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Müəlliflər Haqqında
Lisa A. Urry Millis Kollecinin Biologiya kafedrasının müdiri və biologiya elmləri professorudur.
O, Tufts Universitetindən B.A. dərəcəsi ilə məzun olduqdan sonra, Ph.D. dərəcəsini MIT-də
(Massachusetts Institute of Technology) əldə etmişdir. Lisa dəniz kirpilərinin embrion və sürfə
inkişafı zamanı baş verən gen ekspressiyası üzərində araşdırma aparmışdır. O təbiət elmləri
sahəsində qadınlar və azlıqlar üçün şəraitin yaxşılaşdırılması istiqamətində çalışır. Biologiyaya
giriş, inkişaf biologiyası kimi fənlərlə yanaşı, "Gələcək Prezidentlər üçün Təkamül" kimi qeyriixtisas fənlərin tədrisi ilə məşğuldur.

Michael L. Cain ekoloq və təkamülşünasdır. Hal-hazırda yazıçılıqla məşğul olur. O, Bowdoin
Kollecindən A.B. dərəcəsi ilə məzun olmuş, Brown Universitetindən M.Sc., Cornell
Universitetindən isə Ph.D. dərəcəsi almışdır. Nyu Meksiko Universitetində biologiyaya giriş,
ekologiya, təkamül, botanika və mühafizə biologiyası dərsləri keçmişdir. Michael həşəratlarda və
bitkirlərdə qidalanma davranışı, uzunməsafəli toxum yayılması və cırcıramalarda növəmələgəlmə
üzrə onlarla elmi məqalənin müəllifidir.

Steven A. Wasserman San Diego, Kalifornia Universitetinin (UCSD) biologiya elmləri
professorudur. Harvard Universitetindən A.B. dərəcəsi və MIT-dən Ph.D. dərəcəsi almışdır.
Drosophila milçəyi üzərində işləyərək inkişaf biologiyası, çoxalma və immunitet üzərində
araşdırmalar aparmışdır. Əvvəllər genetika, inkişaf və fiziologiya tədris edən Steven artıq biologiya
giriş fənni ilə məşğul olur. O, bu sahədə UCSD-nin “Distinguished Teaching” mükafatı ilə ilə təltif
olunmuşdur.

Peter V. Minorsky biologiyaya giriş, ekologiya və botanika fənlərini tədris etdiyi Mercy Kollecində
biologiya elmləri professorudur. O, Vassar kollecindən A.B. dərəcəsi ilə məzun olmuş və Cornell
Universitetində Ph.D. dərəcəsi almışdır. Kenyon Kollecində, Union Kollecində, Qərbi Connecticut
Dövlət Universitetində və Vassar kollecində dərslər keçmişdir. O həmçinin “Plant Physiology”
jurnalının elmi yazarıdır. Araşdırma mövzuları bitkilərin ətraf mühitdəki dəyişiklikləri necə hiss
etməsi ilə bağlıdır. Peter 2008-ci ildə Mercy Kollecinin “for Teaching Excellence” mükafatına layiq
görülmüşdür.

Jane B. Reece Neil Campbellin uzun müddət həmkarı olmuş, Campbell Biologiyanın 8-10-cu
buraxılışlarının müəllif komandasının başçısı olmuşdur. O, Middlesex County Kollecində və
Queensborough Community Kollecində biologiya tədris etmişdir. Harvard Universitetindən A.B.
dərəcəsi ilə məzun olmuş və Rutgers Universitetindən M.S. dərəcəsi almışdır. Ph.D. dərəcəsini
Berkeley, Kalifornia Universitetində qazanmışdır. Jane doktorantura kimi UC Berkeley-də və
aspirant kimi Stanford Universitetində bakteriyalarda genetik rekombinasiya ilə bağlı araşdırmalar
aparmışdır. Campbell Biologiyanın üzərində gördüyü işlərdən başqa, həmçinin Campbellin bütün
buraxılışlarının həmmüəllifidir.

Neil A. Campbell (1946-2004) M.A. dərəcəsini Los Angeles, Kalifornia Universitetində və Ph.D.
dərəcəsini Riverside, Kalifornia Universitetində qazanmışdır. Araşdırmaları səhra və dənizsahili
bitkilər üzərində olmuşdur. Onun 30 illik pedaqoji kariyerası Cornell Universitetində, Pomona
Kollecində və San Bernardino Kollecində biologiyaya giriş dərslərindən ibarət olmuşdur.
Sonuncuda 1986-cı ildə kollecin ilk “Outstanding Professor” mükafatına layiq görülmüşdür. O
həmçinin bir-neçə il Riverside, Kalifornia Universitetində
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Müəlliflərdən Təşəkkürlər
Bu kitabın müəllifləri dünyanın dörd bir yanından Campbell
Biologiya dərsliyinin 11-ci buraxılışına töhfə verən bütün
müəllim, tədqiqatçı, tələbə və professorlara dərin minnətdarlığını
bildirmək istəyir.
Kitabın müəllifləri olaraq, sürətlə böyüyən biologiya elminin
yenilikləri ilə ayaqlaşmağın çətinliyini yaxşı anlayırıq. Bizimlə
öz tədqiqat sahələrini müzakirə edən, bu sahələr aid sualları
cavablandıran, biologiya tədrisi ilə əlaqəli fikirlərini bölüşən
alimlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Onların arasında
Graham Alexander, John Archibald, Kristian Axelsen, Barbara
Bowman, Joanne Chory, Roger Craig, Michael Hothorn, Patrick
Keeling, Barrett Klein, Rachel Kramer Green, James Nieh, Kevin
Peterson, T.K. Reddy, Andrew Roger, Alastair Simpson, Marty
Taylor və Elisabeth Wade-ə xüsusi təşəkkür borcluyuq (əlifba
sırasıyla düzülmüşdür). Bundan əlavə, xxviii–xxxi nömrəli
səhifələrdə adları çəkilmiş bioloqlar detallı rəyləri ilə kitabın elmi
doğruluğunu təmin etmək və pedaqoji dəyərini artırmaq yolunda
kömək etmişlər. Öyrənmə Bələdçisinin müəllifi Michael Pollock
bu kitabın dəqiqlik, aydınlıq və ardıcıllığına önəmli tövhələr
vermişdir. Carolyn Wetzel, Ruth Buskirk, Joan Sharp, Jennifer
Yeh və Charlene D’Avanzo isə Elmi Bacarıq Məşğələsi və Məsələ
Həlli Məşğələsi hissələrinə öz töfhələrini vermişdir.
Dünyanın hər tərəfindən bizimlə birbaşa əlaqə saxlayıb faydalı
təkliflər verən bütün müəllim və tələbələrə təşəkkür edirik. Bu
kitabda gözdən qaçan bütün səhvlərin məhsuliyyətini sadəcə
biz daşıyırıq, ancaq bizimlə işləyən konsultant, rəyçi və digər
əməkdaşlarımızın böyük səyləri bizim əsərin doğruluğu və
effektivliyinə olan əminliyimizi dəfələrlə artırır.
Görkəmli alimlərlə aparılan müsahibələr Campbell Biologiya
kitabının ilk buraxılışından başlamış köklü ənənədir və kitabı hər
yeni buraxılışı üçün gözdən keçirən zaman müəlliflərin ən çox
zövq aldığı mərhələlərindən biridir. Lovell Jones, Elba Serrano,
Shirley Tilghman, Jack Szostak, Nancy Moran, Philip Benfey,
Harald zur Hausen və Tracy Langkilde ilə aparılan müsahibələr
bölmələrin əvvəlinə yerləşdirilmişdir.
Biz Rebecca Orra eText, Study Area və Ready-to-Go Teaching
Modules üçün rəqəmsal resursları hazırladığına görə xüsusilə
minnətdarıq. Ready-to-Go Teaching Modules komandasının
digər üzvlərinə də təşəkkür edirik: Molly Jacobs, Karen Resendes,
Eileen Gregory, Angela Hodgson, Maureen Leupold, Jennifer
Metzler, Allison Silveus, Jered Studinski, Sara Tallarovic, Judy
Schoonmaker, Michael Pollock və Chad Brassil. Həmçinin
Figure Walkthrough-lar üzərində sərf etdikləri gərgin əməyə
görə Carolyn Wetzel, Jennifer Yeh, Matt Lee və Sherry Seston-a
səmimi təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bu layihəni çox yaxşı
təşkil etdiyinə görə Katie Cook-a təşəkkürümüzü bildiririk.
MasteringBiology-də Görüntülənən Şəkilləri müşayiət edən
sualları yazdığına görə Kaddee Lawrence-ə və Məsələ Həlli
Məşğələlərini MasteringBiology dərslərinə çevirdiyi üçün Mikaela
Schmitt-Harsha təşəkkür borcluyuq.
Campbell Biologiyanın öyrənmə vasitəsi kimi dəyəri müəllimlər
və tələbələr üçün yaradılan əlavə materiallar sayəsində
artırmışdır. Biz bu materialları hazırlayan müəlliflərin mahiyyətcə
kiçik (və o qədər də kiçik olmayan) kitablar yazdıqlarını hesab
edirik. Həmçinin aşağıda sadalanan müəlliflərə də minnətdarıq:
Kathleen Fitzpatrick və Nicole Tunbridge (PowerPoint®
mühazirə təqdimatları); Roberta Batorsky, Douglas Darnowski,
James Langeland və David Knochel (Clicker Questions); Sonish
Azam, Kevin Friesen, Murty Kambhampati, Janet Lanza, Ford
Lux, Chris Romero, Ruth Sporers və David Knochel (test bankı);
Natalie Bronstein, Linda Logdberg, Matt McArdle, Ria Murphy,
Chris Romero, and Andy Stull (Dynamic Study Modules); və

