanma sonucunda CO2’nin biyokimyasal
üretimiyle mekanik olarak işlenmiş protein jeli yapısı oluşur.
Bu nedenle, peynirler ve ekmekler, kataliz, kendiliğinden toplanma ve yeniden yapılanma ile ilgili
biyolojik süreçlerin birleşiminden dolayı pozitif sinerjik etkiyi kanıtlar. Bununla birlikte, fonksiyonel
genomikler, proteomik ve metabolomikler, bimoleküler aktiviteleri kullanarak gıda işlemeyi yeniden
düzenlemek için gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu tür araçların elverişli olmasıyla birlikte, ürünlerin tek
bir değerli bileşenle zenginleştirilmemesiyle sonuçlanacak, ancak yaşam kalitesini sağlamada gıdaların
sayısız değerini artırmak için yenilenmiş bir amaç ile yeniden tasarlanacak ürünler üretilecektir.
Gıda kalitesi ve güvenliğinde biyoinformatik
Gıda bilimi multidisipliner bir araştırmayı temsil eder ve gıda türlerini, bozulma nedenlerini, gıda
işleme mekanizmalarını ve gıda kalitesinin geri kazanımını araştırmak için mühendislik, biyolojik ve fiziki
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bilimleri birleştiren alanı uygular. Biyoinformatik, süreçlerin çoğu sadece makine tarafından okunabilir
formatlarda erişilebildiği sürece önemli bir rol oynar. Gıdalardaki mikroorganizmaların önemli rolünü göz
önünde bulundurarak, istenen ve istenmeyen etkilerini tahmin etmek ve değerlendirmek için
biyoenformatik araçların kullanımı özel bir ilgi alanıdır. Bu bağlamda, genomik ve proteomik
araştırmaları, gıda üretimi ve gıda işleme gereksinimlerini karşılamak, gıda kaynaklarının kalitesini ve
besin değerini artırmak ve diğerleri için gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, biyoenformatik yaklaşımlar, yüksek verim ve hastalık savunmasını içeren mahsulün iyi
kalitede üretilmesinde de uygulanabilir. Gıdalar, bileşenleri, besleyici değeri, kimya ve biyoloji hakkında
veri içeren farklı veri tabanları bulunmaktadır ve bunlar gıda araştırmaları ve üretimi için kullanılabilir.
Seçilen bulguların laboratuvar doğrulaması ile biyoinformatiklerin bir kombinasyonu aşağıdaki
yöntemlerle özetlenebilir: genomik tabanlı fonksiyonel tahminler; genomik ölçek metabolik modelleri,
karmaşık gıda özellikleri ve mühendislik tasarımı.
Gıda endüstrisindeki araştırma odağı, tüketicilerin yüksek kaliteli, kullanışlı, lezzetli, güvenli satın
alınabilir ve katı gıdaya olan ihtiyacı ile özetlenmektedir.

Beslenme ve gıda kalitesi
Modern gıda bilimi ve teknolojisi, lezzetli, güvenli ve besleyici gıdaların tam anlamıyla sayısız
bireysel tercihi içinde tüketicilere eşsiz bir değer sağlamıştır. Bu çok çeşitli seçenekler, tarımsal üretimdeki
genetik gelişmelerden gıda süreçlerinin mühendisliğine ve tüketici hissiyatının analizine kadar, gıda
zincirinin her seviyesindeki bilimsel bilgilerle desteklenmiştir. Biyolojik organizmaların ayrıntılı
moleküler bilgisini yaratma gücü ile biyoinformatik, besin kaynağını yeniden icat etmek için araçları bir
araya getirmektedir. Bu yolla, biyoinformatik, insanlar için, yedikleri yiyeceklerin kalitesi ile yaşam
kalitesindeki artışa katkıda bulunan büyük bir değer üreteceklerdir.
Özellikle biyoinformatik:
- Hangi yiyeceklerin moleküler ölçekte güvenli olduğunu tanımlamak;
- Tüketici gıdalarının güvenirliğini geliştirmek;
- Gıda lezzetlerinin, dokularının ve tat duyumunun temellerini anlama ve ilgili nörofizyolojik
süreçleri anlamada yardımcı olmak;
- Gıda hazırlama sürecinin iyileştirilmesi ve gıdaların lezzet ve doku etkilerinin optimize edilmesi.

Kalitesini etkileyen belirli gıda özellikleri
Gıdayı karakterize eden aşağıdaki önemli öğeler biyoinformatik araçları geliştirmek için gösterge
olarak kullanılır.
Yemek tadı
Ekşi, acı, umami, tatlı, tuzlu gibi tat reseptörlerinin moleküler ve genetik detayları vardır. Bu tat
reseptörleri, gıdalar için yeni nesil tatlandırıcıları keşfetmek için kullanılabilir. Bu reseptörlerin mevcut
bilinen yapıları ile hesaplamalı algoritma ve yazılımlardaki yeni gelişmeler, moleküler modelleme ve
simülasyonları mümkün kılmıştır. Bu gibi simülasyonlar, gıda katkı maddeleri olarak daha yoğun tat alma
bileşikleri geliştirmeyi mümkün kılacaktır. Bunlar aynı zamanda tat dayanıklılığının, antagonizminin ve
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tamamlamanın temelini anlamada da yardımcı olur. Biyoinformatik dizi benzerlik algoritmaları, tatlı tadı
reseptörleri ve beyin glutamat reseptörleri arasındaki homolojiyi belirlemek ve memelilerde ekşi tat
algılayıcılarının tanımlanmasında kullanılmıştır. Lezzet sistemleri tüketiciler için daha karmaşık, daha
çekici ve daha bireysel hale gelmektedir.
Gıda lezzet
Süt ürünlerinde aroma oluşumu güçlü bir şekilde laktik asidin önemli rolüne bağlıdır. Bu
bağlamda, laktik asit bakterilerinin genetik sekanslarının araştırılması, lezzet oluşturucu potansiyeli
göstermiştir. Birçok gıda ürününün profili, tekli bileşiklere bağlı değildir, ancak birçok farklı molekülün
mevcudiyeti ve irtibatından kaynaklanır.
Bununla birlikte biyoinformatik, yeni ürün gelişimi için farklı lezzet bileşenlerinin tüketicinin
bilgisi, tadı ve ihtiyaçları temelinde bağlantıda ciddi bir rol oynar. Biyoinformatik, aynı zamanda
güvenliğini koruyarak, gıda kalitesinde tat lezzetini sağlamada önemli bir ipucu sunmaktadır. Moleküler
evrime uygun olarak çalışan biyoinformatik, reseptörlerin tat alma evrimi çalışmasında önemli bir işarete
sahiptir.
Çeşitli çalışmalarla, öncelikle tat alıcılarına glikoz regülasyonu ve kurulan acı tat reseptörleri
arasındaki bağlantı ile odaklanılmaktadır. Son zamanlarda, tadı ve lezzeti ile ilgili çeşitli bileşiklerin
kimyasal özelliklerini içeren elektronik veritabanı kurulmuştur. Ayrıca, laktik asit bakterilerinin genetik
sekansının araştırılması, birçok fermente gıda maddelerine lezzet vermede yardımcı olan özel aroma
potansiyeli oluşumunu ortaya çıkarmada önemli bir rol oynamıştır.
Tat reseptörlerine ek olarak, koku reseptörleri (100 X tadı olanları aşan) da tanımlanmaktadır ve
genlerin tam koku tamamlayıcısı yayınlanmıştır. Hem tat hem de koku reseptörleri çalışmasına yönelik bu
biyoinformatik yaklaşım, büyük sağlık değerleri olmasına rağmen şu anda organoleptik olarak istenmeyen
yüksek besleyici gıdalarda lezzet algısını optimize eden sofistike lezzet sistemlerinin tasarımına izin verir.
Gıda kaynaklı patojenler
Son zamanlarda, gıda kalitesi ve güvenliği alanında biyoenformatikler için artan bir takdirin var
olduğu kabul edilmektedir. Gıda endüstrisinin başlıca problemi gıda kaynaklı patojenlerdir ve genom
sıralama projeleri artık gıda kaynaklı hastalıkların kaynağını belirlemeye yardımcı olan yenilikçi araçlara
odaklanmaktadır. Bu nedenle, spesifik moleküler belirteçlerin bildirilmesi, bozulmanın ve patojenik
bakterilerin belirlenmesine ve termal koruma ve stres direncinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir.
Biyoenformatiklerin çok önemli bir çıktısı, bakteriyel gıda patojenlerini tespit etmek ve
tanımlamak için kullanılan araçların tasarımıdır. Bu araç, mikrodizileri kullanarak bakteriyel gıda kaynaklı
patojenlerin moleküler karakterizasyonu FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından geliştirilmiştir.
Potansiyeli nedeniyle birçok genomik sıralama projesi gıda kaynaklı patojenleri hedeflemektedir.
Genomik dizileme teknolojilerinin geliştirilmesi ile biyoinformatik, gıda kaynaklı hastalıkların kaynağını
belirlemede yardımcı olacak yenilikçi bir yol önermektedir. Örneğin, FDA (Gıda ve İlaç Dairesi)
tarafından yakın zaman önce geliştirilen yaklaşım, bakteriyel gıda patojeni tespitinde yardımcı olur ve bu
bilgisayar tabanlı araçlar, belirli bir gıda kaynağı üzerinde mikrobiyal büyüme tahminine odaklanır. Gıda
kalitesinin ilerlemesini sağlamak için, yiyeceklerin çeşitli özelliklerinin otomatik olarak tespit edilmesini
sağlayan biyoinformatik araçların kullanılması gereklidir.
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Gıda alerjenlerinin saptanması
Biyoenformatikler, gıdalardaki normal proteinlerin alerjenik potansiyelini değerlendirmek için
etkili bir yaklaşım sağlar ve genetik olarak değiştirilmiş ürünlerin güvenlik değerlendirmesinde önemli bir
rol oynarlar çünkü gıda alerjisinden korunma açısından çok önemlidir. Bu araçlar, içerik maddelerinin
protein dizisini inceleyen gıda ürünlerinin işlevselliğini ve alerjenliğini öngörmek için harekete
geçmektedir. Pratik olarak, biyoenformatiklerin karşılaştırmalı bir genomik tekniği, gıda ile ilişkili birçok
patojeni karakterize etmek için kullanılmıştır. Çok sayıda sıralama ve karşılaştırmalı genom araştırma
projelerinin bir nesnesi olmuştur. Elde edilen sonuçlar, bu tür çalışmaların, mahsulle ilgili hastalıkların ve
gıda zehirlenmesinin önlenmesinde önemli bir ipucu gösterebileceğini göstermiştir. Bitkisel ürünler gıda
endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle iyi kalitede olmalıdır (yani yüksek verim ve hastalığa
karşı dirençli olmalıdır.) Biyoenformatik yaklaşımının kullanılması ticari olarak önemli bitkilerde genlerin
tanımlanması transgenik ürünlerin gelişmesinde kullanılabilir ve yeni genler kaliteyi ve gıda ürünleri
miktarını artırabilir. Bu teknik, spesifik hedefler için sinyal iletim yolakları fikrine dayanan agrokimyasalların hazırlanmasında ve pestisit, herbisit veya insektisit olarak uygulanabilen bileşiklerin
bulunmasında yararlı olabilir. Alerjenlerin çok farklı kökeni nedeniyle, yapılarında IgE’nin eşit tepkilerine
neden olan çok büyük bir dizi benzerliğine sahiptirler. Bu metodolojilerin kullanımı, DSÖ’nün genetik
olarak değiştirilmiş gıdaların alerjenitesini değerlendirmek için özellik kuralları olarak benzerlik
araştırması dizilerini içermesine neden olmuştur. Son zamanlarda, fıstık alerjisini makine öğrenimi
yardımıyla tahmin etmek için alerjen tanısal gelişimi için çeşitli biyoinformatik teknikleri uygulanmıştır.
Şu anda, AllerMatch, Informall, FARRP Allergen veritabanı ve SDAP gibi gıda alerjenlerine
adanmış farklı veritabanları bulunmaktadır.

Gıda kalitesi ve güvenliğinde biyoinformatik
İyi kalite ve güvenlik alanında biyoenformatikler için artan bir beğeni vardır. Birçok gıda ürünü,
fermantasyondan ambalajlamaya kadar tüketiciye ulaşmadan önce bir çeşit işleme tabi tutulur. Bu
işlemlerin çoğunda, mikroorganizmalar ya gıdaları istenen son ürüne dönüştürmede ya da yiyecekleri
bozarken ya da kirletirken önemli roller oynarlar.
Biyoinformatik, mikroorganizmaların gıda üzerindeki arzu edilen ve istenmeyen etkilerini tahmin
etmede ve değerlendirmede artan bir rol oynar. Biyoenformatik yöntemler, genomik tabanlı fonksiyonel
tahminler, genom-ölçekli metabolik modellerin oluşturulması ve kompleks gıda özelliklerinin (örneğin tat
ve doku) tahmin edilmesi, fermente edilmiş gıda ürünlerinin mikrobiyal üretiminin geliştirilmesi ve
karmaşık fermantasyonların özellikleri için kullanılabilir.
Biyoinformatik belirli bir gen fonksiyonunun düşürülmesi için, organizmalarda genin varlığının ve
yokluğunun analizini, aynı organizma kümesinde (gen-özellik eşleşmesi; GTM) belirli bir fenotipik
özelliğin varlığı ve yokluğu ile ilişkilendirmek için kullanılır. Örneğin, bir dizi proteinin, bakteri izolasyon
kaynağını gen mevcudiyetine / yokluğuna bağlayarak bitki (oligo-) sakkaritlerin bozunmasına dahil
olduğu tahmin edilmiştir.
Biyoinformatik gıda güvenliğinin ışığında, bazı türlerin pozitif etkilere (örn., lezzet artırımına)
sahip olduğu bir türün genom dizilerinin karşılaştırmalı analizi, diğerlerinin zararlı olması (ör., bozulma)
potansiyel olarak bu farklılıkların altında yatan genetik elementleri tanımlamak için kullanılabilir.
Omik bilgiyi fenotiplere bağlamak için kullanılabilecek araçlar PhenoLink ve DuctApe’dir. Tek
bir hücreden DNA’yı çoğaltmak için çoklu yer değiştirme amplifikasyonu gibi teknikler kullanılabilir ve
tek hücreli dizilemeden elde edilen okumaları birleştirmek için bir dizi genom montaj aracı kullanılabilir.
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Son olarak, transpozonlar, plazmidler veya fajlar gibi hareketli elemanlar, işlevselliği bir bakteri
suşundan diğerine aktarabilir. Bir örnek Lactococcus lactis suşları arasındaki galaktoz kullanım operon
transferidir. Potansiyel transpozon yerleştirme bölgelerini tanımlamak çok önemlidir ve transpozon
yerleştirme bulucu gibi biyoinformatik araçları ile kolaylaştırılabilir.

Risk değerlendirmesi
Gıdada bulunan mikrobiyal suşların potansiyel sağlık veya güvenlik risklerinin tanımlanması, gıda
ürünleri tüketiminin risk değerlendirmesidir. Biyoinformatikler, spesifik işlevselliklere sahip genler için
selektif olarak mikrobiyal genom sekanslarının taranmasıyla bu konuya katkıda bulunurlar.
Biyoinformatik potansiyel sağlık tehlikelerinin tanımlanması için oldukça hassas ve hesaplamalı olarak
etkili bir yoldur.
Antibiyotik direnci veya virülans için spesifik bir bakterinin potansiyeli, genom dizisi bilinen
direnç genlerini ve virülans faktörlerini içeren bir referans veri tabanına göre karşılaştırarak araştırılabilir.
Gıda ürünlerinde bakterilerin kalıcılığının, gıdada anaerobik spor oluşturucu organizmaların ve
metagenomik veriler kullanılarak potansiyel patojenlerin tanımlanması için de benzer yaklaşımlar tarif
edilmiştir. Bu (meta) genomik tabanlı metodoloji, çok çeşitli fonksiyonlara uygulanabilir, örn.
antimikrobiyal peptitlerin üretimi.

