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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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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
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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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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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