Eileen Gregory, Rebecca Orr və Elena Pravosudova (Adaptive
Follow-up Assignments).
Bu kitabı müşayiət etməsi üçün MasteringBiology™ və digər
qiymətsiz elektron vasitələr hazırlanmışdır. Onların yenilənmiş
versiyaları üzərində işlədiklərinə görə bu çalışqan təlimçilərə
təşəkkür edirik: Roberta Batorsky, Beverly Brown, Erica Cline,
Willy Cushwa, Tom Kennedy, Tom Owens, Michael Pollock,
Frieda Reichsman, Rick Spinney, Dennis Venema, Carolyn
Wetzel, Heather Wilson-Ashworth və Jennifer Yeh. Mətni
müşayiət edən bu və digər elektron vasitələrin hazırlanmasında
əməyi keçən başqa insanlara – biologiya təlimçilərinə,
redaktorlara və istehsal mütəxəssislərinə – da həmçinin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Campbell Biologiya alim komandası ilə naşir komandasının qeyriadi əməkdaşlığının nəticəsidir.
Pearson Education-ın redaktor komandası istedad, əzm və
pedaqoji təcrübəsini bir daha sübut etdi. Portfolio menecment
mütəxəssisimiz olan Josh Frost nəşriyyata fərasət, intellekt və
komandanı idarə edəcək təmkinlilik gətirdi. Kitabın aydın və
effektiv olmasının əsas səbəbi baş analitiklərimiz John Burner,
Mary Ann Murray, Mary Hill, Laura Southworth və Hilair Chism
ilə birlikdə işləyən nəzarətçi redaktorlarımız Beth Winickoff
və Pat Burner-dir. Layihənin doğru istiqamətə yönləndirilməsi
məzmun hazırlanması direktorumuz Ginnie Simione Jutson və
portfolio menecement direktorumuz Beth Wilbur-süz mümkün
olmazdı. Həmçinin, hər il Biology Leadership Konfranslarını
təşkil edən və bizi AP Biologiya dünyası ilə təmasda saxlayan
Robin Heyden-ə bunlar üçün təşəkkür etmək istəyirik.
Bu gözəl iş aşağıdakı istehsal komandası olmadan mümkün
olmazdı: istehsalın İdarəedilməsi xidmətlərinin direktoru Erin
Gregg; menecer-prodüser Michael Early; məzmun istehsalçısı
Lori Newman; foto araşdırmaçısı Maureen Spuhler; mətn
redaktoru Joanna Dinsmore; korrektor Pete Shanks; hüquq və
icazə meneceri Ben Ferrini; menecer-redaktor Angel Chavez və
heyətin “Integra Software Services, Inc.”da işləyən digər üzvləri;
sənət istehsal meneceri Rebecca Marshall, rəssam Kitty Auble
və heyətin “Lachina”da işləyən digər üzvləri; dizayn meneceri
Marilyn Perry; mətn və cild dizayneri Elise Lansdon; və emalat
alıcı Stacey Weinberger. Həmçinin, mətnə əlavələr üzərində
işləyən bu şəxslərə də təşəkkür edirik: “Progressive Publishing
Alternatives”dən Josey Gist, Margaret Young, Kris Langan,
Pete Shanks, Crystal Clifton və Jennifer Hastings və Integradan Margaret McConnell. Və mətnləri müşayiət edən elektron
materialları hazırladığı üçün Tania Mlawer, Sarah Jensen, Charles
Hall, Katie Foley, Laura Tommasi, Lee Ann Doctor, Tod Regan,
Libby Reiser, Jackie Jakob, Sarah YoungDualan, Cady Owens,
Caroline Ayres, Katie Cook və Ziki Dekelə, eyni zamanda istehsal
və rəqəmsal studiya vitse-prezidenti Lauren Fogel-ə və rəqəmsal
məzmun hazırlanması portfolio menecment direktoru Stacy
Trecoya təşəkkür borcluyuq.
Son olaraq bu uzun layihə boyu bizi ruhlandırdıqlarına və
səbrli olduqlarına görə ailələrimizə və dostlarımıza təşəkkür
etmək istəyirik. Ross, Lily və Alex (L.A.U.); Debra və Hannah
(M.L.C.); Aaron, Sophie, Noah və Gabriele (S.A.W.); Natalie
(P.V.M.); və Paul, Dan, Maria, Armelle və Sean (J.B.R.), xüsusi
təşəkkürlər. Və həmişəki kimi, Rochelle, Allison, Jason, McKay
və Gus-a təşəkkür edirik.
Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman,
Peter V. Minorsky və Jane B. Reece
HTL Qeydi: Kitabın alimlərlə müsahibələr, MasteringBiology və
sair kimi bəzi hissələri azərbaycan dilinə tərcümə olunmamışdır.
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Tərcümə Heyəti Haqqında
Araz Zeyniyev ODTÜ Molekulyar Biologiya və Genetika bölümündən məzun olmuş, Groningen və Rostock Universitetlərində
genetika sahəsində tədqiqatlar aparmış, Azərbaycanın müxtəlif universitet və məktəblərində biologiya dərsləri demişdir. Araz
layihənin həmtəsisçisi olmaqla yanaşı, Campbell Biologiya kitabının tərcüməsinə idarəçi, tərcüməçi və elmi redaktor kimi töhfə
verir. Tərcümə Fəsil 1, 4-7, 11, Genetika Bölümü (13-21) Elmi redaktə Fəsil 2, 3, 8-10, 12, 36, Genetika Bölümü (13-21),
Əlavələr
Ərtoğrul Alışbəyli Radboud Universitetində eşitmənin neyroelmi sahəsi üzrə doktorantdır. O, daha öncə McGill
Universitetində Anatomiya və Hüceyrə Biologiyası üzrə bakalavr, Amsterdam Universitetində Beyin və İdrak Elmləri üzrə
magistr təhsili almışdır. Ərtoğrul layihənin həmtəsisçisi olub, layihənin idarəsində, kitabın tərcüməsində, elmi redaktə və
dizaynında iştirak edir. Tərcümə Fəsil 2-3, 8-10, Bitki Bölümü (35-39) Elmi redaktə Fəsil 1, 4-7
Araz Bağırov BDU-da Tarix üzrə bakalavr, Anadolu Universitetində Sosiologiya üzrə magistr təhsili almışdır. Arazın layihədəki
rolu mətnin ədəbi redaktəsindən ibarətdir. Ədəbi redaktə və korrektə Fəsil 12, Genetika Bölümü (13-21), Əlavələr
Şəbnəm Məhərrəmova UNEC İqtisadiyyatın İdarə Edilməsi ixtisasından məzunu olmuş, həmçinin, Code Academy-də Qrafik
və UX/UI Dizayn ixtisası üzrə təhsil almışdır. Layihədəki rolu kitabın tərtibatı və dizaynından ibarətdir. Tərtibat Fəsil 1-14,
17-20
Mehman Abdullayev Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Energetika Mühəndisliyi üzrə bakalavr, İstanbul Mədəniyyət
Universitetində isə Elm Tarixi və Fəlsəfəsi üzrə magistr təhsili almışdır. Eyni zamanda, Başla hərəkatının həmtəsisçilərindən olan
Mehmanın layihədəki rolu mətnin ədəbi redaktəsidir. Ədəbi redaktə Fəsil 1-11
Firudin Həsənov Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında energetika mühəndisliyi üzrə bakalavr təhsili aldıqdan sonra Başla
hərəkatının təsis olunmasında iştirak etmişdir. Firudinin layihədəki rolu mətnin korreksiyasından ibarətdir. Korrektə Fəsil 1-9
Aqşin Söhraboğlu Tərtibat Fəsil 35-39
Rəşad Yusifov McGill Universitetində Farmakologiya üzrə bakalavr, Göttingen Universitetində Neyroelm ixtisası üzrə
doktorantura təhsili almışdır. Layihəyə elmi redaktor olaraq töhfə vermişdir. Elmi redaktə Fəsil 35
Gülnarə Kərimova ADNSU-da, Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sistemləri üzrə təhsil almış və ardından ADNSU və AMEA-da
elmi işç olaraq çalışmışdır. Layihəyə korrektor olaraq töhfə vermişdir. Korrektə Fəsil 37, 38
Vüsalə Babayeva BSU-da Filologiya üzrə bakalavr, AU-da Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə magistr təhsili almışdır.
Hazırda Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə doktorantdır. Vüsalə TEAS Press Nəşriyyat evində redaktordur. Layihədəki rolu mətnin
korreksiyasıdır. Korrektə Fəsil 35, 36, 39
Naqi Məhəmmədzadə BDU Biologiya ixtisasından məzun olan Naqi lüğətin hazırlanması, terminologiyanın araşdırılması,
yoxlanılması və elmi-kütləvi videoların hazırlanmasını işlərini təşkil edir.
Valiyə Məmmədzadə BDU Tətbiqi Riyaziyyat ixtisasından məzunu olub, Code Academy-də Qrafik və UX/UI Dizayn ixtisası
üzrə təhsil alıb. Layihədə tərtibatçı kimi iştirak edir. Tərtibat Fəsil 15, 16, Əlavələr
Cəfər Sadiq İsabarov ADNSU-da, Biotibbi Mühəndislik ixtisası üzrə təhsil alır. Tərcümə Fəsil 12
Nigar İsmayılzadə BDU Biologiya Müəllimliyi ixtisasından bakalavr, Pace Universitetindən Biokimya və Molekulyar Biologiya
üzrə magistr dərəcəsi qazanmışdır. Hazırda ADA məktəbində biologiya müəllimidir. Elmi redaktə Fəsil 11