Gıda mikroorganizmalarının izlenmesi ve saptanması
Gıda üretimi ve gıda tüketimi karmaşık ortamlarda gerçekleşir. Orada, doğal ortamda bulunan
mikroorganizmaların yanı sıra, diğer birçok biyomolekül (protein, yağ ve karbonhidrat) kaynağı
bulunmaktadır. Bu karmaşıklık, işlevselliği arttırmak için gıda ürününe eklenen potansiyel gıda patojenleri
veya faydalı probiyotik suşlar olan spesifik mikroorganizmaların saptanmasında ve izlenmesinde
zorluklara neden olmaktadır.
(Q) PCR gibi klasik DNA-bazlı tekniklerin yanında, genomik verilere dayanan yeni yöntemler
geliştirilmiş olup, doğal mikrofloralar arasında spesifik türlerin ve hatta suşların hızlı ve hassas bir şekilde
izlenmesini veya tespit edilmesini mümkün kılmıştır. Örneğin, farklı L. plantarum suşları arasında ayrımcı
olduğu belirlenen bir lokusun spesifik amplifikasyonu ve sekanslanması gerçekleştirilmiş ve elde edilen
veriler, bunun GIT geçişi yoluyla farklı suşların nispi mevcudiyetini ölçmek için yararlı bir yaklaşım
olduğunu göstermiştir. Aynı yaklaşım, spesifik türlerin patojenik ve patojenik olmayan popülasyonları
arasında ayrım yapmak ve gıda ürünlerine ilgi konusu bir gerginliği saptamak için spesifik primerler
tasarlamak ve bu ürünün markalı olmasına izin vermek için takip edilebilir.
Tek bir suşun özel olarak izlenmesi için metagenom yaklaşımları, zararlı bakterilerin de
saptanmasında potansiyellerini ortaya çıkarabilir. Bu yöntemlerin kültürleme aşaması gerektirmeyen ana
avantajları, kültüre bağlı algılama yöntemlerinde aşırı büyüyebilen düşük miktarda mikropların tespit
edilmemesinden dolayı sonuçlarda yanlılık yaratma kaygısının üstesinden gelmektedir.

Gıdaların kalite güvencesinde toksikogenomiğin rolü
Gıda güvenliği, tüketiciler için gittikçe artan bir ilgi alanı haline gelmektedir ve gıda endüstrisi, iyi
bilinen klasik metodolojilerle gıda güvenliğini sağlamak için tutarlı bir araştırma programı geliştirmiştir,
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aynı zamanda en yeni araştırma araçlarıdır. Buradaki amaç, istenmeyen mikroorganizmaların
inaktivasyonunun veya inhibisyonunun sağlanması, gerekli gıdaların minimum tedavisinin mümkün
olması, gıda kaynaklı mikrobiyal popülasyonların ekolojisi üzerindeki anlayışın artırılması, bu
popülasyonların nasıl çevresel faktörlere nasıl tepki verdiğinin ortaya çıkarılması, stres ve gıda, gıda
bileşiklerinin toksikolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktır.
Genomiklerin bir dalı olan toksikogenomik, belirli bileşiklerin toksikolojik etkilerinin
değerlendirilmesine katkıda bulunan yeni bir alandır. Toksikogenomikler, belirli bir bileşiğin toksikolojik
etkilerini test etmek için DNA dizilerini (toksik çipler) kullanır. DNA dizileri teknikleri, DNA mikroçip
metodolojisine dayanır ve mikro-cihazlarda basılmış insan veya hayvan genetik malzemesini test
bileşiklerine maruz kalan hücrelerde profil gen ekspresyonuna problar. Bu teknik hastalık tanımlamak için
hayvan patolojisi çalışmalarını önler. Testin avantajları, DNA ekspresyon analizi için tipik olan ve hayvan
testlerinin azaltılması için hız ve kullanım kolaylığıdır. Bu tekniğin uygulanması, günümüzde, DNA
dizileri ve karmaşık analiz ve yorumlama yoluyla üretilen çok büyük miktarda veri birikiminin zorluğuyla
karşı karşıyadır. Bununla birlikte, tokso-chip verilerinin entegrasyonu, araştırma kurumlarının bilgi
tabanına girmelidir, ve bu yakın geleceğe yönelik bir sorudur.

Perspektifler
Biyoinformatik gıda üretimi, mühendislik ve güvenlik alanlarında giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Potansiyel uygulamasının gelecekteki bazı eğilimleri aşağıdaki gibidir:
- Mikrobiyal fonksiyonların diziye dayalı tahmini: Fonksiyonların sekans verileri kullanılarak
güvenilir bir şekilde belirlenebilecek bir envantere ihtiyaç vardır. L. lactis ve L. plantarum için mevcut
olanlar gibi genotip / fenotip / transkriptome sahip yeni kamuya açık veri setleri, örneğin karbonhidrat
aktif olarak daha spesifik olarak taranması için daha fazla belirlenmiş protein alanları gibi yeni sekans
bazlı fonksiyonel kestirim stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin; enzimler ve fenotip
ile ilgili promoterler veya düzenleyici bağlanma siteleri.
- Silico taramasında bilgi temelli olarak istenilen özellikler için kültür koleksiyonlarının
oluşturulması: Bu, genomik, sistem biyolojisi, fenotipler, içerik bilgisi, gıda gruplarının özellikleri, gıda
üretimi sırasında parametrelerin çevrimiçi olarak ölçülmesi ve belirli taksonlarda işlevsellik için
'biyobelirteçler' gibi verileri (örn. GTM) kapasar. Verilerin saklanmasında FAIR (katlanabilir, erişilebilir,
birlikte çalışabilir, yeniden kullanılabilir; http://datafairport.org/) prensibini yaymak için özel bir vurgu
yapılmalıdır. Gelecek yazılım ve veritabanları, daha sonra bulutta çalıştırılabilen bir sanal makinede
birleştirilebilir. Bu doğrultuda ilk adımlar AB tarafından finanse edilen GenoBox (www.genobox.eu)
projesinde, mikrobiyal genomların işlevsellik ve güvenlik risk faktörleri için tarama yapılmasına izin veren
genotip ve fenotip verilerini birleştiren bir veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
- Belirli bir gıda ürününde belirli mikropların / fonksiyonların varlığının risklerini
değerlendirmek için veri tabanının oluşturulması. Buradaki düşünce, gıda tedarik zincirinin dizilimi
yoluyla dünyadaki birçok gıda ürünündeki küçük mikrobik bileşen seviyelerini belirlemektir. Proje zaten
IBM ve MARS konsorsiyumu tarafından kurulmuştur (http://www.research.ibm.com/clientprograms/foodsafety/). İstihbarat, bu veri tabanına kaydedilecek yeterli biyoçeşitliliktir ve mayalanmış
ürünlerde veya mikrobiyom içeren gıdalarda bulunan benzersiz mikrobiyota paternlerine dayalı olarak
markalama ürünleri için daha fazla kullanımdadır.
- Mikroplar ve çevreleri arasındaki etkileşimleri inceleyerek fermantasyon performansını
yönlendirmek. Bu yaklaşım, mikrop ve onların matrisi arasındaki etkileşimleri tanımlamak için genomölçekli metabolik modellerin ve kinetik modellerin ötesinde sistem biyolojisini kullanır. Gerçekleştirilmesi
gereken bu çalışmalar, hem mikroorganizmaların özellikleri hem de organizmanın çalıştığı matrisin
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fiziksel özellikleri hakkında önemli bir bilgi tabanını gerektirmektedir. Bilginin birleştirilmesi ve gıdalarda
fermantasyon ve güvenlikle ilgili veri miktarının genişletilmesi ve bunların uygun deneysel tasarım,
algoritma, uzmanlık ve takip deneyleriyle birleştirilmesi, fermantasyon performansının ve güvenliğinin
tahmin edilmesinin geliştirilmesine olanak sağlamalıdır.
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Tarım için biyoinformatik
Sürdürülebilir tarım gelişimi için genomikler, metabolomlar ve
interaktomikler
Tarım sadece birkaç ulusun büyük bir mesleği değil, aynı zamanda yaşam biçimi, kültür ve gelenek
tarzıdır. Pirinç, buğday, arpa, mısır, sorgum, darı, şeker kamışı gibi tahıllar her zaman farklı kıtalarda insan
topluluklarında önemli gıda olarak kabul edilmiştir. Binlerce yıldan beri insanlar bu bitkilerin yerli
çeşitlerini istenilen özelliklerle yapmak için üreme ve seçme yöntemini kullanıyor. Özellikle 1960-1970
yıllarında gerçekleşen “Yeşil Devrim” sırasında tat, besin değeri ve üretkenlik açısından önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir.
Bununla birlikte Yeşil Devrim, başarısızlıkla da bilinir ve artık birkaç “yüksek verim” çeşidi ile
ayakta kalabilmekteyiz. Bu nedenle, artık daha az pulluk toprakları (sürülen topraklar), enerji
kaynaklarının tükenmesi ve öngörülemeyen iklim değişikliği olmak üzere üç önemli sınırlama göz önüne
alındığında, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesini sağlamak için tarımda daha gelişmiş ve modern
biyoteknoloji yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Diğer bir deyişle, gelecek nesiller için yeterli yiyecek
sağlayabilmemiz için araştırmaların hızını büyütmemiz gerekmektedir.
Son on yılda yaşam bilimindeki bilimsel buluşu hızlandıran biyoenformatik bilişimsel biyolojinin
yeni bir dönemi olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar biliminin bitki biyolojisi alanına dahil olması,
geçmiş yıllarda bitkilerle ilgili yapılan araştırma şeklini değiştirmiştir. Son birkaç yıl içerisinde sıralama
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teknolojisindeki hızlı çığır açan gelişme, bu teknolojiyi çok uygun maliyetli hale getirmiştir. Günümüzde,
herhangi bir deneysel laboratuvarda, ilgi konusu genomu incelemek için sıralama yöntemlerinin
kullanması oldukça yaygındır.
Tarımda modern biyoteknoloji ilerlemesi de dahil olmak üzere, biyoenerji sektörü, tarım temelli
endüstriler, tarımsal yan ürün kullanımı, bitki iyileştirme ve çevrenin daha iyi yönetimi konularında büyük
ölçüde kâr payı elde edecektir. Bir bitki türünün son genomu ve transkriptomik dizilimi, birçok bitki
türünün genetik mimarisini, nüfus içindeki ve dışındaki binlerce bireydeki farklılıkları, belirli istenen
karmaşık özellikleri geliştirmek için gerekli olan genleri ve mutasyonları ortaya çıkarma fırsatı verir (Şek.
1).
Mikroorganizmanın
hücresi

Hedef
seçimi
PDB
Veri tabanı

HT Kristalografi ve
NMR

Fonksiyonel çalışmalar
İlaç geliştirme
Metabolik yollar

Yapısal Genomikler

Yeni Aile üyeleri
Yeni Alanlar

Yapı + İşlev
niteleme
Homoloji
modellemesi

Şekil 1. Yapısal Genomikler
Bu nedenle, omik ve biyoinformatik alanlarındaki hızlı teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak
birçok model ve model bitki türü için mevcut olan genomik kaynakları kullanmalıyız. Bu da nihayetinde
‘Bitki Genomikleri’ olarak bilinen bitki biliminin yeni çeviri alanını kabul etmemize neden olmaktadır.
Bitki genomiği kapsamında aşağıdaki aktiviteleri yapabiliriz:
1. Model olmayan bitki türlerinin dizilemesi ve montajı;
2. İşlevsel açıklama ve ontoloji ile genlerin ayrıntılı bir listesini yapmak;
3. Üstün ırkların iyi haritalandırılmasında ve seçilmesinde yardımcı olmak için çok miktarda SNP
(tek nükleotid polimorfizm) / InDeL (ekleme-delesyon uzunluk polimorfizm) işaretleyicilerinin
bulunması;
4. Altta yatan QTL’leri (kantitatif özellik lokusu), QTL eşleme yöntemlerini kullanarak, 2’de
üretilen işaretçilerden ayırt ettikten sonra, aranan özellikler ile bağlantılı olarak “aday genleri /
mutasyonları / alelleri” tanımlama. GWAS (genom çapında ilişki çalışması);
5. Genotipleme ve seçim amacıyla “MarkerChip Panel” in oluşturulması.
Bu bağlamda, metabolik bilim aynı zamanda omik dünyasında hızlı gelişen bir alandır ve normalde
LC-MS, NMR-MS ve GC-MS aletleri kullanılarak örnekte bulunan tüm metabolitleri taramak için
kullanılır. Örneğin insanda, idrar numuneleri toplanan, MS aletlerinden birinde analiz edilen ve
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bilgisayarlı veri işlemlerini hesaplama yoluyla elde bireylerin besin alışkanlıklarını doğrudan veya dolaylı
olarak gösteren tüm olası metabolitleri tanımlamak için kullanılmıştır (Şekil 2).

Anahtar metabolitler
-1500 molekülü

Biyokimyasallar
(Metabolitler)

metabolomikler
- 104 molekül

Protein

Proteomiks
 106 – 107 protein

Transkriptomiks
 105 RNA transkriptleri

RNA

DNA

Genomik
23,000 gen

Şekil. 2. Metabolomik Teknoloji
Ayrıca interactome, hücresel sistemleri yöneten moleküler ağları anlamaya yardımcı olan tüm
protein-protein etkileşimlerinin eksiksiz bir setinden oluşur. Örneğin Arabidopsis’in etkileşim haritası,
proteinler arasında binlerce güvenilir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır (Arabidopsis İnteractome Haritalama
Konsorsiyumu 2011).

Tarımda genom dizilemesinin etkisi
Genom terimi, özellikle tam bir nükleer DNA seti (yani, nükleer genom) dahil olmak üzere bir
organizmanın tüm genetik materyaline uygulanabilir. Aynı zamanda kendi DNA’sı olan “mitokondriyal
genom” veya “kloroplast genomu” olan organellerde saklanan genetik bilgiye de sahiptir.
Bazı organizmalar, diploid, triploid, tetraploid vb. çok sayıda kromozom kopyasına sahiptir.
Üreyen organizmada (tipik olarak ökaryotlar) gamet, somatik hücrenin kromozomunun yarısına sahiptir
ve genom gamet içindeki tam bir kromozom kümesidir.
Ayrıca, genom, virüsler, plazmidler veya transposable elemanlar gibi kromozomal genetik
elemanlar içerebilir. Bir virüsden daha karmaşık olan çoğu biyolojik birim, kromozomlarında bulunanlara
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ek olarak fazladan genetik materyale sahiptir. Bu nedenle, “genom”, mevcut olma potansiyeline sahip olan
kodlamayan DNA ile ilgili tüm genleri ve bilgileri açıklar.
Bununla birlikte, bitkiler, protozoa veya hayvanlar gibi ökaryotlarda, “genom” tipik olarak sadece
kromozom DNA’sı hakkındaki bilgilerle ilişkilidir. DNA tarafından organellerin içerdiği genetik bilgi
yani kloroplast ve / veya mitokondri, genomun bir parçası olarak kabul edilmez. Aslında, mitokondriye
sıklıkla “mitokondriyal genom” denmesi kendi genomunu taşıdığı içindir (Şekil 3). Kloroplastta kurulan
DNA, “plastom” olarak adlandırılabilir (Şekil 4).

