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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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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? Neden yapıyorsun? Bunu yapmak için ne 

kullanıyorsun? 

Gen bulma 

 

 

Genomik DNA sekanslarında 

muhtemel kodlama bölgelerini 

tanımlamak 

GENSCAN, GeneWise, 

PROCRUSTES, GRAIL 

DNA özellik tespiti 

 

Gen ifadesinin 

düzenlenmesinde rol alan ek 

yerleri, destekleyicileri ve 

dizileri bulmak 

CBS Tahmin sunucusu 

DNA çeviri ve ters çeviri 

 

Bir DNA sekansını protein 

sekansına dönüştürmek veya 

tam tersi 

EBI’de “Protein makinesi” 

sunucusu   

Çift yönlü dizi hizalama 

(yerel) 

Bir çift uzun dizide kısa 

homoloji bölgelerini bulmak 

 

BLAST, FASTA  

Çift yönlü dizi hizalama 

(global) 

İki sekans arasında en iyi tam 

uzunluk hizalamasını bulmak 

ALIGN 

Çift yönlü karşılaştırma 

ile sıra veritabanı 

araması 

Bir anahtar kelime araması 

tarafından tanınmayan sıralı 

eşleşmeleri bulmak; sadece bazı 

dizi homolojisine sahip olan 

eşleşmeleri bulmak 

BLAST, FASTA, SSEARCH 

 

Moleküler Evrim Mekanizmaları 
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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 
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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 
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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. 
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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: 

✓ 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 

tanımlamak, 

✓ 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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