Təşəkkürlər

Donorlar

Arslan İbrahimi
Nigar Cəmilgil
Nərmin Beydizadə
Aygül Qurbanova
Xəqani Eynullazadə
Nərgiz Sadiqzadə
Nicat Qarayev
Aysel Axundova
Nəzakət Əzimli
Baku İdea Lab
Camal İsmayılzadə
Rasim Qaraca
Orxan Əmrullayev
Ləman Orucova
Fərman Dadaşov
Aygül Salahova

Azerbaijani Cultural Society of Northern California (ACSNC) və Yurt Center
Kitab tərcüməsi üçün bizə əsas maddi dəstəyi verən və bu layihəni mümkün edən
təşkilata və ona dəstək olan şəxslərə ən dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
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Ayrıca layihəyə ianə edən aşağıdakı şəxslərə və adlarını bilmədiyimiz bütün anonim
donorlara təşəkkür edirik:
Orxan Qasımov
İbrahim Məmmədli
Rüstəm İbrahim
Azər Məmmədli
Vüqar Yaqublu
Atabəy Ağalarbəyli

Fikrət Bayramlı
Məmmədəmin Müzəffərli
Ziya Seyidbalayev
Adil Əliyev
Firuzə Mahmudova
Qəhrəman Şahbazov

Birinci Buraxılışa Ön söz
Son 30 ili Azərbaycanda elmin bütün sahələrinin, o cümlədən biologiyanın tənəzzül dövrü kimi xarakterizə etmək olar.
Bu zaman zərfində SSRİ dövründə yaradılmış elmi institut
və universitetlərin maddi-texniki bazası kəskin kiçilmiş, sosial
mövqeləri zəifləmiş, bunun nəticəsində ölkəni çox sayda alim
və professional kadr tərk etmiş və elmi tədqiqatlar effektiv
olaraq dayanmışdır. Azərbaycan bu gün dünyada tədqiqat və
inkişafa ən az maddi vəsait ayıran ölkələrdəndir. Ümumdaxili
məhsulun tədqiqat və inkişafa düşən payı 0.2%-dir ki, bu
rəqəm nəinki dünya miqyasında, hətta qonşu və post-Sovet
ölkələri arasında ən aşağı rəqəmlərdəndir. Təəccüblü deyil ki,
ölkənin elmi hasilatı müxtəlif indesklərə görə dünya miqyasında sonuncu yerlərdə görünür. Elmə qarşı göstərilən etinasızlıq öz növbəsində təhsilin keyfiyyətini aşağı salır, çünki
təhsil sisteminin təməlində elmi sistem tərəfindən hazırlanan
tədris və insan resursları durur. Elmə dəstək verilməyən
yerdə alimlər, alimlər olmayan yerdə yaxşı universitetlər, yaxşı
universitetlər olmayan yerdə keyfiyyətli kadrlar və resurslar,
bunlar olmayan yerdə isə adekvat təhsil olmur.
Təqdim etdiyimiz bu 6 fəsil girdiyimiz bu kor dalandan
çıxmaq üçün tətbiq edilə biləcək yanaşmanın ilkin məhsullarındandır. Düşünürük ki, tərcümə yolu ilə dilimizə yeni tədris
resursları gətirmək, təhsil probleminin həlli üçün ictimai şəkildə atıla biləcək ən effektiv addımdır. Maddi mənfəəti əsas
olaraq götürən bazar ideologiyasının qazandıra bilmədiyi elmi
dərslikləri dilimizə ictimai əməkdaşlıq yolu ilə qazandıraraq,
universitetlərimizdə təhsil alan tələbələrin daha keyfiyyətli
və zamanın tələblərinə uyğun təhsil almasına imkan yarada
bilərik. Campbell Biologiya kitabının tərcüməsi bu baxımdan
təkcə dilə resurs qazandırmaqla qalmır, həm də bu yanaşmanın necə işləyə biləcəyini göstərir.
Kitab Azərbaycan dilində mövcud olan resurslardan bir çox
baxımdan fərqlənir. Birincisi, ilk buraxılışı 1987-ci ildə çıxan
kitabın artıq 11-ci buraxılışı nəşr olunub. Bu 30 ildə kitab təkcə biologiya sahəsindəki yeniliklərə bağlı olaraq dəyişməklə
qalmayıb, həm də mətn və qrafik illüstrasiyalar baxımından
daha da təkmilləşib. İkincisi, kitab yüzlərlə alimdən ibarət
böyük bir elmi heyətin yoxlamasından keçərək nəşr edilmişdir. Keyfiyyət kontrolunun belə dərindən aparılması kitabın
elmi cəhətdən dəqiq olmasına imkan verir. Üçüncüsü, kitabda
təkcə nəzəri biliklərə deyil, eyni zamanda konkret elmi bacarıqların qavranması və əldə olunmasına xidmət edən elementlərə də yer ayrılıb. Dördüncüsü, Campbell Biologiya aydın
və tələbələr üçün oxunub anlaşılması daha asan, interaktiv
dillə yazılmış əsas mətni ilə Azərbaycan dilində mövcud olan,
əsasən quru, ensiklopedik tərzdə yazılan, qrafik cəhətdən
zəif, pedaqoji baxımdan qeyri-effektiv və praktiki baxımdan
faydasız kitablardan kifayət qədər fərqlənir. Qrafik illüstrasiyalar, dizayn və əlavə elementlərin hər biri kitaba pedaqoji
olaraq əlavə dəyər qazandırır. Buna baxmayaraq, ənənəvi olaraq Azərbaycan dilində mövcud olan ədəbiyyatın əksəriyyətində bu məsələlərin heç birinə diqqət ayrılmır. Bütün bunları
nəzərə alsaq, bu kitabın nəyə görə dünyanın ən aparıcı dilləri
(çin, ispan, alman, fransız və s.) də daxil olmaqla, 19 dilə
tərcümə edildiyini və müvafiq ölkələrin biologiya kurrikulumlarında əsas dərsliyə çevrildiyini anlamaq çətin olmaz.
Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə etmək üçün ilk hazırlıqlar təxminən, 2016-ci ilin sonlarında başlamışdır. Əslində