Şekil. 3. Mitokondri genomu

Şekil. 4. Plastom

Genom evriminin daha iyi anlaşılması, mikrobik genomdaki karşılaştırmalı analizden yola çıkarak,
metabolik reaksiyon ve metabolik reaksiyonlar düzeyinde gen organizasyonu, operasyonu, yolu,
reaksiyonu, yapısı, bileşikleri ve gen ortologları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu bağlamda, çeşitli türlerden
genomların dizilişi, organizasyonlarını belirlemeyi ve işlevselliklerini anlamak için başlangıç noktasını
sağlayarak insan tarım pratiğini desteklemektedir.
Bu noktada, genomiklerin tarıma katkısı, belirli fenotipik özelliklerle ilişkili genlerin tanımlanması
ve manipülasyonunun yanı sıra, markör destekli varyant seçimi ile genomik ıslahı içerir. “Tarımsal
genomik” adı, bitki ya da hayvan genomlarının incelenmesi yoluyla yenilikçi kararlar almayı, gıda
endüstrisi için koruma ve sürdürülebilir üretkenlik için bilgiye ulaşmayı, aynı zamanda enerji üretimi ya
da ilaç tasarımları gibi farklı yönleri hedeflemektedir. .
Çoğu bakteri türünün hala bilinmemesi nedeniyle, mikrobiyal toplumu profillemek için kullanılan
yöntemlerin çoğunda temel fonksiyonel özellikleri karakterize etmek için DNA ekstraksiyonu
kullanılmaktadır. Tüm örnek üzerinde NGS (Yeni Nesil Dizileme) kullanımı dahil edilen tüm türlerin
DNA fragmanlarının sıralanması ve karakterize edilmesini sağlar ki bu metagenome’dur (Şekil 5).
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DNA izolasyonu

Parçalanma

DNA dizileme

Taksonomik
profil
Virülans faktör analizi

Fonksiyonel profil

Şekil. 5. Metagenome analizi
Metagenomiklerin tarımda uygulanması ayrıca, toprakta ve bitki rizosferlerinde veya özellikle
dokularda veya organlarda mikroorganizmalar arasında meydana gelen karmaşık etkileşimlerin
modellerini temsil etmek için uygun olduğunu göstermiştir. Ayrıca, metagenomiklerin rizosferde
mikrobiyal topluluğun fonksiyonel fazlalığı ve gübrelemeyle ilgili çevresel değişimlere bağlı toprakta
tarımsal yönetim ve taksonomik kompozisyondaki değişimi izlemek için yararlı olduğu görülmüştür.

Tarımsal biyoinformatik uygulamaları
Bitki genetik kaynağının toplanması ve depolanması daha güçlü, hastalık ve böceklere karşı
dayanıklı ürünler üretmek ve onları daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dirençli ve daha üretken hale
getiren çiftlik hayvanlarının kalitesini iyileştirmek için kullanılabilir.
Modelin ve model olmayan bitki türlerinin karşılaştırmalı genetiği, genlerinin birbiriyle bağlantılı
bir organizasyonu keşfedebilir. Bundan sonra model bitki sistemlerinden diğer gıda ürünlerine bilgi
aktarımı için kullanılır. Bu bağlamda, mevcut tam bitki genomlarının örnekleri Arabidopsis thaliana (su
teri) ve Oryza sativa (pirinç)’dır.
Ayrıca etanol gibi biyoyakıtlara dönüştürerek enerji elde etmek için kullanılan kaynaklardan biri
de bitki bazlı biyokütledir ve araç ve uçaklarda olduğu gibi kullanılabilir. Ek olarak, biyoyakıt üretimi için
mısır, şalgam ve selüloz ve selülozik türler gibi biyoyakıt bazlı mahsul türleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. Buna göre, genomik ve biyoenformatiklerin üreme ile birlikte kullanılması, ürün
türlerinin üreme yeteneğinin biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılma olasılığını artıracaktır ve bu nedenle
modern toplumda yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmaya devam edecektir.
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Ayrıca, bir dizi ciddi zararlıyı kontrol edebilen Bacillus thuringiensis’in genleri başarıyla pamuk,
mısır ve patateslere aktarılmıştır. Bitkilerin böcek salgınlarına karşı direnme yetenekleri, kullanılan böcek
öldürücülerin sayısını azaltabilir ve bu nedenle ekinlerin beslenme kalitesini artırabilir (Şekil 6)
Bacillus
thuringensis

Bt geni
mahsul içine
sokulur

Mahsul Avrupa mısır
delici tarafından
enfekte edilir

Herhangi bir bitki
parçasında
beslendiğinde haşere
ölür

Şekil. 6. Bacillus thuringiensis geni
Bilim adamları kısa süre önce A vitamini, demir ve diğer mikro besin maddelerinin düzeylerini
genişletmek için genleri pilav haline getirmeyi başardılar. Bu başarının, A vitamini ve demir
eksikliklerinin neden olduğu körlük ve anemi olaylarının azaltılmasında derin bir etkisi olabilir (Şekil 7.1,
7.2).
Altın Pirinç Çözümü
-karoten yol genleri eklendi
IP
Nergiz

Beta-karoten üretimi için
olan yoldaki genler diğer
türlerden elde edilir ve
beyaz pirinç genomuna
dahil edilir.

Bakteri

Geranilgeranil difosfat
Fitozin sentaz

Nergis geni

Vitamin A yolu

Phytoene
Tek bakteri geni; her iki
işlevi yerine getirir

Fitoz desatüraz

 -karoten desatüraz

Likopen
Daffodil gene

Beyaz pirinç

Beta-karoten

Altın pirinç

Likopen-beta-siklaz

-karoten
(vitamin A öncüsü)

Altın pirinç

Şekil. 7. Vitamin A düzeylerini arttırmak için genlerin pirinç içine aktarılması
Bir başka örnek, toprak alkaliliği, serbest alüminyum ve demir toksisiteleri için daha büyük
toleransa sahip olan tahıl çeşitlerinin geliştirilmesinde elde edilen ilerlemedir. Bu çeşitler, tarımın daha
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fakir toprak alanlarında başarılı olmasını sağlayarak küresel üretim tabanına çok daha fazla toprak
ekleyecektir.
Bu bağlamda, bitki genomiklerinin amacı, türlere karşılık gelen bitkilerde tüm biyolojik süreçlerin
genetik ve moleküler temelini anlamaktır. Bu anlayış temeldir çünkü bitkilerin daha iyi kalite ve azaltılmış
ekonomik ve çevresel maliyetlerle yeni çeşitlerin evriminde biyolojik kaynaklar olarak verimli bir şekilde
kullanılması mümkün olacaktır. Birincil ilgi özellikleri, patojen ve abiyotik stres direnci, bitki için kalite
özellikleri ve verimi belirleyen üreme özellikleridir.

Tarımsal açıdan önemli biyolojik veritabanı
“Genomik devrim” in başlangıcında, biyoinformatiğin temel görevi, nükleotid ve amino asit
sekansları gibi biyolojik bilgileri depolamak için veritabanları oluşturmak ve sürdürmektir.
Biyolojik bir veri tabanı, genellikle, sistem içinde depolanan bilgilerin bileşenlerini güncellemek,
sorgulamak ve almak için tasarlanmış bilgisayarlı yazılımla ilgili olan, büyük ve düzenli bir sabit veri
biçimidir. Örneğin, bir nükleotid sekans veri tabanına ilişkin bir kayıt normal olarak iletişim ismi gibi
verileri, molekülün tipinin bir tarifi ile giriş dizisi; izole edildiği kaynak organizmanın bilimsel adı; ve sık
sık,
diziyle
ilgili
literatür
alıntılarını
içerir.
Veri tabanının geliştirilmesi sadece tasarım ve mağaza bilgilerini değil, aynı zamanda kullanıcı dostu
GUI’nin (grafiksel kullanıcı arayüzü) hazırlanmasını da içerir, böylece araştırmacılar hem mevcut verilere
erişebilir hem de NCBI, Ensembl gibi yeni veya revize edilmiş verileri gönderebilirler.
Belirli bitki türleri ile ilgili bilgileri elde edebileceğimiz birçok yararlı veri tabanı vardır.
Örneğin PlantTribes 2.0 veritabanı, beş dizili bitki türünün çıkarılan proteomlarına dayanan bir bitki gen
ailesi veri tabanıdır: Arabidopsis thaliana, Carica papaya, Medicago truncatula, Oryza sativa ve Populus
trichocarpa. Tüm bu türlerin protein kodlama genlerini, üç kümelenme dizisi (düşük, orta ve yüksek)
kullanarak kabileler olarak da adlandırılan varsayılan gen ailelerine kategorize etmek için grafik tabanlı
kümeleme algoritması MCL’yi kullanır. Tüm kabileler için protein ve DNA hizalamaları ve maksimum
olasılıklı filogenetik ağaçlar üretir (Şekil 8).
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Şekil 8. PlantTribes 2.0 veritabanı
Ayrıca, kaşiflerin, ilişkili genleri ve bunların ifade kalıplarını tanımlayabilmesine imkan veren,
genlerle ilgili mikrodizi deneysel sonuçların paralel bir veri tabanı da vardır.
MCL kümelenmesinin ikinci yinelemesi ile oluşturulan SuperTribes, uzak ama potansiyel olarak ilişkili
gen kümelerini birbirine bağlar. Tüm bilgi ve analizler, kullanıcıların sınıflandırmayı keşfetmesine,
sorgulama dizilerini sınıflandırma içine yerleştirmelerine ve daha fazla çalışma için sonuçların
indirilmesine
olanak
veren
esnek
bir
arayüzle
kullanılabilir.
En son versiyonunda, OrthoMCL algoritmasına dayalı ortolog genleri tanımlamak için başka bir ince
ölçekli sınıflandırma daha yapılmıştır.
Başka bir veritabanı olan FlagDB veritabanı, altı farklı bitki türünden yapısal ve işlevsel ek
açıklamaların ve EST’lerin büyük bir bütünleyici topluluğunu karakterize eder. Ayrıca, gen gen
tahminleri, mutant etiketler, gen aileleri, protein motifleri, transkriptome verileri, tekrar dizileri, genomik
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yaklaşımlar için primerler ve etiketler, alt hücresel hedefleme, ikincil yapılar, üçüncül modeller, küratörlü
ek açıklamalar ve mutant fenotipler hakkında bilgi de vardır. Bu veritabanında erişilebilir (Şekil 9).

Şekil 9. FlagDB veri tabanında bulunan veriler (FLAGdb ++ v6.2)
Bir başka önemli örnek de Bitki genom veri tabanıdır: PlantGDB, karşılaştırmalı genomiklerin
gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan tüm bitki türlerinin genomik dizilerinin bir kataloğudur. Bu veri
tabanı aynı zamanda EST dizilerini eşsiz genleri karakterize edebilen ve ayırabilen kontigler olarak
sınıflandırır (Şekil 10).
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Şekil 10. Bitki genom veri tabanı: PlantGDB
Diğer tarımsal açıdan önemli veri tabanları, açıklama ve URL ile birlikte Sağlık Bilimleri
Kütüphane Sisteminde verilmektedir.

Bitki genomiği
Model organizmanın rolü
Son yüzyılda, birkaç yaşam döngüsü hakkındaki araştırma ve araştırmalar, çeşitli biyolojik
döngüler ve süreçler hakkındaki anlayışımızda önemli bir rol oynamıştır. Bunun nedeni, bilimin, özellikle
biyolojik süreçlerin birçok yönünün, tüm canlı organizmalarda bile, çoğuyla karşılaştırılabilir olmasıdır.
Bununla birlikte, çoğu zaman, belirli bir yönü veya süreci bir organizmada başkalarından daha çok
araştırmak daha kolaydır. Bu durumda, bu organizmalar genellikle model organizmalar olarak
önerilmektedir, çünkü bunların özellikleri laboratuvar çalışması için uygun hale getirmektedir.
1980’lerde çok daha fazla insan, mısır, yağlı tohumlar ya da soya fasulyesi gibi çok sayıda farklı
bitki üzerinde yapılan büyük yatırımların, tüm bitkilerin temel özelliklerini tam olarak anlama çabalarını
azaltacağını düşünmeye başladı. Dahası, bilim adamları bitki fizyolojisini ve gelişimini tam olarak anlama
amacının bu kadar iddialı olduğunun farkına varmışlardır ki burada en iyi karar, birçok bilim insanının
sadece keşfedebileceği model bitki türlerini kullanmaktır.
En iyi bilinen model organizmalar, kısa yaşam döngüsü ile hızlı gelişim, küçük erişkin önlemler,
hazır bulunabilirlik ve izlenebilirlik gibi deneysel araştırmalar için katı tercihlere sahip olmak
zorundadırlar. Bu model organizmalar karakteristiklerinin aşırı çalışmasından dolayı daha da değerli hale
gelir. Bu noktada, bu organizmalardan, normal insan veya ürün geliştirmenin analizi için önemli bilgiler
veren çok miktarda veri (gen kontrolü, genetik enfeksiyonlar ve hastalıklar ve evrimsel formlar) tespit
edilebilir.
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Örneğin, Medicago (alfalfa), toprak nitrojeni sabitlemede önemli bir rol oynayan ve yem
diyetlerinin önemli bir kısmına sahip olan gerçek bir parlak diploittir. Diğer çimenler ve baklagiller de
kapsamlı EST dizilemesi ve genetik harita yapımı için kullanılır. Neyse ki, bir temsilci bitki türünün tüm
genlerinin toplam dizilimi, tüm yüksek bitkiler için daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca, model türlerin
kullanılması, özellikle de proteinlerin rolünü ve işlevlerini keşfetmedeki tüm yüksek bitkiler hakkındaki
bilgileri daha da genişletecektir. Örneğin, pirinç ve Arabidopsis’in genom dizilerinin karşılaştırılması,
geniş ve karmaşık sentez tasarımları nedeniyle bitki genomları için yararlı bilgiler ortaya çıkardı.
Arabidopsis thaliana, araştırmacıların çoğu için iyi bilinen bir model bitki haline gelmiştir. Ticari olmayan
bir bitki olmasına rağmen, çoğalma, gelişme ve strese, hastalığa tepki olarak birçok bitki ile aynı şekilde
tercih edilir.
Arabidopsis thaliana, genom analiz performansını engelleyen tekrarlanmayan, daha az bilgi verici
DNA dizilerine sahip küçük bir genoma sahiptir. Avantajları, 5 kromozomun (MapViewer) büyük genetik
ve fiziki haritalarına sahip olmasıdır; [hızlı bir yaşam döngüsü (tohum çimlenmesinden büyümüş
tohumlara yaklaşık 6 hafta); verimli tohum üretimi ve sınırlı alanda basit ekimi; mutant çizgileri ve
genomik kaynakları (Stok Merkezleri) ve akademik, devlet ve endüstri laboratuvarları çok uluslu araştırma
toplumu mevcuttur].
Arabidopsis’in tüm genomu, evrimi boyunca bir kez çoğalmıştır ve bu olayı, daha sonraki gen
kaybı ve geniş yerel gen kopyaları takip etmektedir. Genom 11.000 aileden gelen proteinleri kodlayan
25,498 gen içermektedir (Şekil 11).

Transkripsiyon
Metabolizma

Hücre büyümesi,
hücre bölünmesi ve
DNA sentezi
Hücre kurtarma, savunma,
hücre ölümü ve yaşlanma
Hücresel iletişim /
sinyal iletimi
Protein hedefi
Hücre içi ulaşım

Hücresel biyogenez

Sınıflandırılmamış

Ulaşım kolaylığı
Enerji

Protein sentezi
İyonik homeostazi

Şekil 11. Arabidopsis thaliana’nın analizi
Diğer model organizmalar gibi, Arabidopsis genomu için tam genom dizisinden çok daha fazla
bilgi vardır. Arabidopsis Bilgi Kaynağı (TAIR) web sitesi, kaşiflerin genom dizisini büyük bir EST
veritabanı ile entegre etmesine izin verir. Genetik ve fiziki haritalar ile fonksiyonel ve moleküler genetik
bilgiye bağlantılar sunar. Belirli genler için literatür ve mutant stokların sürekli genişleyen bir listesini
gösterir.
Araştırma için model organizmalar olarak kullanılan alternatif bitkiler, önemli özellikleri nedeniyle
domates, pirinç, mısır ve buğdaydır.
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Farklı model tesisler için mevcut tüm araştırma ve genetik veriler ilgili web sitelerine yüklenir.
Genel olarak, araştırma çabalarını dünyanın her yerinden birleştiren belirli araştırma grupları tarafından
yapılır. Birkaç değerli web sitesi İngiltere CropNet, ABD Tarımsal Araştırma Servisi ve MaizeDB gibi
organizmaya özgü kaynakları içerir. Bu siteler, tohum stokunu ve gerçek genetik kaynakları, bağlantı
haritalama bilgileri ile ilgili sanal bilgilere bağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle çeşitli arama motorları
karmaşık ilişkisel veritabanları geliştirme aşamasındadır.

