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DNA’nın kromozom biçiminde 
paketlenmesi

DNA paketlenmesi
1. Paketlenme sorunu
2. Kromatin yapı düzeyleri (nukleosomlar, 30-nm fiber, 

looplar, bandlar)
3. Histon kodu aktif ve inaktif diziler içerir
4. Kromozom yapısının DNA elementleri (ARS), TEL ve

CEN.
5. CEN kinetokor oluşumunu uyarır, dev bir protein 

kompleksi bölünme sırasında iğ yapısı içinde 
kromozoma bağlanır.

İmmunogold skannig elektron mikroskobu
Sarı = perisentromerik bölgede fosforlanmış
H3.
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Paketlenme sorunu

1. En büyük insan kromozomu: ~3 x 108 bp
Uzunluğu ne kadardır?

3 x 108 bp x 3.4 Å/bp x 1 m/1010 Å = 10 x 10-2 m = 
10 cm!

Tipik bir hücre = 10 µm = 10 x 10-6 m
Bu durumda DNA must ~104-kat kısalmalı.

Visualizing chromatin breakdown products

1.  İplik üzerinde boncuklar (düşük tuz)  2.  30-nm fiber 
(0.15 M KCl)

“kromatin” elektron mikrofotografları

Boncuklar “histon” içerirler: H1, H2A, H2B, H3, ve H4 
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Paketleme proteinleri DNaz I ile nukleus
uygulaması ile görülürler 

1. Nukleus izole et
2. DNaz I (nonspesifik endonukleaz )uygula
3. Agaroz gelde yürüt.
4. Sonuç: 150-200 bp kısımlar

Birşeyler DNA’yı korumaktadır.

5. Daha fazla DNaz I uygula.
6. Akrilamid gelde yürüt. 
7. Sonuç: ~10 bp kısımlar

Sonuç: DNA nukleosom dışında 
dönmektedir.

Nukleozomun Kristal Yapısı
147 bp 8 core histonu 
etrafında iki kez döner:
(H2A, H2B, H3, H4)2

Carolyn Luger and Tim Richmond
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histon katlanması

basit
korunmuştur

4 “core” histonu (H2A, H2B, H3 and H4).

Şematik dizileri

H3-H4 tetrameri iki H2A-H2B dimerine 
bağlanır histon oktameri oluşur

Monomerler

Dimerler

Tetramer
Oktamer
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DNA düzgün biçimde katlanmaz.

H3/H4

H2A/H2B

Su birçok histonla beraberdir:PO4 ilişkileri

Protein

DNA

noktalar = görülebilir 
su

DNA üzerindeki su
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Histon “tails” DNA girintileri arasına yapışır.

Kuyruklardaki Post-translational kimyasal modifikasyonlar işlevi 
kontrol eder.  Modifikasyon biçimleri “histon kodunu” oluşturular.

“histon kod” örnekleri H3/H4 için

Ac - acetil (lysine), Me - metil (lysine), P - fosphoril (Ser veya Thr) 
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Heterokromatinde hipo-asetillenmiş histonlar

Sir proteinleri (Sir 1, 3, 4) de-asetillenmiş kromatine bağlanırlar, 
ve 30-nm filament paketlenmesi sağlarlar.  

Sir2 bir histon deasetilazdır.
Paketleme proteinleri ve deasetilaz

heterokromatine yayılır ve (paketlenmiş genler sessizleşirler).

Replikasyon nukleosomları bozar ve yavrulara 
ayrışım olur.

kromatin ve nukleosomsuz “template”ler in vitro replike edilirse;

Replisom nucleosomlar aracılığı ile kopyalanır!
Nukleosomlar sadece kromatin template üzerinde bulunur.
Nukleosomsuz template ler nukleosomsuz kalırlar.
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Kromatin yapı düzeyleri

Daha büyük DNA 
yapılarımediate daha fazla 
kompaktır.

Ökromatin: Transkripsiyonu olur 
ve daha az kondensedir.

“Loop”lar 30-nm fibriller 
interfazda görülürler.

Heterokromatin: daha 
kondensedir, genler
sessizleşmiştir, S fazında 
daha sonra replike olurlar.

Looplar ve scaffold

“histonsuz” kromozomun elektron mikroskobunda 
görünümü
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DNA amplifikasyonu görürebilir “bandlar” oluşturur 
(ploiten kromozomlar)

İşlevsel DNA bölgeleri-- Telomer ve Sentromer

X kromozomu elektron mikroskobu
• Telomerler uçları korurlar.
• Sentromer primer boğumdur. Kromozom kohezyonu, iğ

bağlanması ve kromozom ayrışımında iş görür.
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Kinetokorlar iğ bağlanmasını sağlarlar.

Sentromer ve kinetokor( 
büyük protein kompleksi 
bir kaç tabakalı ve dış
tabaka mikrotubuller için 
bağlanma bölgesidir.
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Sentromerler özel DNA dizileri taşırlar ve bunlar
kinetokorlara bağlanır.

Kinetokor kompleksliği ve yapısal durum

Dam1 kompleks
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The Kinetokor bulmacası
Maya kompleksi

Conly Rieder

Dam1: Mekanizma ve yapı

Dam1 halkaları mikrotubullerin etrafında
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YACS = Maya yapay kromozomları

50-1000 Kbp

DNA paketlenmesi
1. Paketlenme sorunu
2. Kromatin yapı düzeyleri (nukleosomlar, 30-nm fiber, 

looplar, bandlar)
3. Histon kodu aktif ve inaktif diziler içerir
4. Kromozom yapısının DNA elementleri (ARS), TEL ve

CEN.
5. CEN kinetokor oluşumunu uyarır, dev bir protein 

kompleksi bölünme sırasında iğ yapısı içinde 
kromozoma bağlanır.

İmmunogold skannig elektron mikroskobu
Sarı = perisentromerik bölgede fosforlanmış
H3.
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