o tarixə qədər də, bir cəmiyyət olaraq Azərbaycanın ümumi
inkişafının qabağındakı ən böyük maneələrdən birinin və
yəqin ki, ən fundamental olanının təməl elmi dərsliklərin
çatışmazlığı olduğu aydın idi. Ancaq konkret addımlar atmaq
üçün əlimizə maddi resurs keçməmişdi. 2016-ci ilin sonunda Azərbaycandakı böyük bir qurumun rəhbərliyi ilə əlaqə
saxlayıb, universitet dərsliklərinin tərcüməsi üçün vəsait
ayrılmasının cəmiyyət üçün faydalı olacağı ideyası ilə çıxış
etdik. Qurum bizim təklif əsasında dərslik tərcüməsi layihələrini maliyyələşdirilmək məqsədli ictimaiyyətə açıq elanı verdi.
Biz də dördəlli işə girişdik və işimizin keyfiyyətini göstərmək
üçün sürətlə OpenStax Biologiya kitabından Ekologiya fəslini
tərcümə etdik. İlkin mərhələdə layihəmiz qəbul olunsa da,
qurum rəhbərliyindəki müəyyən insanların şəxsi mənafeyi işə
qarışınca, başladığımız iş dayandırıldı. Bu şərtlərdə, Campbell
Biologiya kitabının tərcüməsini ictimai layihəyə çevirmək
qərarına gəldik. Fərd və qurumların ianələri ilə maliyyələşdirilmək üçün, 2018-ci il Sentyabr ayında ictimaiyyətə video
müraciət edərək vəsait toplamağa başladıq. Halhazırda, layihə
büdcəsinin əsas hissəsini ABŞ-da yaşayan azərbaycanlıların
qurduğu Azerbaijan Cultural Society of Northern California və Yurt Center təmin edir. Vəsaitin kiçik bir hissəsi isə
Azərbaycanda və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların ianələri
ilə yığılmışdır.
Bu gün artıq 3 ildən çoxdur ki, bu kitabın tərcüməsi ilə
məşğuluq. Hər işdə olduğu kimi, ilk addımlar yavaş olmuş,
komandamıza səriştəli, həvəsli insanlar yığmaq zaman almışdır. Bu günə qədər, layihənin ümumilikdə, təxminən 25%-ini
bitirmişik. Təxminimizcə, bundan sonra 2 illik intensiv əməklə, 2022-ci ildə kitab bütövlükdə ərsəyə gəlmiş olacaq. Bu ilk
6 fəsillik hissənin yayılması ilə, bizə qoşulacaq insanların da
çoxalacağını təxmin və ümid edirik.
Bu kitabın özünün tərcüməsindən daha da önəmli məqsəd
bənzər layihələrə təkan verməkdir. Sübut etmək istəyirik
ki, belə nəhəng bir kitabı Azərbaycanda azərbaycanlıların
özlərinin ictimai dəstəyilə ərsəyə gətirmək mümkündür. Biz
bu yola çıxarkən, qarşımıza sadəcə bir sahədə bir kitabın
tərcüməsi məqsədi deyil, Azərbaycan dilində təməl elmi
ədəbiyyatın modernləşdirilməsinə təkan vermək məqsədi qoymuşuq. Təklikdə, bu biologiya kitabı çox böyük bir
boşluğun bir hissəsini doldursa da, ümumilikdə bu ölkədəki
elmi durğunluğa dərman ola bilməz. Ana məqsəd ilk növbədə
təbiət elmləri və onların tətbiq sahələrində (tibb, mühəndislik, aqronomiya, şərabçılıq və s.) olmaqla, beynəlxalq səviyyəli
dərsliklərin tərcüməsinə nümunə olmaqdır. Buna görə də, öz
sahəsində bilikli, həvəsli və səbirli insanları bizə qoşulmağa
dəvət edirik. Dəvətimiz sadəcə mütəxəssislər üçün deyil;
həvəskarları, tələbələri, şagirdləri, bir sözlə hər kəsi qoşulmağa dəvət edirik. Bu layihə bir istehsal layihəsi olduğu qədər,
eyni zamanda öyrənmə layihəsi, məktəbdir. Kitabı tərcümə
etmək, onu ən incə detallarına qədər müzakirə edib, araşdırıb,
ən doğru ifadəni tapmaq nəinki həvəskara, şagirdə, tələbəyə,
hətta o sahədə onillərdir işləyən mütəxəssislərə belə çox şey
öyrədir. İctimai əmək ilə yaradılan əsərlər xalqa, yəni bizə
daha yaxşı xidmət edəcəkdir.
Ərtoğrul Alışbəyli, Araz Zeyniyev
1 May 2020
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Şəkil 1.1 Bu çimərlik siçanı (Peromyscus polionotus) bizə biologiya haqqında nə öyrədə bilər?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
1.1
1.2

Biologiyanın əsas mövzuları

1.3

Elm müşahidələr əsasında
hipotezlərin qurulub
sınanmasıdır

1.4

Elm əməkdaşlıq və fərqli
yanaşmalardan bəhrələnir

Əsas Mövzu: Təkamül
canlıların vəhdət və
müxtəlifliyini izah edir.

Qitənin sahildən uzaq hissələrində yaşayan Peromyscus polionotus növü siçan. Bu
siçanın arxası, yanları və üzü qum təpələrində
məskunlaşan həmnöv siçanlarınkı ilə müqayisədə daha tünddür.
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“Canlı nədir?” Sualına Cavab Axtarışı
Bir siçan üçün Florida sahilləri boyu uzanan ağappaq qum təpələrində,
seyrək çimərlik otları arasında gizlənmək heç də asan deyil. Ancaq burada
yaşayan Peromyscus polionotus növünə aid çimərlik siçanı yaşadığı mühitdən
çox seçilməmək üçün xallı ağ xəzə sahibdir (Şəkil 1.1). Bölgənin dərinliklərində eyni növə aid başqa siçanlar da yaşayır. Onların rəngi isə buranın torpağı və bitki örtüyü kimi çox tünddür. Həm çimərlik siçanı, həm də qitənin
daxilində yaşayan siçanlar üçün xəz rənginin yaşadıqları mühit ilə uyğun
olması həyati məsələdir, çünki şahinlər, bayquşlar və digər itigözlü yırtıcılar
mütəmadi olaraq ov axtarırlar Bəs bu siçanların rəngi ətrafa necə belə yaxşı
uyğunlaşmış, adaptasiya olmuşdur?
Yer kürəsində heyrətamiz müxtəliflikdəki canlıların yaradıcısı zamanla
dəyişmə prosesi olan təkamüldür. Siçanı qoruyan kamuflyaj kimi, canlı orqanizmi öz ətraf mühitinə uyğunlaşdıran adaptasiyalar bu prosesin meyvəsidir. Təkamül biologiya elminin fundamental qanunu, bu kitabın da əsas
xətti və ana mövzusudur.
Bioloqlar bu gün Yer kürəsinin canlıları haqqında çox şey bilsələr də, bir
çox məsələ hələ də sirr olaraq qalmaqdadır. Canlılar haqda suallar vermək
və onlara elmi araşdırma yolu ilə cavablar axtarmaq biologiya elminin,
yəni canlı orqanizmləri öyrənən sahənin əsas fəaliyyətidir. Kiçicik hüceyrənin necə qartala çevrildiyi, insan beyninin necə işlədiyi, yaxud meşədəki
müxtəlif canlıların bir-birilə necə əlaqə qurduğu, yəni canlılar haqqında verilən istənilən sual biologiyanın maraq dairəsinə daxildir. Hər şeydən əvvəl,
biologiya həyatın təbiəti, necəliyi haqda bu gün də davam edən çoxşaxəli
axtarışdır.

Ən fundamental səviyyədə bu sual dayanır: Həyat
nədir? Hətta körpə uşaq belə, bitki və ya pişiyin canlı,
daşın, avtomobilin isə cansız olduğunu başa düşür, ancaq
həyat dediyimiz anlayışı sadə şəkildə, bir cümləlik tərifə
sığdırmaq çətindir. Biz canlını fəaliyyətləri əsasında
tanıyırıq. Şəkil 1.2-də canlılarla əlaqələndirilən xassə və
proseslərin bəziləri göstərilmişdir.
Şəkil 1.2-dəki bir neçə fotoşəkil belə, canlıların sonsuz
müxtəlifliyini göstərmək üçün kifayət edir. Bəs bioloqlar
bu müxtəliflik və mürəkkəbliyi necə anlayırlar?