Bitki genom verilerinin yönetimi ve dağıtımı
Genom bilimi, bilişim yetenekleri ve biyoinformatik alanındaki ilerlemeden, bilim ve teknolojinin
birçok alanında olduğu gibi, önemli ölçüde kazanç sağlamıştır. İnternetin büyümesi, genom araştırmacıları
ve
geliştirilmiş
hesaplama
hızı
için
hayati
öneme
sahiptir.
Modern veritabanı teknolojisinin gelişimi ile bağlantılı olarak, World Wide Web, genomik kaynakları
yönetmek ve yaymak için yerel bir ortam haline gelmiştir ve bu, genomik veri tabanlarının içeriğini aramak
ve analiz etmek için kullanılan ortak kamu kaynaklarının yaratılmasına yol açmıştır. NCBI ve EMBL gibi
bazı web siteleri, dünyanın her yerinden, ücretsiz bilgi ve analiz araçlarına ücretsiz erişim sağlamaktadır.
Ayrıca, ağ oluşturma avantajları, laboratuvar verilerinin yönetimi için çok az veya hiç insan müdahalesi
olmayan önemli olmuştur. Ağın avantajları, çok az veya hiç insan müdahalesi olmadan laboratuvar
verilerinin yönetimini sağlamaktır.
LIMS veya laboratuvar bilgi yönetim sistemleri, farklı iş istasyonlarında veya coğrafi
konumlardaki kullanıcıların verileri taramasına, düzenlemesine, analiz etmesine ve yorumlamasına izin
verir. Genomik verilerin ana kısmı bir veritabanı sistemidir ve çoğu veri tabanı ilişkisel veritabanları
(RDB) veya nesne tabanlı veritabanları (OODB) olarak sınıflandırılabilir (Şekil 12).

.
Şekil 12. Laboratuvar bilgi yönetim sistemleri (LIMS)
Üç temel dizi veri tabanı vardır: GenBank (NCBI), Nükleotid Sekans Veritabanı (EMBL) ve bitki
ham dizi bilgisi için depo olan Japonya’nın DNA Databank’ı (DDBJ). Ayrıca, SWISS-PROT ve TrEMBL,
bitki protein dizilerinin depolanması için temel veri tabanlarıdır. PROSITE, PRINTS ve BLOCKS gibi
ikincil veritabanları da vardır ve içerdikleri diziler ham veriler değildir, ancak birincil veri tabanlarındaki
verilerden türetilmiştir.
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Erken biyoinformatik veri tabanları, veri yakalamada birincil öneme sahiptir. Bu on yılın başlarına
kadar, vurgu, bilgi yakalamadan bilgi toplama ve entegrasyona geçmiştir. Model Organizma Veritabanları
(MOD), belirli bir deneysel bitki veya hayvan türüyle ilgili tüm elektronik veri kaynaklarının bütünleşik
depoları, biyoinformatik dünyasının ilk tercihi haline gelmiştir. Çok sayıda biyolojik bilgi türünü çeşitli
türlere entegre eden bu kaynaklar, analistlerin tek bir türün tek başına analiz edilmesiyle mümkün
olmayacak açıklamalar yapmasını mümkün kılmaktadır. Bu sistemler, birçok organizma hakkında bilgi
toplar ve başka türlü gözden kaçırılabilen genomdaki modelleri bulmak için karşılaştırmalı analizler
kullanırlar.
Örneğin mısır genomu, insan genomu ile aynı uzunluktadır ve birkaç yıl boyunca tam olarak
sıralanmayacaktır, ancak insanın büyüklüğünün onda biri olan pirinç, daha önceden sıralanmıştır. İki
tanesi evrimsel açıdan yakından ilişkili olduğundan, mısırın genetik haritasını pirinç genom dizisine
bağlayan spesifik haritalar başarıyla oluşturulmuştur. Bu, analistlerin, topraktaki yüksek tuz seviyelerine
tolerans gibi mısırdaki genetik olarak haritalanmış bir özelliği takip etmelerine ve pirinç genomundaki
ilgili bölgeye geçmelerine izin verir, böylece aday genleri tuz toleransı için tanır.
Şu anda, bitki genom verilerinin hazırlanması sırasında farklı biyoinformatik yaklaşımlar
uygulanmaktadır. En popüler olanlardan bazıları:
Sekans hizalama yöntemleri ve genom dizilerinin karşılaştırılması için uygulamalar: Biyolojik
moleküllerin büyük ölçekli kantifikasyon ve tanımlanması için teknolojilerin ilerlemesi, bilgisayar
teknolojilerinin ve internetin ilerlemesiyle birleştiğinde, analistlere büyük miktarda biyolojik verinin
iletilmesini kolaylaştırmıştır. Artan verimlilik, otomasyon, minyatürizasyon ve teknolojilerin
entegrasyonu yoluyla elde edilmiştir. Bu yaklaşımın, mRNA, proteinler ve metabolitler dahil olmak üzere
diğer biyolojik moleküllerin tahlillerine uygulanması, biyolojik bilgilerin üretilmesinde büyük bir artışa
neden olmuştur.
Çoğu zaman dizi hizalama için biyoinformatik stratejilerinin ana özü, cDNA / EST ve genomik
sekansların ve ek açıklamaların karşılaştırılmasıdır. Bütün genom dizilemesine ek olarak, bitki dizisi
bilgileri üç ana kaynaktan toplanmaktadır: bakteriyel yapay kromozomların (BAC’ler) örnek dizilimi,
genom tarama dizilemesi (GSS) ve ifade edilen dizi etiketlerinin dizilimi (EST’ler).
Sekans hizalama: Bu, bir organizmadan veya organizmalardan ortak özellikleri paylaşan
sekansların bölgelerini ayarlayacak şekilde iki veya daha fazla amino asit veya nükleotit sekansının
düzenlenmesidir. Çift yönlü hizalama için iyi bilinen versiyonlar, yerel hizalama için Smith-Waterman
algoritması ve global hizalama için Needelman-Wunsch algoritmasıdır.
Çoklu dizi hizalama: Çoklu hizalama iki veya daha fazla dizi arasındaki ilişkileri gösterir. İlgili
diziler farklı olduğunda, korunmuş tortular genellikle yapısal kararlılık veya biyolojik fonksiyonun
sürdürülmesiyle ilgili anahtar kalıntılardır. Çoklu hizalamalar protein yapısı ve işlevi hakkında birçok
ipucu verebilir. En yaygın kullanılan hizalama yazılımı ClustalW paketidir.
Sıra Benzerlik Arama Algoritmaları: Muhtemelen bunlardan en çok kullanılanlar FASTA ve
BLAST’tır. Her iki araç da BLAST ve FASTA çok hızlı sekans veri tabanları arayışını sağlar (Şekil 13,
14).
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Şekil. 13. FASTA

Şekil. 14 BLAST

Genom Karşılaştırma Araçları: MegaBlast büyük dizi benzerlik araştırması için NCBI BLAST
tabanlı bir algoritmadır. MegaBlast ham genomik dizileri kirletici dizilerin bir veritabanına benzetmek için
kullanılır.
Eksprese edilmiş sekans etiketleri (EST’ler): EST’ler, farklı türler ve kültivarların yanı sıra çeşitli
dokular ve gelişim aşamaları kullanılarak çeşitli laboratuarlarda üretilmekte olan kesirli, gen dizileridir.
EST’ler, gen bulma ve haritalama, polimorfizm testi, ekspresyon çalışmaları ve gen tahmini için genomik
ve moleküler biyoloji toplumunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Moleküler bitki ıslahı
Önemli bitkilerde genetik haritaların çözünürlüğü genişlediğinden ve belirli özellikler veya
fizyolojik tepkilerin moleküler temeli daha iyi anlaşıldığı için, model türlerde bulunan aday genleri,
bitkilerde ilgili lokuslarla ilişkilendirmek çok daha olasıdır. Uygun ilişkisel veriler gen dizisi, varsayılan
fonksiyon veya genetik harita pozisyonu bakımından genomlar aracılığıyla serbestçe bağlanmayı mümkün
kılar.
Bu tür araçlar gerçekleştirildikten ve uygulandıktan sonra, üreme ve moleküler genetik arasındaki
fark ortadan kalkacaktır. Yetiştiriciler, zor karmaşık alel kombinasyonlarından ilgi duydukları fenotipleri
oluşturmak için yordayıcı hipotezleri formüle etmek için bilgisayar modellerini kullanacaklar ve daha
sonra birçok popülasyonu genetik işaretleyiciler için puanlayarak bu kombinasyonları oluşturacaklardır
(Şekil 15).
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Kimyasal mutagenize tohumlar

M1 bitkileri
DNA ekstraksiyonu ve
mutasyon tanımlama
kendini dölleme
seçilen bitkilerin
geçişi

M2 bitkileri
Sadece ilginç
mutanttan
gelen
progeny

Şekil 15. Çok yıllık çimlenmede ters genetik
Son yıllarda toplanan üreme bilgisini içeren muazzam kaynak, temel bitki biyolojisi ile doğrudan
bağlantılı olacak ve model organizmalarda gen fonksiyonunu netleştirme yeteneğini artıracaktır. Örneğin,
biyokimyasal düzeyde kötü belirlenmiş, ancak görünür bir fenotip olarak iyi belirlenmiş özellikler, aday
genler ile yüksek çözünürlüklü haritalama ile ilişkili olabilir.
Arabidopsis veya pirinç gibi bir model türündeki ortolog genler, mahsulde görülen niceliksel bir
özellik ile iyi bilinen bir bağlantıya sahip olmayabilirler, fakat genetik veya biyokimyasal testlerle spesifik
bir yol veya sinyalleme zincirinde yer almış olabilirler. Bu tür çapraz genom referansı, ana moleküler
genetik verilerle ekonomik olarak karşılık gelen yetiştirme bilgilerinin bir araya getirilmesine rehberlik
edecektir.
Bu gelişmeyle olağanüstü bir şekilde beklenen ticari ilginin özel fenotipleri arasında hem
agronomik performansı (girdi özellikleri) sık sık sınırlayan faktörlerin hem de ürün yetiştiren
malzemelerin miktarı ve türünün (çıktı özellikleri) değişmesi yer almaktadır. Örnekler şunları içerir:
- abiyotik stres toleransı (soğuk, kuraklık, daldırma, tuz);
- biyotik stres toleransı (mantar, bakteri, viral);
- Besin kullanım verimliliği;
- Bitkisel mimarinin yönetimi ve gelişimi (boyut, şekil, sayı ve konum, evrim zamanlaması,
yaşlanma);
- metabolit bölünmesi (karbon akışının mevcut yollar üzerinden yönlendirilmesi veya yeni yollara
taşınması).

Rasyonel bitki iyileştirme
Genomiklerin gıda, yem ve lif üretimi ile ilgili etkileri çok sayıda cephede görselleştirilebilir. En
temel düzeyde, genomiklerdeki ilerleme, bilginin edinilmesini büyük ölçüde hızlandıracak ve bu da, bitki
iyileştirme ile ilişkili süreçlerin birçok yönünü doğrudan etkileyecektir. Genomları modifiye etmek ve
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incelemek için kullanılan araçların daha fazla ayrıntılandırılmasına göre, tüm bitki genlerinin işlevine dair
bilgi, rasyonel değişikliklerin ilk prensiplerden amaçlanıp modellenebildiği özgün bir genetik mühendislik
paradigmasının evrimine yol açacaktır.
Bitki genomiklerinin amacı, bitkilerde türlere bağlı biyolojik süreçlerin hepsinin genetik ve
moleküler temelini anlamaktır. Bu anlayış, gelişmiş kalite ve azaltılmış ekonomik ve çevresel maliyetlerle
yeni çeşitlerin geliştirilmesinde, bitkilerin biyolojik kaynaklar olarak verimli bakımının sağlanması için
gereklidir (Şekil 16).
Genom Düzenleme ve Cis / Transgenez

Genom analizi
Bağlantı Eşlemesi
GWAS
Marker Destekli Seçim
Genom Seçimi

Sürekli fenotipleme

Geliştirilmiş Melez
Çeşitleri

Şekil 16. Bitki iyileştirme
Bu bilgi, yeni bitki teşhis araçlarının ilerlemesi için de temeldir. Temel öneme sahip olan özellikler,
patojen ve abiyotik stres direnci, bitki için kalite özellikleri ve çıktıyı tanımlayan üreme özellikleridir. Bir
genom programı artık bitki iyileştirme için son derece önemli bir araç olarak düşünülebilir.
Anahtar genleri belirlemek ve işlevlerini anlamak için böyle bir yaklaşım, bitki gelişiminde
“kuantum sıçraması” ile sonuçlanacaktır. Ek olarak, gen ifadesini keşfetme yeteneği, bitkilerin fiziksel
çevreye ve yönetim uygulamalarına nasıl tepki verdiklerini ve etkileşim kurduklarını fark etmemizi
sağlayacaktır.
Bu bilgi, uygun teknoloji ile birlikte, bitki sağlığı ve kalitesine dair öngörülebilir önlemler
sağlayabilir ve gelecekteki bitki ıslahı çözüm yönetim sistemlerinin önemli bir parçası haline gelebilir.
Mevcut genom programları, çok uluslu araştırma topluluğuna işlenmesi, depolanması ve
uyumlaştırılmasını gerektiren çok miktarda bilgi üretmektedir. Veriler, sadece dizi bilgisini değil,
mutasyonlar, işaretleyiciler, haritalar, fonksiyonel keşifler vb. ile ilgili bilgileri de içermektedir. Bitki
biyoinformatiği için temel hedefler şunlardır: tüm dizi verilerinin kamusal alana, havuzlar tarafından
rasyonel açıklamasını sunmak için genler, proteinler ve fenotipler, hem bitkilerin verileri hem de bitkiler
ve diğer organizmalar arasında ilişkiler kurar.
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Genotip oluşturma deneyleri
Son birkaç yılda, DNA polimorfizmi ve dizileme için artan miktarda veri, farklı bitki çeşitleri ve
kültürlerinde toplanmıştır. Bu verilerin çoğu, çeşitli kültürlerin tanınması ve mesafelerin ve benzeşimlerin
karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Bu tür mesafeler, bilinmeyen fonksiyona sahip kromozomun bir
kısmında polimorfizm tarafından ölçülür.
Bu tür polimorfizm, türler boyunca genomik öğrenmede yaygın olarak kullanılmaktadır.
Polimorfizm için bilgi, belirli fenotiplerin ilgi kantitatif bir özelliği ile potansiyel bir bağlantı için analiz
edilir. Böyle bir bağlantı keşfedildiği için buna dolaylı işaretleyici denir. Dolaylı işaretçiler yakından
bağlantılıdır, bazen bu niceliksel niteliği QTL’yi tanımlayan bir lokus ile örtüşebilirler.
QTL’ler, belirli bir özelliği etkileyen genler veya kromozom bölgeleri olarak belirlenir. QTL’lerin
kendileri tarafından tanınması çok zordur. Her iki durumda da, bu veriler ya da işaretleyiciler, başka seçim
hedeflerinde kullanılabilir. Bu seçim işlemi MAS olarak adlandırılmıştır.

QTLs (Kantitatif Özellik Lokusu) analizi ve haritalama
QTL’ler ve haritalama: Asıl sorun, QTL analizleri, yapılandırılmamış ve F2 melezleri için hangi
popülasyonların uygun olduğunu ve potansiyel QTL’lerin taranması için bitki büyük ölçekli
popülasyonların belirlenmesidir. Seçim, çoğu işaretçiye dayalı olduğundan, eşleme yoğunluğu çok
önemlidir. Yaklaşık 5 centi Morgans (cM)’nin marker ve QTL arasındaki süre etkili seçim için yeterli
görünüyordu. Ancak simülasyon çalışmaları, seçim hassasiyetinin 1cM’ye kıyasla 2 cM ve 4 cM mesafe
ile % 81 ve% 74’e düştüğünü göstermektedir (Şekil 17).

