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PLEİOTROPİ

Bir genin birden fazla karakteri kontrol etmesi durumudur.

• İnsanlarda kol, bacak ve parmakların çok uzun olmasına neden olan dominant bir alel aynı zamanda göz 
merceğinin de tam yerinde olmamasına neden olur.

• İnsanda orak hücre anemisine yol açan alel aynı zamanda bu aleli taşıyan heterozigot bireylerin sıtmaya 
karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır.

• İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan alel, aynı zamanda bu hastaların saç, göz ve derilerinin daha 
açık renkli olmasına neden olur.

• Siyam kedilerinde gövdenin açık renkli kol ve bacakların koyu renkli olmasını sağlayan alel aynı zamanda bu 
kedilerin gözlerinin şaşı olmasına neden olmaktadır.
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Mitokondri ve sahip olduğu DNA’nın özellikleri:

• Mitokondriler hücrelerimizin enerji santralidir. Hücrenin yaşamsal faaliyetleri için 
gerekli olan ATP moleküllerini oksijenli solunum tepkimeleri ile üretir.

• Mitokondrilerin kendilerine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır.
• Mitokondri DNA’sı, ökaryotların çoğunda halkasal yapıda olup proteinlerle ilişkili 

değildir. 55-80 S yoğunluğunda ribozomlara sahiptir.
• Mitokondri DNA’sı kloroplast DNA’sından küçük olup büyüklüğü, organizmalar 

arasında çak fazla değişkenlik gösterir. 
• Mitokondrilerin, çoğu çekirdek genlerinin ifadesiyle sitoplazmik ribozomlarda, 

daha azı mitokondri genlerinin ifadesiyle kendi sahip olduğu ribozomlarda üretilen 
proteinleri vardır.

• Sperm yumurtayı döllediğinde spermin mitokondrileri yumurta sitoplazmasına 
geçmez ya da geçenler olursa yumurta tarafından elemine edilir. Bu nedenle 
döllenme sonucu oluşan zigotun mitokondrileri annesinin yumurtasından gelir. 

• Solunum reaksiyonları sırasında mitokondride fazla miktarda serbest oksijen 
radikallerinin oluşması, mtDNA’nın tamir mekanizmalarının etkin olmaması ve 
mtDNA replikasyon (DNA’nın kendini eşlemesi) hızının yüksek olması mtDNA’daki
mutasyonların sebepleri arasında sayılabilir. 

• Bazı kalıtsal hastalıklar ise mitokondri DNA’sındaki genlerle ilişkilidir. Bu kalıtsal 
hastalıklara örnek olarak; insanda Miyoklonik epilepsi ve düzensiz kırmızı lif 
hastalığı, Leber kalıtsal optik nöropati hastalığı, Kearns-Sayre sendromu 
verilebilir. Bu hastalıklar anneden tüm çocuklarına aktarılmaktadır. Normal 
şartlarda bu hastalıkların aktarımında babanın bir rolü yoktur.
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GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK 

ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIKLAMADAKİ ROLÜ

BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK

Ekosistem Çeşitliliği

Ekolojik Niş Çeşitliliği

Tür Çeşitliliği

Genetik Çeşitlilik

Bir bölge veya alandaki tüm canlıların cansız çevre ile oluşturduğu yaşam sistemlerinin 
birbirinden farklı oluşunu ifade eder.

Ekosistemde farklı işlevleri olan türleri kapsar.

Bir bölgede bulunan türlerin çeşit ve sayısının ifade eder.

Aynı türdeki bireylerin birbirinden kalıtsal olarak farlı olmasını ifade eder.
Tür içi farklılıklara varyasyon denir. 
Aynı türün bireyleri arasında DNA dizililerindeki farklılıklara kalıtsal varyasyon denir. 
Kalıtsal varyasyonlara rekombinasyonlar yani yeni genetik kombinasyonların oluşması ve mutasyonlar neden olabilir. 
Rekombinasyona neden olan olaylar;
• Mayoz I Profaz I’de gerçekleşen kross-over olayı
• Mayoz I metafaz I’de homolog kromozomların ekvatroral düzeleme rastgele dizilimi sonucu anafaz I’de homolog kromozomların rastgele 

dağılması
• Mayoz I’de kross-over gerçekleşmiş ise mayoz II’de kardeş kromatitlerin ayrılması
• Döllenme
Mutasyona neden olan olaylar;
• Çevrenin etkisiyle canlının kromozom yapısında, kromozom sayısında ve gen yapısında meydana gelen değişimlere mutasyon denir.
• Mutasyona neden olan faktörler mutajen olarak adlandırılır. 
• Radyasyon, bazı ışınlar (ultraviyole, beta, gama, X ışınları gibi), zararlı kimyasallar (formaldehit, nitrik asit gibi), uyuşturucu maddeler, bazı 

ilaçlar, pH, ısı değişimleri ve bazı virüsler mutajenik faktörlere örnektir. 
• Eşeyli üreyen canlılarda somatik (vücut) hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir ve sadece o canlığı etkiler. Ancak üreme 

ana hücreleri ve üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal olabilir. Eşeysiz üreyen canlılarda somatik hücrelerde meydana 
gelen mutasyonlar kalıtsal olabilir.



NOT

Varyasyonların bazıları DNA dizilerinde farklılara neden olmaz. Bu tarz varyasyonların genetik çeşitliliğe katkısı yoktur. Mesela genlerin 
yapısında değil de işleyişinde değişime neden olan modifikasyonlar fenotipik farklılıkların oluşmasına neden olur ancak canlının 

genotipinde değişim oluşturmadığı için genetik çeşitliliğe katkısı yoktur. 

Çuha çiçeği tohumu

30-35 0C'de 

beyaz çiçek 

açar

15-20 0C'de

kırmızı çiçek

açar

Dişi arı larvaları

Polen ile 

beslenirse işçi arı

Arı sütü ile 

beslenirse kraliçe 

arı

• İstridyelerin yapıştıkları yüzeye göre farklı desenlerde kabuk oluşturmaları

• Tek yumurta ikizlerindeki zeka, boy ve kilo farklılıkları

• Güneş ışınlarının etkisi ile ten renginin bronzlaşması 

• Kıvrık kanatlı sirke sineği larvalarının 16 0C’de gelişenlerinin düz, 25 0C’de gelişenlerinin 

kıvrık kanatlı olması

• Himalaya tavşanlarının soğukla temas eden derilerinden siyah, sıcakla temas eden 

derilerinden beyaz kılların çıkması