Kitabın bu giriş fəsli məhz bu suala cavab vermək üçün
ümumi çərçivə yaradır. Fəslin ilk hissəsi müəyyən ümumi
anlayışlar ətrafında qurulmuş bioloji «landşaft»ın quşbaxışı mənzərəsini verir. Daha sonra, biologiyanın ana mövzusu olan, həyatın vəhdəti və müxtəlifliyini açıqlayan
təkamül mövzusuna qayıdacağıq. Bundan sonra isə, elmi
araşdırma mövzusuna keçəcəyik: alimlər təbiət haqqında
sualları necə qoyublar və bu suallara necə cavab verməyə
çalışıblar. Sonda, elm mədəniyyəti haqqında danışacaq,
onun cəmiyyətə necə təsir etdiyindən bəhs edəcəyik.

Şəkil 1.2 Canlıların bəzi xassələri.
▼ Nizam. Günəbaxanın yaxından çəkilmiş

bu fotosunda yüksək dərəcədə nizamlı
struktur görürük. Nizam canlı təbiəti
səciyyələndirən xassələrdən biridir.

▲ Tənzim. Bu uzunqulaq dovşan onu
▲ Təkamül adaptasiyası. Bu cırtdan

dəniz atının görünüşü yaşadığı mühitdə
gizlənə bilməsinə kömək edir. Bunun
kimi adaptasiyalar saysız-hesabsız
nəsildən keçərək, mühit şərtlərinə ən
yaxşı uyğunlaşa biləcək irsi xassələrə
malik fərdlərin uğurla çoxalması ilə
təkamül edir.

▲ Enerji emalı. Bu kəpənəyin

yanacağı çiçəklərdən əldə
etdiyi nektardır. Kəpənək
uçuş və digər işlərdə qidadan aldığı kimyəvi enerjini
istifadə edir.

əhatə edən hava ilə istilik alış-verişini
qulaq damarlarındakı qan axışı vasitəsilə tənzimləyərək bədən temperaturunu sabitləyə bilir.

▼ Çoxalma. Canlı

orqanizm öz bənzərini yaradır.

▲ Xaricdən gələn qıcığa

▲ Böyümə və inkişaf. Burada-

kı palıd toxumunda olduğu
kimi, canlının valideynlərindən
aldığı, genlərdə daşınan irsi
informasiya onun böyüməsinə
və inkişafına yön verir.

FƏSİL 1

cavab vermək. Soldakı
Venera milçəktutanı
ətrafdan gələn qıcığın
bir növü olan çəyirtkənin onun açıq qapanının üstünə düşməsinə
cavab olaraq sürətlə
qapanmışdır.
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BAŞLIQ 1.1

Canlı həyatın analizinin beş əsas mövzusu bunlardır:
Quruluş
İnformasiya
Enerji və Maddə
Qarşılıqlı Əlaqə
Təkamül

Biologiyanın əsas mövzuları
Biologiyanın əhatə dairəsi çox genişdir və maraqlı
kəşflərə hər gün yenisi əlavə olunur. Bu əhatə dairəsindəki mövzu müxtəlifliyini və məlumatları ortaq bir
çərçivəyə necə yerləşdirməli? Diqqəti bu elmin əsas
mövzuları ətrafında toplamaq işi asanlaşdıracaqdır.

Şəkil 1.3

İndisə hər mövzuya ayrı-ayrılıqda qısaca göz ataq.

Bioloji Quruluş Səviyyələrinə Səyahət
◀ 1 Biosfer

Kosmosdan belə canlı təbiətin izləri görünür. Məsələn, meşələrin əmələ gətirdiyi nəhəng yaşıl ləkələr Yer kürəsindəki canlılığın əlamətidir. Əslində, buradan bütün biosfer – Yerin bütün canlıları və onların yaşadığı yerlər
görünür. Quru və su hövzələrinin böyük hissəsi, yerdən bir neçə kilometr yüksəkliyə qədər atmosfer, hətta
səthindən okeanın ən dərin çöküntülərinə qədər uzanan hər yer biosferi təşkil edir.

◀ 2 Ekosistem

İyerarxik piramidada ilk dayanacağımız tropik meşə, otlaq, çöl və mərcan
rifləri kimi ekosistem örnəklərindən biridir: Şimali Amerikada bir dağ
çəmənliyi. Ekosistem bəlli ərazidə yaşayan bütün canlılar və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan torpaq, su, atmosfer qazları, işıq kimi cansız mühitdən
ibarətdir.

▶ 3 İcma

Bəlli bir ekosistemdə yaşayan orqanizmlərin cəminə
bioloji icma deyilir. Buradakı çəmənlik ekosistemi
icmasında cürbəcür bitki, heyvan, göbələk və kiflə yanaşı, adi gözlə görünməyən sonsuz müxtəliflikdə bakteriya və bənzər mikroorqanizmlər yaşamaqdadır. Bu
canlıların hər biri bəlli bioloji növə, yəni yalnız bir-birilə
cütləşib çoxala bilən müəyyən bir qrupa daxildir.

▶ 4 Populyasiya

Populyasiya bir növə aid olub, bəlli ərazidə
yaşayan bütün fərdləri əhatə edir. Məsələn,
buradakı çəmənlikdə acıpaxla çiçəyi və maral
yaşayır. İcmanın tərifini müəyyən bir ərazidə
məskunlaşmış populyasiyalar bütünü şəklində də vermək olar.
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▲ 5 Orqanizmlər

Canlı təbiətin bir fərdi orqanizm adlanır. Bu çəmənlikdəki hər bitki bir orqanizmdir; həmçinin hər heyvan,
hər göbələk və hər bakteriya
bir orqanizmdir.

Mövzu: Bioloji quruluşun səviyyələri ilə
qalxdıqca, hər yeni pillədə yeni yaranan
xassə özünü göstərir

Bioloji iyerarxiyanın quruluş səviyyələri ilə aşağı
enmək reduksionizm adlanan yanaşmanı təmsil edir. Yanaşmanın belə adlandırılmasının səbəbi, mürəkkəb sistemləri daha asan öyrənilə bilən, daha sadə sistemlərə
“reduksiya” (ing. reduce kiçiltmək, endirmək) etməsi,
yaxud “endirmə”sidir. Reduksionizm biologiyada əhəmiyyətli yer tutur. Məsələn, James Watson və Francis
Crick hüceyrədən götürdükləri DNA-nın molekulyar
quruluşunu öyrənərək bioloji irsiyyətin kimyəvi əsaslarını kəşf etmişdirlər. Reduksionizm çox sayda böyük
kəşflərə yol açmışdır. Ancaq növbəti hissədə bəhs edəcəyimiz kimi, bu yanaşmanın təbii olaraq, Yer kürəsindəki həyatla bağlı formalaşdırdığı təsəvvür natamamdır.

QURULUŞ Yer kürəsindəki həyatın öyrənilməsi canlı
orqanizmi əmələ gətirən mikroskopik ölçülərdəki
molekul və hüceyrələrdən, yaşayan bütöv planetə qədər
uzanır. Bioloqlar bioloji quruluşun bu ucsuz-bucaqsız
spektrini fərqli səviyyələrə bölürlər. Şəkil 1.3 kosmosdan
başlayaraq dağ çəmənliyinin canlı dünyasını mərhələmərhələ təsvir edir. Bu səyahət addım-addım bioloji
quruluş iyerarxiyasını vurğulayır.

▼ 6 Orqan

Mürəkkəb orqanizmin memari quruluş pillələriylə aşağı doğru endikcə, iyerarxik struktur özünü
göstərməyə davam edir. Yarpaq orqanizmin
bədənində birdən çox toxumadan ibarət spesifik
funksiyası olan, orqan adlanan parçaya bir nümunədir. Yarpaq, gövdə və kök bitkinin əsas orqanlarıdır.
Orqanın içindəki hər toxumanın
özünəməxsus düzülüşü var və
orqanın funksiyasında spesifik
rol oynayır.

Hüceyrə

▶ 8 Hüceyrə

Hüceyrə struktur və
funksiya baxımından
canlı həyatın ən
təməl vahididir.
Bəzi orqanizmlər
bütün funksiyaların
yerinə yetirildiyi
tək bir hüceyrədən
ibarətdir. Digərləri
çoxhüceyrəlidir
və iş ixtisaslaşmış hüceyrə
növləri arasında bölünür. Yarpaq
toxumasının böyüdülmüş
görüntüsündəki bu hüceyrənin
eni təxminən 40 mikrometrdir
(μm). 500 hüceyrə bir qəpiyin
diametr xəttini doldura bilir. Bu kiçik
hüceyrələrin içində onlardan da
balaca yaşıl parçacıqlar, fotosintez
prosesini aparan xloroplastlar
yerləşir.