Şekil 17. qGW-5 lokusunun QTL haritalaması
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QTL bilgilerinin kullanımı: Bazı lokusların değil, tüm lokusların belirlendiği varsayılmaktadır, bu
yüzden seçim fenotipik ve moleküler verilerin kombinasyonuna dayanmalıdır; seçim sürecinde,
belirteçlerin ve özelliklerin bağlantısı azalabilir, bu nedenle bu bağlantı nesiller boyunca
gözlemlenmelidir; seçim sürecinde, QTL’ler istenen genlerin bir çizgide eş zamanlı varlığını gösterir;
melezleştirilmiş programlarda, QTL’ler, ana hatların verileri ve sınırlı sayıda çapraz üzerinde katıksız
etkileri dahil, test edilmemiş çaprazların verimliliğini tahmin edebilir.
Gelecekte prospektif: Molekül verileri kümülasyonu ile genotip oluşturma programları
hazırlanacak
ve
homozigot
arzu
edilen
işaretler
tanımlanacaktır;
amaçlanan özellikleri bir satırda iki satırdan birleştirmek için giriş programlarında; son olarak, tarımın
gerçek dünyası moleküler bilginin biriktirilmesi aşamasındadır.
Analitik yaklaşımlar: QTL analizleri yapmak için kullanılan istatistiksel araçlardan biri, katı QTL
verilerini sentezleyen ve QTL pozisyonunu geliştiren meta-analizdir. Bu sınıfın bir programı Fransız
BioMercator. Ayrıca mevcut olan Avrupa bitki genom veritabanı ağı olan PlaNet, karmaşık araştırma
olanaklarına sahip bir çevredir.
QTL’lerle ilgili daha fazla ilerleme ve detaylı tartışma, MAS’ın istatistiksel yönlerini içerir, QTL
etkilerinin tahmin edilmesinde işaretleme etkilerinin önemini, aşırı tahmin veya sapmayı, MAS ve
fenotipik verilerin birlikte kullanımıyla çeşitli jenerasyonlar için seçim programlarının optimizasyonunu
içerir. Belirli bir özellik, üzümler için kanıtlandığı gibi, bitkilere özgü parçalar, yapraklar, kökler, meyveler
vb. üzerinde keşif yapılması gerektiğidir.
Deneysel sonuçlar her zaman, genotip oluşturma konusunda MAS’ın etkinliğini
doğrulamamaktadır. Asıl neden, bir QTL’nin birincil değerlendirmesinin yetersizliği, yeri ve etkisidir.
Ayrıca genotip oluşturma sürecinde bazı QTL’ler kaybolabilir. Karmaşık verimlilik özellikleri için,
epistatik atık, ebeveyn ve döl nesillerindeki QTL etkisinin değerindeki değişiklikler bir neden olabilir.
Daha sonra seçimin ayrı QTL’lerde daha çok allelik kombinasyonlara dayalı olması tavsiye edilir. Çeşitli
GxE etkileşimlerine ve hastalık / kuraklık direnci durumunda ilgi alanı içerisindeki seçim ile uyumludur.
Bu nedenle, MAS’ın etkinliği, tür / özellik genetik mimarisinin karmaşıklığına, çevredeki karakteristiğin
gelişimine ve onların etkileşimlerine bağlı olacaktır.
Karmaşık özellikler için, QTL’lerin değerlendirmesi farklı ortamlarda olmalıdır. Ayrıca, sürekli
kuşaklar üzerinde fenotipik değerlendirme / kontrol kesinlikle gereklidir. Örneğin: kuraklık direncine karşı
hastalık direnci daha karmaşık bir özellik gibi görünür.
Ekonomi açısından bakıcıların kullanımı, DNA toplama, genotipleme, analizler ve QTL’lerin
keşfine mal olacaktır. Bu yüksek değer, değerlendirme için pahalı olan özellikler, hastalık direnci veya
düşük kalıtsallığa sahip özellikler için genotip oluşturma için kullanılır.
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Giriş
Çevresel kirleticiler, içerdikleri istenmeyen inatçı ve ksenobiyotik bileşikler nedeniyle önemli bir
küresel sorun haline gelmiştir. Çeşitli polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), ksenobiyotikler,
klorlanmış ve nitro-aromatik bileşiklerin canlı organizmalar için oldukça toksik, mutajenik ve kanserojen
oldukları bilinmektedir.
Bu kirleticiler; kimyasallar (boya, tarım, ilaç, vb), petrokimya sanayi (petrol rafinerileri, yakıt
dökülmeleri), metaller (demir çelik endüstrisi, gemi yapımı vb.) enerji üretimi (enerji santralleri),
madencilik endüstrileri ve su temini ve kanalizasyon sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu maddelerin
doğa üzerinde etkileri kaçınılmazdır. Bu kirleticilerin arıtımı için çeşitli fiziko-kimyasal süreçler
geliştirilmiştir; fakat bu yaklaşımlar genellikle çok pahalı, spesifik olmayan ya da ikincil kontaminasyona
neden olma potansiyeline sahiptir. Ancak mikroorganizmaların da kirleticileri degrade edebilme
(bozunmasını sağlama) özellikleri vardır ve kimyasal kirleticilerle kirlenmiş ekolojik nişlerin restorasyonu
için çevre dostu ve uygun maliyetli yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir. Sonuç olarak, genellikle
biyoremediasyon olarak bilinen çevre dostu biyo-temelli arıtma sistemlerine olan ilgi artmıştır. Her ne
kadar biyoremediasyon 60 yıldan fazla bir süredir farklı derecelerde kullanılıyor olsa da, örneğin petrol
kirliliği, tarihsel olarak, değişikliklerin yapıldığı ve kirletici maddelerin bozulmasının sağlandığı, “kara
kutu” mühendislik çözümü olarak uygulanmaktadır. Bu yaklaşım genellikle başarılıdır, çoğu zaman
sonuçların istenenden daha az olması, yani kirletici maddenin bozulmaması, hatta daha fazla toksik yan
ürününün üretilmesi söz konusu değildir. Başarılı biyoremediasyonun anahtarı, çevresel kirleticilerin
dönüşümlerini katalize etmek için mikroorganizmaların doğal olarak oluşan katabolik kabiliyetini
kullanmaktır.

Bioremediasyon
Biyoremediasyon, belirli bölgelerdeki çevresel kirleticilerden kaynaklanan zararlı etkilerin
azaltılması için biyolojik faaliyetlerin (ve mümkün olan her yerde tamamen ortadan kaldırılması için)
kullanılmasıdır. Biyoremediasyonda, yosun, bakteri, mantar ve maya gibi biyolojik aktiviteye sahip
mikroorganizmalar doğal olarak oluşan formlarda kullanılabilirler.

Diğer
Bakteriler
Algler

Mantarlar

Mayalar

Şekil 1. Biyeremediyasyon sürecinde kullanılan mikroorganizma türleri (Coelho et al. 2015).
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Şekil 1 de görüldüğü üzere, bu tür arıtma süreçlerinde en yaygın olarak kullanılan mikroorganizma
türleri; maya ve alglerle birlikte bakteri ve mantarlardır.

Biyoremediasyonda kullanılan organizma türleri
Tipik olarak, biyoremediasyon, bir organizmanın veya bir mikroorganizma konsorsiyumunun
kometabolizma eylemine dayanır. Bu süreçte, kirletici maddelerin transformasyonu, ya hücre üzerinde az
bir etkinlik gösterir ya da yarar sağlamaz ve bu nedenle bu süreç, ‘yararsız biyo-transformasyon’ olarak
tanımlanır. Birçok çalışma göstermiştir ki, organizmaların çoğu (prokaryotlar ve ökaryotlar) toksik ağır
metal iyonları biyosorbunda doğal bir kapasiteye sahiptir. Ağır metaller için biyoremidasyon ile arıtmada
çalışılan ve stratejik olarak kullanılan mikroorganizmaların örnekleri arasında şunlar sayılabilir: (1)
bakteriler: Arthrobacter spp., Pseudomonas veroni (Vullo et al. 2008), Burkholderia spp., Kocuria flava,
Bacillus cereus and Sporosarcina; (2) mantarlar: Penicillium canescens, Aspergillus versicolor, and
Aspergillus fumigatus; (3) algler: Cladophora fascicularis, Spirogyra spp. and Cladophora spp. and
Spirogyra spp. and Spirullina spp ve (4) mayalar: Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis.
Prokaryotlar (bakteri ve arkeologlar) ökaryotlardan (protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar) ayrılır.
Ökaryotların hücresel yapısı, bir çekirdek (nükleus) ve diğer zarla kapalı organellerin varlığı ile karakterize
edilir. Ayrıca, prokaryotlardaki ribozomlar ökaryotlardan (80S) daha küçüktür (70S).
Mikroorganizmaların ağır metal iyonları ile etkileşime girme şekli, kısmen ökaryotlar veya prokaryotlar
olup olmadığına bağlıdır; buradaki ökaryotlar, prokaryotlara kıyasla metal toksisitesine daha duyarlıdır.
Olası etkileşim modları; (a) metalin aktif ekstrüzyonu, (b) çeşitli metal bağlayıcı peptitler ile hücre içi
şelatlama (ökaryotlarda) ve (c) azaltılmış toksisite ile diğer kimyasal türlere dönüşümüdür.
Biyoemediasyonun etkili olması için mikroorganizmalar kirletici maddelere enzimatik olarak saldırmalı
ve onları zararsız ürünlere dönüştürmelidir. Bakteriler ve daha yüksek organizmalar, toksik metallere karşı
dirençli ve onları zararsız hale getiren mekanizmalar geliştirmişlerdir. Aeroblar, anaeroblar ve mantarlar
da dahil olmak üzere birçok mikroorganizma, enzimatik bozunma işlemini gerçekleştirebilir.
Bioremediasyon sistemlerinin çoğu aerobik koşullar altında gerçekleştirilir, anaerobik koşullar sadece
mikrobiyal organizmaların, rekalsitran moleküllerin bozulmasını mümkün kılar. Kirleticilere maruz
kalmış bir alanda birkaç farklı kirletici türü mevcut olabileceğinden, etkili bir arıtma için çeşitli
mikroorganizma türleri gereklidir. Örneğin, bazı mikroorganizma türleri, petrol hidrokarbonlarını
parçalayabilir ve bunları karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilir. Arıtmada kullanılacak
organizmaların seçimi; kirletici maddelerin kimyasal yapısına bağlı olarak değişkendir, sadece sınırlı
sayıda kimyasal kirletici varlığında hayatta kaldıkları için dikkatlice seçilmelidir. Bozunma sürecinin
etkinliği, belirli mikroorganizmaların hidrokarbon içine moleküler oksijeni sokma potansiyeli ve daha
sonra hücrenin genel enerji veren metabolik yoluna (pathway) giren ara maddeleri üretmesiyle ilgilidir.
Bazı bakteriler kirletici maddeyi araştırırlar ve potansiyel olarak kemotaktik bir cevap olarak esnek bir
şekilde sergiledikleri için ona doğru hareket ederler. Çok sayıda mikroorganizma, bir gıda kaynağı olarak
yağdan faydalanabilir ve birçoğu, yağı su içinde emülsiyon haline getirebilen ve çıkarılmasını
kolaylaştırabilecek güçlü yüzey aktif bileşikler üretir. Petrol ürünlerini bozabilen bakteriler arasında
Pseudomonas, Aeromonas, Moraxella, Beijerinckia, Flavobacteria, Chrobacteria, Nocardia,
Corynebacteria, Modococci, Streptomyces, Bacilli, Arthrobacter, Aeromonas ve siyanobakteriler ve bazı
mayalar bulunur. Örneğin, Pseudomonas putida MHF 7109, benzen, tolüen ve o-ksilen (BTX) gibi
seçilmiş petrol hidrokarbon bileşiklerinin biyodegradasyonu için inek gübresi mikrobiyal
konsorsiyumundan izole edilebilir.
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Biyoremediasyon Stratejileri
Birçok durumda, kontamine olmuş alanların temizlenmesi; immobilizasyon, giderme (kazma ve
boşaltma), termal ve çözücü muameleleri gibi fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Ancak, biyoteknolojideki ilerlemelerle birlikte, biyolojik olarak kirleticilerin
mikroorganizmalar tarafından bozunarak uzaklaştırılmasını esas alan “biyoremediasyon” olarak bilinen
süreçler ortaya çıkmıştır. Potansiyel olarak biyoremediasyon kimyasal ve fiziksel seçeneklerden daha
ucuzdur, düşük konsantrasyonlardaki kontaminantların gideriminde daha etkindir fakat işlem daha uzun
sürebilir.
Hem toprak da hem de suda gerçekleşebilecek biyoremediasyon stratejileri aşağıda verilmiştir;
• Yerli mikroorganizmaların kullanımı
• Yerli populasyonların kullanımının teşvik edilmesi
• Bioaugmentation (biyo-büyüme); uyarlanmış veya tasarlanmış aşıların eklenmesi
• Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların eklenmesi
• Fitoremediasyon
Süreç kirlilikten etkilenen aynı yerde gerçekleşirse, o zaman yerinde-in situ (saha içi)
biyoremediasyon senaryosu ortaya çıkar. Aksine, kontamine olmuş materyalin (toprak ve su)
biyokatalizini yoğunlaştırmak için farklı bir yere taşınması ex situ (saha dışı) uygulama olarak adlandırılır.

In situ (saha içi) ve Ex situ (saha dışı) Teknikler
In situ (Saha içi) biyoremediasyon uygulamaları şunlardır:
Bioventing (Biyo-havalandırma): Biyo-havalandırma, en yaygın kullanılan in situ arıtma
(giderim) yöntemidir ve yerli bakterileri harekete geçirmek için kuyular aracılığıyla kirlenmiş toprağa
hava ve besin temin etmeyi içermektedir. Düşük hava akım hızı sağlar ve kirleticilerin atmosfere salımını
ve buharlaşmasını en aza indirirken, sadece biyolojik parçalanma için gerekli olan oksijen miktarını sağlar.
Basit hidrokarbonlar için etkilidir ve kirlenmenin yüzeyin altında olduğu yerlerde kullanılabilir.
Biyodegradasyon (Biyo-ayrışma/parçalanma) Biyodegradasyon, organik kirleticileri parçalamak
için kirlenmiş alanda ortaya çıkan çok sayıda organizmayı harekete geçirmek amacıyla kirlenmiş
toprakların içinde sulu çözeltileri dolaştırarak oksijen ve besin teminini içermektedir. Genel olarak bu
teknik, kirlenmiş topraklar ve yeraltı suları için kullanılabilir. Bu teknik, su içeren besinlerin infiltrasyonu
ve yeraltı suyu arıtımı için oksijen veya diğer elektron alıcılarının infiltrasyonu gibi koşulları içerir.
Biyosparging (biyo-serpme) Bu yöntem, doymuş alandaki organik maddeleri ayrıştırmak için yerli
mikroorganizmaları kullanan in-situ remediasyon teknolojilerinden birisidir. Doğal olarak oluşan
mikroorganizmaların biyolojik faaliyetlerini arttırmak için, hava ve besinler doymuş bölgeye enjekte
edilir. Biyolojik serpme, petrol bileşenlerinin kirlettiği yeraltı suyunu ve toprağı temizlemek için kullanılır.
Küçük çaplı hava enjeksiyon noktalarının kurulum kolaylığı ve düşük maliyeti, sistemin tasarımında ve
yapımında önemli esneklik sağlamaktadır.
Biyo-augmentasyon (biyo-büyüme) Bu yöntem, kirlenmiş sahalarda doğal olarak oluşan ya da bu
sahalara dışarıdan getirilen mikroorganizmaların eklenmesini içermektedir. Saha içi uygulamalarda,
arıtmada iki faktör eklenen mikrobiyal kültürlerin kullanımını sınırlamaktadır: 1) Yerli olmayan kültürler,
yararlı popülasyon seviyelerini geliştirmek ve sürdürmek için yerli bir popülasyonla yeterince iyi rekabet
8|Page