▼ 7 Toxuma

Yarpağın hər hansı toxumasını görmək üçün mikroskopa ehtiyac var. Toxuma orqanizmdəki bir qrup hüceyrənin birlikdə işləyərək bəlli funksiya yerinə yetirən hissəsidir. Yandakı yarpaq bucaq altında kəsilmişdir. Şəklin sol hissəsindəki arı pətəyinə
bənzəyən toxuma işıq enerjisinin şəkərdəki
kimyəvi enerjiyə çevrildiyi fotosintez prosesinin baş verdiyi əsas yerdir. Sağdakı iç-içə
girmiş naxışları olan dəriyəbənzər toxuma
isə epidermis adlanır. Şəkər istehsalında xam
maddə olan CO2, epidermisdəki dəliklərdən
yarpağın içinə daxil olur.

10 μm

50 μm

▼ 9 Orqanel

Orqanellər hüceyrənin içində
müxtəlif funksiyalar yerinə
yetirən bölmələrdir. Onlardan
biri olan xloroplastı güclü
mikroskop vasitəsilə çəkilmiş
aşağıdakı görüntüdə görmək
mümkündür.

Xloroplast
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1 μm

▼10 Molekul

Son dayanacaq həyatın molekulyar səviyyəsində yerləşən xlorofildir. Bir molekul atom
adlanan vahidlərin ən az ikisindən ibarət olan
kimyəvi strukturdur. Atomlar burada göstərilən
kompüterlə qurulmuş şəkildə top formasındadır. Xlorofil yarpağın yaşıl olmasına səbəb olan,
fotosintez prosesində
günəş işığını udan
piqmentdir. Xloroplastın içindəki milyonlarla
xlorofil molekulu bəlli
bir sistem daxilində işıq
enerjisini qidanın kimyəvi enerjisinə çevirir.
Atomlar

Xlorofil
molekulu
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Yaranan Xassə
İndisə Şəkil 1.3-ə tərsdən baxaq; molekulyar səviyyədən başlayaraq yuxarı çıxaq. Beləcə, pillələri qalxdıqca ortaya çıxan yeni xassələri təyin etmək imkanı
yaranacaqdır. Yaranan xassə mürəkkəblik artdıqca,
sistemin parçaları arasında əmələ gələn qarşılıqlı əlaqə
və quruluşun nəticəsidir. Məsələn, fotosintez bütöv
xloroplastda işləyir, ancaq sınaq şüşəsində təsadüfi
şəkildə yerləşən xlorofil və digər molekul qarışığında
həyata keçməyəcəkdir. Fotosintez kimi koordinasiyalı
proses bu molekulların xloroplast içində xüsusi şəkildə
düzülməsini tələb edir. Reduksionist yanaşmanın əsas
subyekti olan canlı sistemlərin təcrid olunmuş ayrı-ayrı
hissələrində, üst quruluş səviyyələrində ortaya çıxan bir
sıra önəmli xassə çatışmır.
Yaranan xassə canlı həyat ilə məhdudlaşmır. Velosiped
hissələriylə dolu qutu ilə heç yerə gedə bilməzsiniz, ancaq bəlli şəkildə düzüldükdə, istədiyiniz yerə pedallaya
bilərsiniz. Lakin bioloji sistemlər belə, cansız sistemlərlə
müqayisədə dəfələrlə mürəkkəbdir və buna görə də
həyatın yaranan xassələrini öyrənmək xüsusilə çətindir.
Yaranan xassələri dərindən anlaya bilmək üçün,
bu gün bioloqlar reduksionizmi bioloji sistemlərin
hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri öyrənən sistem
biologiyası sahəsi ilə birləşdirirlər. Buradakı mənası ilə
sistem bir yarpaq ola biləcəyi kimi, bir qurbağa, qarışqa
sürüsü, yaxud səhra ekosistemi də ola bilər. Sistem
biologiyası bir-birini tamamlayan şəbəkə şəklində
qurulmuş parçaların dinamik davranışını öyrənib
modelləşdirərək yeni suallar verməyə imkan yaradır.
Məsələn, bədənimizdəki molekullararası əlaqədən
yaranan şəbəkələr 24 saatlıq yuxu və oyaqlıq dövrünü
necə yaradır? Daha iri miqyasda, atmosferdəki karbon
dioksidin tədrici artımı ekosistemləri və biosferi necə
tamamilə dəyişdirir? Sistem biologiyası canlı həyatın
bütün səviyyələrini öyrənmək üçün istifadə oluna bilir.

bilməsinə imkan verir, beləliklə, sadəcə onlara məxsus
olan geriyə doğru uçmaq və havada bir yerdə durmaq
bacarığına malikdirlər. Bu quşlar havada asılı halda
duraraq nazik, uzun dimdiklərini gülün içinə uzadır və
oradakı nektar ilə bəslənirlər. Canlı təbiətin struktur
ilə funksiyası arasındakı bu zərif uzlaşmanı təbii seçmə
izah edir. Bu haqda irəlidə danışacağıq.

Hüceyrə: Orqanizmin Struktur və
Funksiyasının Təməl Vahidi
Hüceyrə canlı təbiətin struktur iyerarxiyasında canlı
üçün tələb olunan bütün proseslərin həyata keçirilə
bildiyi ən kiçik quruluş vahididir. Hüceyrə nəzəriyyəsi 1800-cü illərdə, bir çox alimin müşahidələrinə
əsasən ortaya çıxmışdır. Nəzəriyyəyə görə, bütün canlı
orqanizmlər həyatın ən təməl vahidi olan hüceyrədən
ibarətdir. Həqiqətən də, orqanizmin bütün fəaliyyəti
hüceyrənin funksiyasından asılıdır. Məsələn, bu sətirləri oxuyarkən, gözlərinizin hərflər üzərində gəzişməsi
əzələ və neyron hüceyrələrinin fəaliyyətinin nəticəsidir.
Karbon atomu dövrəsi kimi qlobal miqyasda baş verən
hadisələr belə, yarpaq xloroplastlarında baş verən fotosintez kimi, hüceyrəvi fəaliyyətlərdən asılı ola bilir.
Bütün hüceyrələr bəlli ortaq xassələrə malikdir.
Məsələn, hüceyrələrin hamısı ətraf mühit ilə maddə alış-verişini tənzimləyən membran ilə əhatələnib.
Bunlarla yanaşı, iki əsas növ hüceyrə mövcuddur:
prokariot və eukariot. Tək bir hüceyrədən ibarət olan
iki qrup mikroorqanizm, bakteriya və arxeya prokariot
canlılardır. Qalan bütün canlılar, o cümlədən, heyvan və
bitkilər eukariotik hüceyrələrdən ibarətdir.
Şəkil 1.4 Eukariot və prokariot hüceyrələrin
ölçü və mürəkkəblik baxımından müqayisəsi.
Hüceyrələrin nisbi ölçüləri həqiqidir. Prokariot
hüceyrənin daha çox böyüdülmüş variantı üçün
Şəkil 6.5-ə bax.

Struktur və Funksiya
Bioloji iyerarxiyanın hər bir səviyyəsində struktur
ilə funksiyanın yaxın əlaqəsini görürük. Şəkil 1.3-dəki
yarpağın nazik və yastı olması, onun günəş işığını xloroplast vasitəsilə udmasını maksimallaşdırır. Bütün canlı
formalarında bu cür struktur-funksiya əlaqəsi mövcud
olduğu üçün müəyyən bioloji strukturun öyrənilməsi onun nə etdiyi və
necə işlədiyi haqda da çoxlu məlumat verir. Eyni şəkildə, bir şeyin
funksiyasını bilmək onun struktur
və quruluşu ilə bağlı fikir yaradır.
Heyvanlar aləmində struktur və funksiya arasındakı
qarşılıqlı əlaqəni göstərən
saysız nümunə mövcuddur. Məsələn, kolibri
quşunun anatomiyası
qanadlarının çiyin
ətrafında fırlana
6

FƏSİL 1

Eukariot hüceyrə
Membran

Prokariot hüceyrə
DNA
(nüvə yoxdur)
Membran

Sitoplazma

Nüvə
(membranla
əhatəli)
Membran
əhatəli orqanellər

DNA (nüvə boyunca
paylanmışdır)

1 μm

VİZUAL BACARIQ Miqyas xəttinin uzunluğunu ölçərək prokariot hüceyrənin həqiqi uzunluğunu hesablayın. Daha sonra eukariot hüceyrənin ən
böyük diametrini hesablayın.
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Eukariot hüceyrə membranla əhatəli orqanellərə malikdir (Şəkil 1.4). DNA ehtiva edən bəzi orqanellər, eynilə
nüvə kimi, eukariot hüceyrələrin hamısında mövcuddur.
Digər orqanellər müvafiq hüceyrə növünə xarakterikdir.
Məsələn, xloroplast ancaq fotosintezedici eukariot hüceyrələrə məxsusdur (Şəkil 1.3). Eukariot hüceyrənin əksinə,
prokariot hüceyrə nüvə və digər membran əhatəli orqanellərdən məhrumdur. Bundan əlavə, prokariot hüceyrə
adətən eukariot hüceyrədən daha kiçik olur (Şəkil 1.4).