BIYOREMEDIASYON IÇIN SISTEM BIYOLOJISI UYGULAMALARI

edemez ve 2) arıtma ünitesinin iyi yönetilmesi durumunda; biyolojik olarak bozunabilir atıklara uzun süre
maruz kalan çoğu toprak, bozunmada etkili olacak yerli mikroorganizmalara sahiptir.
Ex situ biyoremediasyon teknolojileri, etkilenen toprağın (kazı ile) ve suyun (pompalama ile)
orijinal yerlerinden alınıp in-situ (sahada) ve ex-situ (saha dışında) temizlendiği remediasyon seçeneğidir.
Arazi Islahı Bu yöntem, kirlenmiş toprağın kazıldığı ve önceden hazırlanmış bir yatak üzerine
yayıldığı ve kirletici maddeler bozulana kadar periyodik olarak döküldüğü basit bir tekniktir. Amaç, yerli
biyodegradatif mikroorganizmaları uyarmak ve kirleticilerin aerobik degradasyonunu kolaylaştırmaktır.
Genel olarak, uygulama yüzeysel 10–35 cm'lik toprağın iyileştirilmesi ile sınırlıdır. Arazi ıslahı, izleme
ve bakım maliyetlerini azaltma ve kaliteli arıtma potansiyeline sahip olduğundan, bertaraf alternatifleri
içerisinde dikkati çekmektedir.
Kompostlama (Çürütme) Kompostlama yöntemi, termofilik koşullar altındaki (40- 65° C)
mikroorganizmalar tarafından organik atıkların ayrıştırılması sürecidir. Kirlenmiş toprağın gübre veya
tarımsal atıklar gibi tehlikeli olmayan organiklerle tepkimesini içeren bir tekniktir. Bu organik
materyallerin varlığı zengin mikrobiyal popülasyonun gelişmesini ve kompostlama için gerekli sıcaklık
artışını destekler.
Biyopiles (Biyo-yığın) Biyopiles, arazi ıslahı ve kompostlamanın hibrit bir sistem olarak
kullanıldığı bir biyoremediasyon teknolojisidir. Esasen, mühendislik hücreleri havalandırılmış kompost
yığınları olarak inşa edilmiştir. Yıkama ve buharlaşma yoluyla kirleticilerin fiziksel kayıplarını kontrol
altında tutmaya çalışan arazi tarımının rafine bir versiyonu olan bu teknik, petrol hidrokarbonları ile oluşan
yüzey kirlenmelerinin bertarafı için kullanılmaktadır. Biopiles, petrolle kirlenmiş topraklar için
uygulanabilir; yerli aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar için uygun bir ortam sağlar.
Biyoreaktörler Çamur (slurry) ya da sulu reaktörler, kirlenmiş su veya toprağın ex situ olarak
temizlenmesinde (arıtılmasında) kullanılırlar. Reaktörlerde biyoremediyasyon, kirlenmiş katı malzemenin
(toprak, tortu, çamur) ya da suyun tasarlanan muhafazalı bir sistemde (reaktör) işlenmesi prensibine
dayanır. Bir çamur biyo-reaktörü, toprağa bağlı ve suda çözünebilen kirleticilerin biyoremediasyon oranını
arttırmak için üç fazlı (katı, sıvı ve gaz) bir karıştırma koşulu oluşturmak için kullanılan bir muhafaza kabı
ve aparatı olarak tanımlanabilir. Genel olarak, biyo-bozunmanın oranı ve kapsamı, biyo-reaktör sisteminde
in situ veya katı fazlı sistemlerde daha büyüktür, çünkü içerilen ortam daha yönetilebilir ve dolayısıyla
daha kontrol edilebilir ve tahmin edilebilirdir. Reaktör sistemlerinin avantajlarına rağmen, bazı
dezavantajları da vardır; kirlenmiş toprak, ön-işlemeyi (örneğin, kazı) gerektirir ya da alternatif olarak
kirletici, bir biyoreaktöre yerleştirilmeden önce toprak yıkama ya da fiziksel ekstraksiyon yoluyla
topraktan ayrılabilir.
Biyoremediyasyon stratejileri Tablo 1 de özetlenmektedir:
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Table 1. Biyoremediasyon stratejilerinin özeti
Teknik

Örnekler

Avantajları

Sınırlılıkları

Dikkate alınması gerekli
faktörler
Yerli m.o. ların biyodegradatif
özellikleri

Saha içi
biyoremediasyon

In situ (saha
içi)

En verimli maliyet

Biyosparging (biyo- Noninvaziv (yayılımcı
serpme)
olmayan)
Bioventing (Biyohavalandırma)

Nispeten pasif
Doğal azaltım süreçleri

Bioaugmentasyon
((biyo-büyüme)

Su ve toprakta etkili

Çevresel kısıtlılıklar
Daha uzun arıtma
Süresi
Izlemede güçlükler

Metal ve diğer inorganiklerin
mevcudiyeti
Çevresel parametreler
Kirleticilerin parçalanabilirliği
Kimyasal çözünürlük
Jeolojik faktörler
Kirleticilerin dağılımı

Alan gerektirmesi
Daha uzun arıtma
süresi
Arazi Islahı
Ex situ (saha
dışı)

Kompostlama
Biopiles (Biyo-yığın)

Düşük maliyet
Alanda da uygulanabilir

Abiyotik kayıpların
kontrol ihtiyacı

Bkz in situ

Kütle transferi
problemi
Biyomevcudiyetin
sınırlı olması

Hızlı parçalanma
kinetiği
Optimize edilmiş
çevresel parametreler
Biyoreaktörler

Çamur reaktörler
Sulu reaktörler

Toprakta kazı
gerekliliği
Bkz in situ
Nispeten yüksek ilk
Biyoaugmentasyon
Kütle transferinin
yatırım maliyeti
Kirleticilerin toksik
artması
konsantrasyonları
Nisbeten yüksek
Aşılama maddelerinin işletme giderleri
ve sürfaktanların etkili
kullanımı

Biyoremediasyonun avantaj ve dezavantajları
Avantajları
•

Biyoremediasyon doğal bir süreçtir ve bu nedenle halk tarafından toprak gibi kirlenmiş maddelerin
arıtımı için kabul edilebilir bir yöntemdir. Kirleticilerin konsantrasyonlarının artışı ile birlikte
mikroorganizma konsantrasyonu da artar. Kirletici bozulduğunda, biyodegradatif popülasyon
azalır. Arıtmanın kalıntıları genellikle zararsız ürünlerdir ve karbon dioksit, su ve hücre biyokütlesi
içerir.
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•

•
•

•

Teorik olarak biyoremediasyon, çok çeşitli kirleticilerin tamamen yok edilmesi için faydalıdır.
Yasal olarak tehlikeli olduğu düşünülen birçok bileşik, zararsız ürünlere dönüştürülebilir. Bu,
kontamine materyallerin arıtılması ve bertarafı ile ilgili gelecekteki sorumluluk olasılığını ortadan
kaldırır.
Bir çevresel ortamdan diğerine, örneğin karadan suya veya havaya bulaşan kirletici maddelerin
transfer edilmesi yerine, hedef kirleticilerin tamamen tahrip edilmesi mümkündür.
Biyoremediasyon genellikle, genellikle normal aktivitelerde büyük bir aksama olmadan, sahada
gerçekleştirilebilir. Bu durum, saha da oluşan atıkların taşınması ihtiyacını da ortadan
kaldırdığından, insan sağlığına ve nakliye sırasında ortaya çıkabilecek çevreye yönelik olası
tehditleri de ortadan kaldırır.
Biyoremediasyon, tehlikeli atıkların temizlenmesi için kullanılan diğer teknolojilerden daha ucuz
olabilir.

Dezavantajları
•
•
•

•
•
•
•
•

Biyo-dejenerasyon, biyobozunur olan bileşiklerle sınırlıdır. Tüm bileşikler hızlı ve tam bozulmaya
karşı hassas değildir.
Biyolojik bozunma ürünlerinin ana bileşikten daha kalıcı veya toksik olabileceğine dair bazı
endişeler vardır.
Biyolojik süreçler genellikle oldukça spesifiktir. Başarı için gerekli olan önemli olan faktörler
arasında metabolik olarak yetenekli mikrobiyal popülasyonların varlığı, uygun çevresel büyüme
koşulları ve uygun seviyelerde besin ve kirleticiler bulunmaktadır.
Tez ve pilot ölçekli çalışmalardan tam ölçekli saha operasyonlarına çıkarım yapmak zordur.
Ortamda eşit olarak dağılmamış karmaşık kirletici karışımları olan sahalar için uygun olan
biyoremiasyon teknolojilerini geliştirmek ve bunun için de araştırma yapılması gerekmektedir.
Kirletici maddeler katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilir.
Biyoremediasyon genellikle kazı ve toprağın çıkarılması veya yakılması gibi diğer arıtım
seçeneklerinden daha uzun sürer.
“Temiz” kavramı için kabul edilen tam bir tanım yoktur, biyoremediasyonun performansını
değerlendirmek zordur ve biyoremidasyon tedavileri için kabul edilebilir bir son nokta
bulunmamaktadır (Vidalı, 2001).

•

Biyoremediasyonu Etkileyen Çevresel Faktörler
Besin Maddeleri
Kontamine olmuş toprakta, her nekadar mikroorganizmalar bulunsa da, alanın remediasyonu için
gerekli sayıda bulunmayabilirler. Mikroorganizmaların büyümesi ve aktiviteleri desteklenmelidir. Bu
işlem (biyostimulasyon) genellikle, yerli mikroorganizmalara yardımcı olmak için besin ve oksijen
ilavesini içerir. Bu besinler yaşamın temel yapı taşlarıdır ve mikroorganizmaların kirletici maddeleri
parçalamak için gerekli enzimleri oluşturmasını sağlarlar. Bütün mikroorganizmalar azot, fosfor ve
karbona ihtiyaç duyarlar. Karbon, canlı formların en temel elementidir ve karbon gereksinimi diğer
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elementlerden daha fazladır. Hidrojen, oksijen ve azota ek olarak, hücrelerin ağırlığının yaklaşık % 95'ini
oluşturur.
Fosfor ve kükürt, kalanların % 70'ine katkıda bulunur. Besin gereksiniminde; Karbon: Azot oranı
10: 1; Karbon: Fosfor oranı 30: 1'dir.

Çevresel Gereklilikler
Mikrobiyal büyüme ve aktivite; pH, sıcaklık ve nem oranı ile ilişkilidir. Mikroorganizmalar
ekstrem koşullarda izole edilmiş olsalar da, birçoğu ancak dar bir aralıkta optimal şekilde büyürler; bu
nedenle optimal koşulların sağlanması çok önemlidir. Toprak çok asitli ise, kireç ekleyerek pH'ı azaltmak
mümkündür. Sıcaklık; biyokimyasal reaksiyon hızını etkiler, her 10 ° C'lik sıcaklık artışı, reaksiyon hıızını
iki katına çıkarır, fakat unutulmamalıdır ki, belli bir sıcaklığın üzerinde, hücreler ölür. İlkbahar, yaz ve
sonbahar sonlarında güneşden ısısından daha çok faydalanmak için plastik örtüler kullanılabilir. Su tüm
canlıların olmazsa olmazıdır ve optimum nem seviyesine ulaşmak için sulama gereklidir. Sistemdeki
mevcut oksijen miktarı, sistemin aerobik veya anaerobik olup olmadığını belirler. Hidrokarbonlar aerobik
koşullar altında kolayca bozulurken, klorür bileşikleri sadece anaerobik olarak ayrıştırılır. Toprak, içindeki
oksijen miktarını arttırmak için karıştırılır. Bazı durumlarda, ortama hidrojen peroksit veya magnezyum
peroksit eklenebilir. Toprağın yapısı hava, su ve besin maddelerinin etkili bir şekilde karışmasını kontrol
eder. Toprak yapısını iyileştirmek için, alçı veya organik madde gibi malzemeler eklenebilir. Düşük toprak
geçirgenliği, suyun, besinlerin ve oksijenin hareketini engelleyebilir; bu nedenle, düşük geçirgenliğe sahip
topraklar saha içi temizleme/arıtma teknikleri için uygun olmayabilir.

Çevresel faktörlerin biyodegredasyon (parçalanma) üzerindeki
etkileri
Daha önce yapılan biyoremediasyon çalışmaları doğal çevre koşulları altında
gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle çevresel faktörlerin biyoremediasyon süreci üzerindeki etkileri
hakkında bir bilgi birikimi yoktur. Ancak bugün in situ biyoremediasyon tekniklerinin gelişmesi ile
birlikte; kirlenmiş ortamların fizyolojik ve kimyasal durumları, besin maddelerinin mevcudiyeti, yardımcı
kirleticilerin özellikleri ve konsantrasyonları, kirlilik düzeyi, yerli mikroorganizma topluluklarının
organizasyonları gibi çevresel faktörlerin önemi anlaşılmıştır. Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörler
biyoremediasyonda rol oynamaktadır. Bu faktörler arasındaki dinamik etkileşim, O2 temini, elektron
taşınımı, su, sıcaklık, pH, tuz konkonsantrasyonları, vb fiziko-kimyasal koşulların oluşturduğu abiyotik
şartlarda gerçekleşir. Yukarıdaki çevresel faktörler, belirli kimyasal kaynaklar ve enerji kaynağının
mevcudiyeti ile birlikte endojen mikrobiyal topluluk yapılarının dinamiğini belirler.
Biyoremediasyon senaryolarında yer alan faktörler, yukarıda tartışılan biyolojik katalizörlerden ve
kirleticilerden çok daha fazla elementi içerir. Dinamik etkileşimler, O2 gerilimi, elektron akseptörleri, su,
sıcaklık, granülasyon gibi fiziko-kimyasal koşullarda, çoğu zaman, zaman içinde ve katalizin seyrini
değiştiren abiyotik ortamlarda meydana gelir. Bu tür abiyotik koşullar, endojen mikrobiyal toplulukların
tür kompozisyonunu, C ve enerji kaynağı olarak verilen kimyasal türlerin mevcudiyetine (veya daha
fazlasına) kadar belirler. Biyoremediasyon, tipik indirgeyici yaklaşımlara (ör., bir bileşik, bir suş ve bir
yol) uymayan, çok ölçekli bir karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşıklığı nasıl aşabiliriz?
Mikroorganizmalar, biyoremediasyonun itici güçleri olduğundan, mikrobiyal topluluğun bileşimi
ve aktivitesindeki kaymalar, çevre kirliliğinin gidişatını etkileyebilir. Son çalışmalarda, çeşitli
biyoremedidsyon müdahalelerinde yer alan mikrobiyal toplulukları daha iyi anlamak için “yeni nesil
sıralama yaklaşımları” kullanılmıştır. Bu yaklaşımlar, biyoremediasyonda yer alan mikrobiyal süreçleri ve
12 | P a g e

BIYOREMEDIASYON IÇIN SISTEM BIYOLOJISI UYGULAMALARI

kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tepki stratejilerini daha iyi anlamamızı sağlamıştır.
Moleküler biyoloji ve metagenomiklerin kullanımı, bu kontamine ortamlarda bulunan biyolojik sistemleri
ve birçok durumda mikrobiyal dünyayı daha iyi anlamamıza çok büyük katkı sağlamıştır. Bu bölümde;
metagenomik yaklaşımlar ile ilgili anahtar bir arka plan/alt yapı oluşturmak ve bu araçların çevre temizliği
için nasıl kullanılabileceğininin iyi uygulama örnekleri vererek özetlenmesi hedeflenmektedir.
Biyoremediasyon, çeşitli kaynaklardan elde edilecek, organik bileşiklerin kimyasal yapısı ve
reaktivitesi; proteinlerin dizisi, yapısı ve işlevi (enzimler); karşılaştırmalı genomikler; çevresel
mikrobiyoloji vb, verilerin entegrasyonunu gerektirir.

Sistem Biyolojisi
Bioremediasyon süreci, çevresel kirleticileri temizlemek için mikrobiyal bir toplulukları kullanır.
Kirleticinin detoksifikasyon oranları; doğal mikrobik topluluğun bileşimi, çevresel koşullar ve kirleticinin
doğası gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu nedenle, biyoremediasyonun optimizasyonu; karmaşık
kirleticilerin davranışlarını anlamak ve tahmin etmek için karmaşık değişkenleri bir araya getirmeyi
gerektirir. Sistem biyolojisi (sistematik özellikleri ve biyolojik sistemdeki dinamik etkileşimleri inceleyen
bilim dalı) karmaşık biyolojik sistemleri ve çeşitli pertürbasyonlara nasıl tepki vereceğini anlamak için
kullanılmaktadır Kısaca, sistem biyolojisi yaklaşımı, çevresel sistemler ve biyoremediasyonda; karmaşık
çevresel mikrobiyal toplulukların ve kirleticilerin bozunması üzerindeki çevresel kısıtlamaların
araştırılması için kullanılabilir.
Çeşitli hesaplama araçları kullanılarak olası bozunma yollarını tahmin etmek için in silico
çalışmalara ihtiyaç vardır. Mikrobiyal biyoremediasyonun geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı
olmak için hesaplamaları yapmak üzere çok sayıda veri tabanı ve bilgisayar programı bulunmaktadır.
Biyoloji ile ilgili, özellikle DNA, RNA ve protein dizileri biçimindeki devasa verilerin işlenmesi,
bilgisayarlara ve bu alanda çalışan bilim adamlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Sistem biyolojisi;
moleküler, hücresel, topluluk ve ekosistem düzeylerindeki etkileşimleri ve ağları inceleyerek karmaşık
biyolojik sistemler için oluşturulmuş entegre bir araştırma yaklaşımıdır. Mikrobiyal fonksiyonu ve ilgili
ekosistemlerdeki hayatta kalma stratejilerini anlamak, optimize etmek, tahmin etmek ve değerlendirmek
için kilit süreçleri çözmek üzere kullanılmaktadır. Biyoremediasyonda sistem biyolojisi yaklaşımı
kullanmak için mikrobiyal toplulukların normal davranışını değiştiren toksik kimyasalların varlığı
nedeniyle karmaşıklaşan kompozisyonları, hücresel ve moleküler aktivitelerinin karakterizasyonu
bilinmelidir.
Sistem biyolojisinin bazı önemli bileşenleri; sistemin pertürbasyona karşı verdiği tepkiyi tahmin
etmek ve sistemin bütün düzeyleri ile ilişkili olan kirliliğin gidişatının anlaşılması ve tahmin edilebilmesi
için kullanılacak hesaba dayalı yaklaşımlardır.
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Biyoremediasyon sürecinin etkinliği için üç boyutun bulunduğu düşünülmektedir; kimyasal
koşullar (besinler, elektron donörleri / alıcıları ve stresörleri) abiyotik koşullar ve katabolik koşullar, ki
sadece katabolik koşullar gerçekten biyolojiktir. Kimyasal koşullar, söz konusu biyotik zeminde biyolojik
müdahalelerle dinamik bir etkileşime sahiptir. Buna nem, iletkenlik, sıcaklık, matris koşulları, redoks
durumu vb. dahildir.
Katabolik

Fitoremediasyon

Rizoremediasyon
Bioremediasy
on ile sistem
Biyolojisi
bağlantısı

Biyotik

Abiyotik

Doğal Tüketim

Şekil 2. Sistem biyolojisi ve bioremediasyon arasındaki bağlantılar (Koehmel et al. 2016)
Karmaşık in situ biyoremidasyon süreçlerinin anlaşılabilmesi için; envanter ve terminal elektron
alıcıları ile elektron donörlerinin izlenmesi, ortamdaki fonksiyonel aktiviteyi ölçen enzim probları,
fonksiyonel genomik mikrodiziler, filogenetik mikrodiziler, metabolomik, proteomik ve kantitatif PCR,
prosesde yer alan temel mikrobiyal reaksiyonlarla ilgili çok önemli bilgiler sağlar (Şekil 3). Genel
anlamda, ekosistem; topluluklar, popülasyonlar, hücreler, protein, RNA ve DNA'dan oluşur.
Biyoremediasyonun hücreler üzerindeki etkilerini anlamak için hücresel seviyedeki DNA, RNA ve
proteini ve yapı / fonksiyon ilişkilerindeki etkisini anlamak için de topluluk ve popülasyonları analiz
edebiliriz (Şekil 3).
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Şekil 3. Moleküllerden ekosisteme sistem biyolojisi
Bir biyolojik sistemin sistem düzeyinde anlaşılması, dört temel özelliğin anlaşılması ile
mümkündür:
1) Sistem yapıları. Sistem yapıları, gen etkileşimleri ve biyokimyasal yol ağlarını ve bu
etkileşimlerin hücre içi ve çok hücreli yapıların fiziksel özelliklerini düzenlediği
mekanizmaları içerir.
2) Sistem dinamikleri. Bir sistemin çeşitli koşullar altında zaman içinde nasıl davrandığı;
metabolik analiz, duyarlılık analizi, faz portresi ve bifurkasyon analizi gibi dinamik analiz
yöntemleri ve spesifik davranışların altında yatan temel mekanizmaların belirlenmesi yoluyla
anlaşılabilir. Bifurkasyon analizi, her bir boyutun ilgili biyokimyasal faktörün belirli bir
konsantrasyonunu temsil ettiği çok boyutlu bir alanda, sistemin zamana bağlı değişimini izler.
3) Kontrol metodu. Hücrenin durumunu sistematik olarak kontrol eden mekanizmalar, arızaları
en aza indirmek ve hastalığın tedavisi için potansiyel terapötik hedefler sağlamak üzere
düzenlenebilir.
4) Tasarım metodu. İstenilen özelliklere sahip biyolojik sistemleri modifiye etmek ve
yapılandırmak için stratejiler, kör deneme-yanılma yerine, kesin tasarım prensipleri ve
simülasyonlarına dayanarak tasarlanır.
Yukarıdaki alanlardan herhangi birinde yer alan ilerlemeler, hesaplama bilimleri, genom ve ölçüm
teknolojilerini anlamamız ve bu keşiflerin mevcut bilgilerle bütünleşmesi anlamında büyük atılımlar
gerektirmektedir.
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Omik yaklaşımlar, sistem biyolojisinin merkezi konumundadır. Metagenomik - mikrobiyal
topluluğun toplam genomik içeriğinin analizi - çevre sistemlerinde mikrobiyal toplulukları anlamak için
yaygın olarak uygulanmıştır (Şekil 4). Metatranskriptomik (topluluk RNA analizi) ve metaproteomikler
(topluluk protein analizi) gibi diğer diğer teknikler ise daha yakın zamanlarda çevresel mikrobiyal
topluluklara uygulanmıştır.
Mikrobiyal bir topluluğun farklı düzeylerini anlamak için çoklu yaklaşımlar uygulanabilir. Bu
tekniklerin, çevredeki topluluklardan alınan herbir molekülün ayrıntılı analizi yoluyla, belirli bir biyolojik
molekülü (DNA, RNA veya Protein) incelediği ve böylelikle bir topluluğun işlevsel potansiyelini ve
topluluğun ya da genlerin ve proteinlerin taksonomik kompozisyonuna dair temel kavrayışları ortaya
çıkarırdığı Techtman ve Hazen (2016) tarafından dile getirilmiştir.

Metagenomikler
Genomik, organizmanın tüm DNA dizisini bilmeye dayalı, bir organizmada tüm genlerin yapısını
ve işlevini anlamak için kullanılan güçlü bir bilgisayar teknolojisidir. Organizmaların tüm DNA dizisini
ve hassas ölçekli genetik haritalama çabalarını belirlemek oldukça zordur ve yoğun çalışmalar gerektirir.
Metagenomik mikrobiyal topluluktaki genomların çalışmasıdır ve mikrobiyomu incelemek için ilk adımı
oluşturur. Metagenomikler, bir mikrobiyal topluluğun bileşimini araştırmamızı sağlar. Genomik
çalışmalar, belirli bir organizmanın genetik materyalini dikkate alırken, metagenomikler, tüm organizma
topluluklarının genetik materyalleri üzerinde çalışır. Bu işlem genellikle DNA örnekleri alındıktan sonra
yeni nesil dizilemeyi (sekanslama) (NGS) içerir. NGS, bir mikrobiyal topluluk profilinin veya diğer
bilgilerin bir bulmacanın parçalarından bilgi toplamak gibi bir araya getirilebildiği kısa okumalar
biçiminde büyük miktarda veri üretir. Bütün-metagenome dizileme (WMS), bir mikrobiyal topluluğun
fonksiyonel profiline kısmi bir bakış açısı sağlasa da, mikrobik topluluğun tam (meta) transkriptomunu
dizilemeyi içeren metatranscriptomikler kullanılarak daha iyi anlaşılmaktadır. Metagenomikler,
mikrobiyal toplulukların işlevsel gen kompozisyonuna erişim sağlar ve bu nedenle, çoğunlukla bir genin
çeşitliliğine, örneğin 16S rRNA genine dayanan filogenetik araştırmalardan çok daha geniş bir tanım
sağlar. Metagenomik, kendiliğinden ortaya çıkan yeni biyokatalizörler veya enzimler, genetik olmayan
organizmalar için filogenetik fonksiyon ve genetik bağlar ve topluluk işlev ve yapısının evrimsel profilleri
hakkında genetik bilgi vermektedir. Ayrıca ifade edilen aktiviteleri tanımlamak için metatranscriptomik
veya metaproteomik yaklaşımlar kullanılabilir. Metagenomik yeni mikrobik fonksiyon hipotezleri
üretmek için güçlü bir araçtır; proteorhodopsin bazlı fotoheterotrofi veya amonyak-oksitleyici Archaea'nın
bulguları bu gerçeği doğrulamaktadır. Yeni nesil dizilemedeki hızlı ve önemli maliyet azalması, diziye
dayalı metagenomiklerin gelişimini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son birkaç yılda shotgun metagenom
veri kümelerinin sayısı artmıştır. Gelecekte, metagenomikler, mikrobiyal topluluk profillerini tanımlamak
için 16S rRNA gen parmak izi yöntemleri ile aynı şekilde kullanılacaktır. Bu nedenle, mikrobiyal ekoloji
alanında çalışan birçok laboratuvar ve bilim adamı için standart bir araç haline gelecektir. Metagenomik
yaklaşımlar genelde iki formdadır – hedeflenen metagenomikler ya da shotgun metagenomikler (Şekil 4).
Hedeflenen metagenomiklerde (veya mikrobiyomiklerde), tek bir genin çeşitliliğinin, belirli bir genin
belirli bir ortamda dizilerinin tamamlayıcısının tanımlaması incelenir. Hedeflenen metagenomikler
çoğunlukla bir örnekte belirli bir genin filogenetik çeşitliliğini ve göreceli miktarını araştırmak için
kullanılır. Bu yaklaşım, bir örnekte küçük alt birim rRNA dizilerinin (16S / 18S rRNA) çeşitliliğini
araştırmak için düzenli olarak kullanılır. Mikrobiyal ekologlar, bir ortamın taksonomik çeşitliliğini
anlamak için rutin olarak küçük altbirimli rRNA dizilimi kullanırlar. Ayrıca, çevresel kirleticilerin
mikrobiyal topluluk yapısını değiştirmedeki etkisini araştırmak için bir araç olarak da uygulanabilir.
Hedeflenen metagenomiklerin gerçekleştirilmesi için, çevresel DNA alınır ve ilgili gen, kendisi için
dizilerin en büyük çeşitliliğini yükseltmek üzere tasarlanan primerler kullanılarak PCR amplifiye edilir.
Hedeflenen metagenomiğin gücü, bir dizi örnekte bulunan mikrobiyal taksonun oldukça kapsamlı bir
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kataloğunu sağlaması ve mikrobiyal çeşitlilikteki kaymaların pertübasyon öncesi ve sonrasında
derinlemesine karşılaştırılmasına olanak tanımasıdır.

Şekil 4. Mikrobiyal kmünitelerin anlaşılmasında metagenomik yaklaşımlar
Shotgun metagenomiklerinde, çevresel komünitenin toplam genomik tamamlayıcısı, genomik
dizileme yoluyla incelenmektedir (Şekil 4). Bu yaklaşımda, çevresel komüniteden DNA alınır ve daha
sonra dizileme(sekans) kütüphaneleri hazırlamak için parçalanır. Bu kütüphaneler daha sonra bu örneğin
toplam genomik içeriğini belirlemek için sıralanır. Shotgun metagenomiği, mikrobiyal topluluğun işlevsel
potansiyelinin tanımlanabileceği güçlü bir tekniktir. Shotgun metagenomikleri dizilimin derinliği ile
sınırlanır. Ancak, mikroarray tabanlı teknikler geliştirilmiştir. PhyloChip ve GeoChip en yaygın kullanılan
iki mikroarray teknolojisidir. PhyloChip, 147 phyla'da 10,993 alt ailenin çeşitliliğini araştırmak için 16S
rRNA tabanlı bir mikrodizidir (Hazen ve ark. 2010). GeoChip, 410 gen kategorisinden 152,414 genin
çeşitliliğini araştırabilen fonksiyonel bir gen mikrodizidir. Mikroarray teknikleri, mikrobiyal topluluğa
kapsamlı bilgiler sağlamak için dizilimin derinliğine bağlı değildir. Aynı zamanda, çip üzerinde bulunan
çeşitli takson / genler için gerçek/doğru bir açıklama sağlama avantajına sahiptir ve doğru sınıflandırmaya
ulaşmak için veritabanında iyi homologlara duyulan gereksinimi azaltır. Ancak, mikrodizi temelli
yaklaşımlar, sadece çip üzerindeki genlerin tespit edilebilmesi ve böylece bir örnekte yeni genlerin veya
yolların keşfedilme potansiyelinin sınırlandırılması amacıyla kullanılabilirler. Mikro-dizi temelli
yaklaşımlar, dizilim temelli yaklaşımların ek bir kanıt dizisi olarak yararlı bir tamamlayıcısıdır.
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Metatranskriptomikler-metaproteomikler-metabolomikler
Proteomik yaklaşımlar kullanarak biyoremidasyon sürecinde bir organizmadaki fizyolojik
değişimler, biyoremidasyonla ilişkili genler ve bunların regülasyonu hakkında daha fazla bilgi sağlamak
mümkündür. Metatranskriptomikler ve metaproteomikler giderek artan oranda çevresel sistemlere
uygulanmaktadır (Şekil 4). Bu yaklaşımlar, mikrobiyal bir toplulukta aktif olarak ifade edilen genlere
önemli bilgiler sağlar ve bu nedenle, örnekleme zamanındaki koşullar altında ifade edilen mikrobiyal
fonksiyonlar için çok iyi göstergelerdir. Metaproteomikler, nükleik asit dizilemeyi içermez, proteinlerin
enzimatik sindirimleri ve sıvı kromatografisiyle birleştirilen yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresidir.
Metaproteomikler, proteinlerin aktivitelerini etkileyebilecek post translasyonel modifikasyonları içeren
çevresel örnekte bulunan proteinlerin tamamlayıcısı hakkında bilgi sağlar. Mikrobiyal topluluğun tamamı
tarafından hangi genlerin ifade edildiğine odaklanarak, metatranskriptomikler mikrobiyal bir topluluğun
aktif fonksiyonel profiline ışık tutmaktadır. Metatranskriptom, belirli bir anda belirli bir örnekte gen
ifadesinin (ekspresyonunun) bir anlık görüntüsünü ve toplam mRNA'yı yakalayarak spesifik koşullar
altında bir anlık görüntü sağlar. Metagenomiklere gelince, artık tüm metatranskriptomikler ile shotgun
dizileme yapmak mümkündür. Bu (meta) genom ölçeğindeki çalışma, mikrobiyomun ekspresyonunu ve
fonksiyonel profilini sağlar. Okumaları işlerken, tipik bir metatranskriptomik analiz ya (1) referans genom
için haritaları okur ya da (2) okumaların transkript contigs ve supercontigs'e dönüştürülmesini
gerçekleştirir. İlk strateji, WMS'deki hizalamaya dayalı yöntemlere benzer bir şekilde referans veri
tabanlarını içeren haritaları okur, böylece spesifik genlerin ilgili ifade ediliş şeklini bulmak için bilgi
toplar. İkinci strateji aynıdır fakat birleştirilmiş dizilerle çalışır. İlk strateji, referans genomların
veritabanındaki bilgilerle sınırlıdır. İkinci strateji ise yazılım programlarının contigs ve supercontigs'ı,
kısa okuma verileri, araç ve tekniklerden doğru bir şekilde bir araya getirme yeteneği ile sınırlıdır.
Metatranskriptomiklerin mikrobiyom çalışmasına uygulanması, diğer omiklere göre çok daha az
yaygındır. Literatürde tanımlanan çoğu analiz ad hoc olarak inşa edilmiştir. Bu yöntemlerin çoğunluğu,
okuma haritalamasına dayanarak yukarıda bahsedilen ilk stratejiye göre yapılır. Metabolomik, bir
numunenin tüm metabolitlerinin (organizma tarafından hemen çevreye salınan küçük moleküller)
tanımlandığı ve nicelleştirildiği kapsamlı bir analizdir. Metabolom, bir ortamın sağlığının veya
homeostazdaki değişikliklerin (yani, dysbiosis) en doğrudan göstergesi olarak kabul edilir. İmza
metabolitlerinin üretimindeki değişim, metabolik yolların aktivitesindeki değişikliklerle ilişkilidir ve bu
nedenle metabolomik, yol analizi için uygulanabilir bir yaklaşımı temsil eder.
Metabolomik uygulamalar, ilaç araştırmaları ve farmakogenomikler için (özellikle
kişiselleştirilmiş ilaç çalışmaları) umut vaad eden bir alandır. Mikrobiyomla ilişkili metabolomik profil,
çevresel etkenlere (örneğin diyet, ksenobiyotiklere maruz kalma ve çevresel stresörlere) güçlü bir
bağımlılık gösterebilir, sadece mikrobiyomun özellikleri hakkında değil aynı zamanda mikrobiyal
toplumun etkileşimleri hakkında ana bilgisayar ortamı ile değerli bilgiler sağlar. Bu nedenle,
metabolomikler, mikrobiyomun besin elementlerinin ve kirletici maddelerin transformasyonundaki rolünü
ve konak ortamın homeostazını etkileyebilecek diğer abiyotik faktörler hakkındaki bilgilieirmizi
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Spektral metabolik verilerin analizi için 3 adım vardır: (1) ön işleme, (2)
istatistiksel analiz ve (3) desen tanıma için makine öğrenme teknikleri. İlk adımda, elemek ve seçmek,
işlenecek verinin kalitesini arttırır.
Moleküler ve x-omik verileri yorumlamak veya ilişkilendirmek için in silico yazılımları, kanalllar
(pipelines), web kaynakları ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bununla birlikte, biyoremediasyonda
kullanılan biyoinformatik kaynaklar hala yetersizdir. Minnesota Üniversitesi Biyokataliz / Biyolojik
Bozunma Veri Tabanı (UMBBD), mikrobiyal biyoremediasyonu kapsayan 200 yol, 1350 reaksiyon, 1195
bileşik,> 1000 enzim, 491 mikroorganizma girişi ve 259 biyotransformasyon kuralı yazmıştır.
(http://umbbd.msi.umn.edu/) (Gao ve ark. 2011). Metarouter, sorgu modifikasyonlarının güncellenmesine
izin veren bir çerçevede geliştirilmiş, biyoremediasyon ve biyodegradasyon ile ilgili heterojen bilgilerin
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işlenmesi için kullanılan başka bir sistemdir (Desai et al. 2010). Sisteme bir web arayüzü üzerinden
erişilebilir
ve
yönetilebilir
(Pazos
ve
ark.
2005).
Diğer
yazılım
platformları:
http://www.genome.ad.jp/kegg/kegg.html adresindeki Kyoto Genleri ve Genomlar Ansiklopedisi
(KEGG). (Moriya ve diğerleri, 2010); ExPASy sunucusundaki Boehringer Mannhein Biyokimyasal
Yolları (BMBP), İsviçre (http://www.expasy.org/cgi-bin/search-biochem-index); Uluslararası
Ksenobiyotik Çalışması Derneği (http://www.issx.org); PathDB; NCGR'de (http://www.ncgr.org/Pathdb/)
Metabolik Yol Veri Tabanı, vb dir.
Mevcut hesaplama veritabanları, yazılımlar ve araçlar ve bunların entegrasyonu, herhangi bir
bileşiğin çevresel etkilerini daha kesin ve doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olacaktır.