DNA ehtiva edən nüvələr

Şəkil 1.6 Orqanizmin
valideynlərdən aldığı DNA
onun inkişafına yön verir.

Sperma hüceyrəsi

Yumurta
hüceyrəsi

Mövzu: Həyatın Əsas Vəzifələrindən Biri
Genetik İnformasiyanın Ekspressiyası və
Ötürülməsidir

Hər iki valideynin
DNA-sını ehtiva
edən mayalanmış
yumurta

İNFORMASİYA Hüceyrənin genetik materialı xromosom
adlanan strukturların içində dezoksiribonuklein turşusu
(DNA, ing. deoxyribonucleic acid) şəklində qorunub saxlanır.
Bölünməyə hazırlaşan hüceyrədəki xromosomları DNAya bağlandığında mavi rəngə çevrilən boya ilə görmək
mümkündür (Şəkil 1.5).

Eyni DNA-lı
embrionun
hüceyrələri
Valideynlərinin
xassələrini daşıyan
bala orqanizm

Şəkil 1.5 Ağciyər hüceyrəsi iki kiçik hüceyrəyə bölünür.
Əmələ gələn hüceyrələr böyüyüb yenidən bölünəcəkdirlər.

Şəkil 1.7 DNA: Genetik maddə
Nüvə
10 μm

DNA

Hüceyrə

A
C
Nukleotid

T
A
T
A

DNA - Genetik Maddə
Hüceyrə bölünməzdən əvvəl, ilk olaraq DNA özünü
replikasiya edir, yəni ikiləşdirir və əmələ gələn iki bala
hüceyrənin hər biri valideynindəki ilə tamamilə eyni olan
bir dəst xromosoma yiyələnir. Bir xromosomun içində
yalnız bir ədəd uzun DNA olur. Bu DNA-ların hər biri
yüzlərlə, hətta minlərlə gen adlanan parça ehtiva edir.
Nəsildən-nəslə ötürülən genlər irsi informasiyanın təməl
vahididir. Genlər hüceyrədə sintez olunan bütün molekulların inşası üçün lazım olan informasiyanı kodlaşdırır.
Bu molekullar da öz növbəsində, hüceyrənin kimlik və
funksiyasını təyin edir. Hər bir insanın həyatı valideynlərindən irsən aldığı DNA molekullarını ehtiva edən tək bir
hüceyrə ilə başlayır. Hər hüceyrə bölünməsindən əvvəl
DNA surətinin çıxarılması nəticəsində bədəninizi əmələ
gətirən trilyonlarla hüceyrənin hər birinə bu DNA-nın bir
nüsxəsi düşür. Hüceyrələr böyüyüb çoxalarkən, DNA-dakı
informasiya orqanizmin inkişafını yönləndirir (Şəkil 1.6).
DNA molekulunun strukturu, onun informasiya
daşıyıcısı kimi fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. DNA ikiqat
spiral şəklində burulmuş iki uzun zəncirdən, onlar isə
nukleotid adlanan dörd növ (A, T, G və C) təməl kimyəvi
FƏSİL 1

C
C
G
T
A
G
T
A
(a) DNA ikiqat spiralı. Bu
model DNA parçasının
atomlarını təsvir edir.
Nukleotidlərdən ibarət
iki uzun zənciri olan DNA
molekulu üçölçülü fəzada
ikiqat spiral formasını alır.

(b) DNA-nın tək zənciri. Təsvir
və hərflər DNA molekulunun bir
zəncirinin kiçik bir hissəsindəki
nukleotidləri təmsil edir. Genetik
informasiya dörd növ nukleotidin
spesifik ardıcıllığı şəklində kodlaşdırılır. Nukleotid növləri A, T, C və
G hərfləri ilə göstərilir.
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bloklardan ibarətdir (Şəkil 1.7). Bu dörd nukleotidin
spesifik ardıcıllıqla düzülüşü gendəki informasiyanı
kodlaşdırır. DNA-nın informasiya kodlaşdırma tərzi
bizim əlifbanın hərflərindən sözlər düzəldərək onlara
bəlli mənalar yükləməyimizə bənzəyir. Məsələn, kəs
sözü kəsmə əməliyyatını ifadə edərkən, eyni hərflərdən
ibarət əks və sək (səkmək) sözləri isə tamamilə başqa
məna verir. Nukleotidləri dörd hərfli əlifba kimi
təsəvvür etmək olar.
Bir çox gen protein istehsalında ilkin çertyoj vəzifəsi
daşıyır. Məsələn, bir bakteriya geni şəkər molekulunu
parçalamaq üçün protein kodlaşdırdığı halda, başqa
bir insan geni infeksiya ilə mübarizə aparmaq üçün
anticisim kodlaşdıra bilir. Ümumiyyətlə, proteinlər
hüceyrənin inşa və fəaliyyətində mərkəzi rol oynayır.
Protein kodlaşdıran genlər protein istehsal prosesini
dolayı yolla, RNA adlanan ara molekul vasitəsilə idarə
edir (Şəkil 1.8). Gen boyu düzülmüş nukleotid ardıcıllığı əvvəlcə mRNA molekuluna köçürülür, sonra isə
aminturşu adlanan təməl vahidlərdən ibarət proteinə
tərcümə edilir. Proses tamamlandıqda aminturşu zənciri
özünəməxsus forma və funksiyaya malik xüsusi protein əmələ gətirir. Gendəki informasiyanın hüceyrəvi
məhsula çevrilmə prosesi bütövlükdə gen ekspressiyası
adlanır.
Bütün canlılar genin ekspressiyası üçün demək olar ki,
eyni genetik koddan istifadə edirlər, yəni bəlli nukleotid ardıcıllığının mənası orqanizmlər arasında dəyişmir.
Canlı orqanizmlər arasındakı fərq, əsasən onların genetik kodlarındakı fərqdən yox, nukleotid ardıcıllığının
fərqli olmasından qaynaqlanır. Genetik kodun bu şəkildə universal olması bütün canlıların bir-biriylə yaxından
əlaqəli olmasının əsaslı dəlilidir. Müəyyən bir proteini
kodlayan genin müxtəlif orqanizmlərdəki ardıcıllıqlarını
müqayisə edərək, həm proteinin özü, həm də növlərin
qohumluğu haqqında dəyərli informasiya əldə etmək
olar.
Şəkil 1.8-də göstərilən mRNA proteinə tərcümə
olunur, ancaq bütün RNA molekullarının sonu belə
olmur. Məsələn, bir neçə on ildir ki, bəzi RNA növlərinin protein sintezi aparatının tərkib hissəsi olduğu elmə
məlumdur. Son zamanlarda alimlər protein kodlaşdıran
gen fəaliyyətinin tənzimində və bir sıra başqa prosesdə iştirak edən yeni RNA növləri kəşf etmişdirlər. Bu
RNA-ları da genlər kodlaşdırır, həmçinin bu molekulların istehsalı da gen ekspressiyası anlayışına daxildir.
DNA protein və RNA-ların istehsalı üçün lazım olan
informasiyanın daşıyıcısıdır və hər hüceyrə bölünməsində surətinin çıxarılması ilə genetik informasiyanın
nəsildən-nəslə dəyişmədən ötürülməsini təmin edir.