Pratik Uygulamalar
Radyonüklidlerin Biyotransformasyonu
Oak Ridge de yer alan, 3 FRC bölgesinde toprak ve yeraltı suları sadece Uranium (200 mM e
kadar) kirliliğine maruz kalmamış; aynı zamanda klorlu organik bileşiklerin mevcudiyeti nedeniyle; düşük
pH (3), yüksek nitrat (200mM) ve yüksek kalsiyum konsantrasyonlarından dolayı biyoremediasyon
problemi de yaşanmaktadır. Bu alanda çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar, yüzey altı
mikrobiyolojinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için sistem biyolojisi araçlarının başarılı bir şekilde
uygulanmasını örneklemektedir. Önceki analizlerde, bu alanda in situ biyostimülasyon testi sırasında 16S
klon kütüphane tabanlı topluluk analizi ile Desulfovibrio, Geobacter, Anaeromyxobacter,
Desulfosporosinus, Acidovorax ve Geothrix spp. U (VI) indirgenmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır.
(Cardenas ve ark. 2008). DsrAB, nirK, nirS, amoA ve pmoA gibi fonksiyonel gen göstergelerinin klon
kütüphaneleri fonksiyonel genlerde yüksek mikrobiyal çeşitlilik göstermiştir. Ancak, FW106 kuyusundan
elde edilen son metagenomik analizler, özellikle rastgele bir shotgun dizileme stratejisi ile, denitrifize bProteobacteria ve g-Proteobacterianın hakim olduğu oldukça zengin bir komünite ortaya çıkmıştır. Birçok
yeraltı suyu izleme kuyusunun Geo-Chip analizi ile dsrAB genlerinin yaygın çeşitliliği tesbit edilmiştir,
bu da sülfat indirgeyen bakterilerin U (VI) indirgemesinde anahtar oyuncular olduğunu göstermiştir.
FRC'den alınan numunelerle çökeltme kolonunda çalışılan U (VI) reoksidasyon fazı sırasında,
biyokütle miktarında azalma, mikrobiyal aktivitede artış gözlenmiştir. PhyloChip kullanarak yapılan
çalışma da, reoksidasyon fazında Geobacter or Geothrix spp. de düşüş olmadığı fakat Actinobacteria,
Firmicutes, Acidobacteria, ve Desulfovibrionaceae da bolca artış olduğu bulunmuştur. Yine saha
örneklerinde GeoChip analizi ile reoksidasyon safhasında dsr genlerinde bir düşüş görülmüş, ancak
reoksidasyonun mikrobiyal komünitenin post oksidasyon fazında U (VI) 'yi düzeltebildiğini ve azalttığını
düşündüren mikrobik fonksiyonel çeşitliliği etkilemediği gözlenmiştir.

Metallerin Biyoimmobilizasyonu
Washington'daki Columbia Nehri yakınlarındaki Hanford 100H bölgesi, silah üretim bölgesi
olması nedeniyle Krom (Cr) ile kirlenmiştir. 2004 yılında, yerli mikrobiyel faunayı stimule ederek, Cr (VI)
in situ sürekli biyo-mobilizasyonunu sağlamak amacı ile, Hidrojen Salımı Bileşiği (HRCtm) enjekte
edilmiştir. Hubbard ve diğ. (2008) enjekte edilmiş HRC'nin zaman-mekan dağılımını belirlemek için
hızlandırılmış sismik ve radar tomografik jeofizik izlemeyi ve HRC'nin Cr (VI) bioremidasyonu sonrası
enjeksiyonla ilişkili biyojeokimyasal dönüşümleri kullanmışlardır. Doğrudan hücre sayımlarında; hücre
sayısı 108 hücre / ml'ye ulaşırken, Cr (VI) seviyelerinin 100 ppb'den bir yıl içinde normal (background)
seviyelerinin altına düştüğünü ortaya çıkarmıştır. PhyloChip analizi, bu süre zarfında nitrat redüktörleri,
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demir redüktörleri ve metanojen popülasyonları ile birlikte sülfat indirgeyicilerin zenginleştirildiğini
göstermiştir. Hedeflenen zenginleştirmeler, tümü Cr (VI) indirgeme yeteneğine sahip RCH1, nitrat
indirgeme suşu Pseudomonas stutzeri suşu RCH2 ve demir indirgeme suşu Geobacter metallireducens
suşu RCH3 gibi sülfat indirgeyen Desulfovibrio vulgaris izolasyonu ile sonuçlanmıştır. mFlowFISH
(entegre floresan in situ hibridizasyon ve akış sitometrisi) analizi, 2009 ve 2010 yıllarında toplanan
Hanford 100H alan su örneklerinden doğrudan RCH2'ye benzer Pseudomonad'ları saptayabilmiş ve
sıralayabilmiştir.

Hidrokarbon Biyoremediasyonu
Petrol bazlı enerji kaynakları, endüstriyel gelişme ve refah seviyelerini artırmıştır. Fakat aynı
zamanda hidrokarbonların farklı ortamlara dağılmasını da beraberinde getirmiştir. Neyse ki,
hidrokarbonların organik yapısı mikroorganizmaların bu petrol bileşiklerini substrat (besin) olarak
metabolize etmesi için uygundur. Bu konuya ilişkin; biyoremediasyona yönelik sistem biyolojisi yaklaşımı
üzerine kayda değer çalışmalar Atlas ve Hazen (2011), Harayama ve ark. (2004), Zhou ve diğ. (2011),
Fredrickson ve diğ. (2008), de Lorenzo (2008) ve Chakraborty ve ark. (2012) tarafından
gerçekleştirilmiştir. ‘010 da meydana gelen Meksika Körfezi'ndeki i MC252 petrol sızıntısı, ABD
tarihindeki en büyük petrol kirliliğidir. Hidrokarbon bileşimi, çevresel değişkenler, dökülen petrolün
yayılma alanı ve derinliği ve sistem biyolojisi araçlarının mevcudiyeti de dahil olmak üzere, bir çok
çevresel faktör, bu kazayı öncekilerden farklı kılmıştır. Kimyasal analizler, MC252 sızıntısındaki petrolün
biyoremediasyonu için sistem biyolojisi yaklaşımını desteklemede çok önemlidir. Camilli ve ark. (2010),
dipteki petrol bulutunda mikrobiyal solunum oranlarının; çözünmüş oksijen konsantrasyonuna, mikrobiyal
solunum hızlarının ölçülmesine, enzim aktivitesine, fosfat konsantrasyonuna ve petrol sızıntısından
etkilenen yüzey suyundaki polar membran lipit konsantrasyonuna bağlı olarak son derece düşük olduğu
sonucuna varmışlardır. Edwards ve diğ. (2011), petrol tabakasında enzim aktivitelerinin ve solunum
oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Valentine ve diğ. (2010), hidrokarbon bulutunun
metan, propan ve etan gazlarının durumunu 799 m'den daha derinlerde araştırmış ve propan ve etanın
metanole göre daha hızlı parçalandığını bulmuştur.13C-labled substratlar, ayrıca 13C ve 3H izleyiciler
d13C-DIC'yi ölçmek için kullanılmıştır. Başka bir çalışmada ise, MC252 sızıntısı sırasında en çok açığa
çıkan hidrokarbonun metan olduğu ve serbest bırakılan metanı hızlı bir şekilde yeniden ölçen metanotropik
bakterilerin buna hızlı bir şekilde tepki verdiği bulunmuştur. PhyloChip, klon kütüphanesi, GeoChip,
fosfolipid yağ asidi (PLFA) ve izotop kimyası, petrol sızıntısı bulutu içinde ve dışında mikrobiyal
toplulukları karşılaştırmak için kullanılmıştır (Hazen ve ark. 2010). Sonuçlar, su içinde 58 ° C'de
hidrokarbonları Oceanospirillales'ın bozduğunu göstermiştir. GeoChip, phdC1 (naftalen degradasyonu) ve
alkB (alkanların oksidasyonu) gibi yağ kontaminantlarının konsantrasyonu ile derin petrol bulutu
örneklerinde C, N, P, S döngü süreçlerindeki kaymalar arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Federal kurumların ve bekleyen davaların da süreçte yer alması, toplanan tüm verilerin derlenmesi için ve
araştırmacılar için faydalı kapsamlı bir veri tabanının oluşturulması için faydalıdır. Sistem biyolojisi
yaklaşımını kullanan çalışmaların kimyasal analizlerle entegrasyonu ile hidrokarbon bozunmasında yer
alan kimyasal ve biyolojik reaksiyonların gerçek zamanlı olarak anlaşılması mümkündür. Mikrobiyolojik
süreçlerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılabilmesi için, transkriptomik çalışmalardan elde edilen veriler,
kültive edilebilir dominant mikropların in situ aktif maddeler olup olmadığı hakkında bilgi sağlayacaktır
ve proteomik çalışmalar hidrokarbon bozunmasının merkezindeki enzimleri tanımlayacaktır.

Klorlu solventler ile biyoremediasyon
TCE ve dikloroeten (DCE) gibi klorlu çözücüler, serbest bırakıldıktan sonra ortamda kalan,
karışmayan kanserojen bileşiklerdir. Dehalococcoides gibi mikroplar, klorlu çözücüleri elektron alıcıları
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olarak anaerobik koşullarda kullanabilir ve bileşikleri etilen olarak dekontamine edebilirler. Başka bir
biyolojik bozunma yolu da, klorlu bileşiklerin, metan monoksijenazlar (MMO'lar) ile metan-oksitleyiciler
gibi mikroplarla karbon dioksite ve klorüre aerobik kometabolizma ile remediasyonudur. Çeşitli derleme
makalelerinde, kitle kaybını, jeokimyasal parmak izlerini, biyobozunma ile ilişkili izotop
fraksiyonasyonunu, biyostimülasyonda mikrobiyal toplulukları ve doğal zayıflama çalışmalarını izleyen
tekniklerin tanımları, indirgeyici dehalojenaz genlerini hedefleyen kantitatif gerçek zamanlı PCR
yöntemleri yer almaktadır. 1955-1972 yılları arasında, Idaho Ulusal Laboratuvarı'ndaki Kuzey Test
Alanınde (TAN) 95 m derinliğindeki bir kuyudaki akifere düşük seviyeli radyoaktif izotoplar,
kanalizasyon suları ve klorlu çözücüler enjekte edilmiştir. Bu enjeksiyon bulutu, 2 km lik bir mesafeye
kadar uzanan, 5 ppb den 300 ppm'ye kadar değişen TCE konsantrasyonları konsantrasyonları içeriyordu.
1999 yılında, klorlu çözücülerle kirlenmiş yeraltı suyunu temizlemek üzere, in situ deklorinizasyonu
stimule etmek için elektron verici Lactat (laktik asit tuzu) enjekte edilerek, pilot bir in situ
biyoremediasyon çalışması başlatılmıştır. Sondaj ve yeraltı suyu örneklerinde mikrobiyal komünitelerin
karşılaştırılması, Biolog GN mikroplakaları kullanılarak toplam biyokütle, PLFA analizi, kültürleme ve
komünite düzeyindeki fizyolojik profillemenin (CLPP) karakterizasyonuyla değerlendirilmiştir (Lehman
ve ark. 2004). DGGE analizi yüksek konsantrasyonlarda klorlu çözücüleri içeren kuyularda, minimum
konsantrasyonlarda kontaminant içeren kuyulardan farklı farklı mikrobiyal komüniteler olduğunu; serbest
yaşayan mikropların farklı fonksiyonel ve bileşim profillerine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca,
Dehalococcoides sp. 16S rRNA genleri, klon sekanslama ile terminal restriksiyon fragman uzunluk
polimorfizmi (T-RFLP) ve RFLP analizi ile komünite analizi ile karşılaştırıldığında bir komünitenin
deklorinasyon potansiyelini ölçmede en tatmin edici sonucu sağlamıştır. Erwin ve diğ. (2005), bir
fonksiyon gen fragmanı kütüphanesi ve dizileme oluşturmak için PCR amplifikasyonu kullanarak,
bozulmamış bir alandan, TAN'da MMO'ları barındıran bakterilerin ve TCE ko-metabolizmasının
potansiyelini göstermişlerdir. 2000 yılında alınan yeraltı suyu örneklerinin kararlı karbon izotop oranları,
TCE'nin etene dönüşümünü ve t-DCE'nin minimal biyodegradasyonunu doğrulamıştır (Song ve ark.
2002). Bakteriyel kompozisyon karakterizasyonu için PhyloChip kullanımı ile; indirgeyici
deklorinizasyon yapan organizmalarda bir azalma ve TCE'nin aerobik ko-metabolizmasını yapabilen
metan-oksitleyici mikroplarda bir artış gözlenmiştir. TAN sahasındaki araştırmayı tamamlayacak ilave
çalışmalar da, Werner ve arkadaşları tarafından belirtildiği üzere bir shotgun proteomik yaklaşımı
kullanılacaktır (2009). Bu yöntemleri, FrigA, TceA, PceA ve HupL gibi, klorlanmış eten
dehalorespirasyonun biyoindikatörleri olarak kullanılabilecek peptidlerin saptanmasına olanak
tanıyacaktır.
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