Genomika: DNA Ardıcıllıqlarının
Genişmiqyaslı Analizi
Bir orqanizmin valideynlərindən irsən aldığı genetik
təlimatların cəminə genom deyilir. Tipik insan hüceyrəsi bir-birinə bənzər iki dəst xromosoma malikdir və
bu dəstlər təxminən 3 milyard nukleotid cütündən
qurulmuş DNA-dan ibarətdir. Bu nukleotidlər tək hərfli
8
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Şəkil 1.8 Gen ekspressiyası: Hüceyrə gendə saxlanılan informasiya əsasında funksional protein istehsal edir.

(a) Göz bəbəyinin arxasında
yerləşən göz linzası işığı fokuslaya bilir, çünki linza hüceyrələri kristalin adlanan şəffaf
proteinin sıx şəkildə yan-yana
düzülməsi ilə əmələ gəlmişdir.
Bəs hüceyrə kristalin proteinini
necə istehsal edir?

Linza
hüceyrəsi

(b) Linza hüceyrəsi DNA-dakı informasiyadan istifadə edərək kristalin proteini əmələ gətirir.
Kristalin geni
Kristalin geni
xromosomdakı
DNA-nın bir hissəsidir.

DNA (kristalin
geninin bir
parçası)

TRANSKRİPSİYA

Hüceyrə DNA nukleotidlərinin ardıcıllığı
şəklində kodlaşdırılan informasiya vasitəsilə
mRNA adlanan spesifik RNA molekulu əmələ
gətirir.

mRNA

TRANSLYASİYA

Hüceyrə mRNA nukleotidlərində saxlanan
informasiyanı aminturşu ardıcıllığına tərcümə
edir.

Aminturşu
zənciri

PROTEİN BÜKÜLMƏSİ

Protein
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Kristalin proteini

Aminturşu zənciri bükülərək spesifik kristalin
proteini formasını alır.
Növbəti mərhələdə
kristalin proteinləri paketlənərək işığın fokuslanmasına və nəticədə
gözün görməsinə şərait
yaradır.

qısaltmalar olaraq qarşınızdakı biologiya dərsliyinin
hərfləri böyüklüyündə çap olunsa, bütün genomun mətni bunun kimi 700 ədəd kitabı doldurar.
1990-cı illərdən bu yana ortaya çıxan inqilabi texnoloji
yeniliklər genom ardıcıllığını təyinetmə işlərini dəfələrlə
sürətləndirmişdir. Hazırda bir növün nümunəvi fərdini
təmsil edən bütün nukleotid ardıcıllıqlarının cəmi olan
genom ardıcıllığı, insan daxil olmaqla, bir çox heyvan,
bitki, göbələk, bakteriya və arxeyalar üçün aşkar edilmişdir. Genom ardıcıllama layihələrindən qaynaqlanan
informasiya selini və bilinən gen funksiyalarının gün
keçdikcə böyüyən kataloqlarını anlamaq üçün alimlər
hüceyrə və molekul səviyyəsində sistem biologiyası
yanaşması olaraq bilinən metodu tətbiq edirlər. Gen
və DNA-nın digər hissələrini tək-tək araşdırmaqdansa,
dəstlər halında bir, yaxud daha çox növdə tədqiq edirlər.
Bu yanaşma genomika adlanır. Bənzər şəkildə, proteomika termini protein dəstlərinin tədqiq olunduğu elmdir. (Bəlli hüceyrə, toxuma, yaxud orqanizm tərəfindən
istehsal olunan proteinlərin toplusuna proteom deyilir).
Araşdırma texnologiyaları sahəsində atılan üç böyük addım genomika və proteomika yanaşmalarının
tətbiqinə imkan yaratmışdır. Bunlardan biri çox sayda
bioloji nümunəni sürətli şəkildə analiz edə bilən yüksək
məhsuldarlığa malik (ing. high throughput) texnologiyalardır. İkinci böyük addım bu nəhəng informasiya yığınını
saxlamaq, təşkil etmək, sinifləndirmək və analiz etmək
üçün kompüter vasitələrini yaradan bioinformatika
adlı yeni elmin inkişafıdır. Üçüncü yenilik kompüter
mütəxəssislərinin, riyaziyyatçı, mühəndis, kimyaçı,
fizik və əlbəttə ki, bioloq kimi müxtəlif elm sahələrində
işləyən mütəxəssislərin yaxın əməkdaşlığına imkan yaradan interdisiplinar araşdırma komandalarının qurulmasıdır. Bu araşdırma qruplarındakı alimlərin məqsədi bütöv

Şəkil 1.9 Enerji axını və
kimyəvi dövran. Ekosistemdə
enerji axını bir yöndə hərəkət
edir: bitki fotosintez ilə günəş
işığından aldığı enerjini kimyəvi
enerjiyə (şəkər kimi qida molekullarında saxlayaraq) çevirir.
Bu enerji bitkinin özü, yaxud
digər orqanizmlər tərəfindən iş
görmək üçün istifadə olunur və
sonda hamısı istilik olaraq ekosistemdən kənar edilir. Kimyəvi
maddə isə bunun əksinə, canlı
orqanizmlər ilə cansız mühit
arasında davamlı şəkildə dövr
edir.

orqanizm və hüceyrələrdə DNA tərəfindən istehsal
olunan protein və RNA-ların bütövlükdə koordinasiyalı
şəkildə necə işlədiyini başa düşməkdir.

Mövzu: Həyat Maddə və Enerjinin Daşınması
və Çevrilməsi Proseslərindən Asılıdır
ENERJİ VƏ MADDƏ Canlının ən fundamental xassələrindən biri həyat fəaliyyətlərini davam etdirə bilmək üçün
enerji istifadə etməsidir. Hərəkət, böyümə, çoxalma və
həyatın digər müxtəlif hüceyrəvi fəaliyyətləri işdir; iş isə
enerji tələb edir. Həyat çox hissəsi Günəş qaynaqlı olan
bu enerjinin bir haldan digərinə çevrilmə prosesi nəticəsində mümkün olmaqdadır (Şəkil 1.9). Bitki Günəş işığını udaraq, ondakı enerjini fotosintez vasitəsilə, kimyəvi
enerji olaraq şəkər kimi qida maddələrinin içinə həbs
edir. İşıq enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirən bitki və
digər fotosintetik orqanizmlər istehsalçı canlılar adlanır.
İstehsalçıların enerjisi buradan birbaşa digər orqanizmlər
və yaxud onların qalıqlarıyla bəslənən istehlakçı canlılara keçir (məsələn, heyvanlara).
Orqanizm əzələ yığılması, yaxud hüceyrə bölünməsi
kimi işləri görmək üçün kimyəvi enerji istifadə etdikdə,
enerjinin bir hissəsi ətrafa yayılır, istilik olaraq itirilir.
Nəticədə, enerji ekosistemdə bir istiqamətdə axır: işıq
olaraq daxil olur, istilik şəklində çıxır. Kimyəvi maddələr
isə ekosistemin içində dövrə vurur, təkrar-təkrar istifadə
olunur (Şəkil 1.9). Bitkinin hava, yaxud torpaqdan əldə
etdiyi maddə, onun gövdəsinin tərkibinə keçir və daha
sonra bitkini yeyən heyvanın vücuduna daxil olur. Son
mərhələdə bu kimyəvi maddələr tullantı maddələrini,
yarpaq və ölü canlıları parçalayan bakteriya və göbələk
kimi çürüdücülər vasitəsilə yenidən ətraf mühitə qaytarılır.

ENERJİ AXINI

LƏR DÖVRA
DDƏ
NI
MA
Bitki
günəş
işığını
kimyəvi
enerjiyə
çevirir.

Günəşdən
gələn işıq
enerjisi.

Canlılar kimyəvi
enerji vasitəsilə
iş görür.

Bitki maddəni
hava və torpaqdan əldə edir.
Kimyəvi
maddələr
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Maddə bitkini
yeyən canlılara
keçir.

İstilik
sistemdən
kənara çıxır.

Kif və bakteriya
kimi çürüdücülər
tökülmüş yarpaq
və ölü orqanizmləri parçalayaraq
maddəni torpağa geri qaytarır.
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Mövzu: Molekullardan Ekosistemə Qədər,
Qarşılıqlı Əlaqə Bioloji Sistemdə Böyük
Əhəmiyyətə Malikdir

Şəkil 1.10 Əks-əlaqə tənzimi. İnsan bədəni əsas yanacaq olan
qlükozun istifadəsini və ehtiyat saxlanmasını tənzimləyir. Təsvirdə mənfi
əks-əlaqə nümunəsi kimi insulinə cavab olaraq ilkin stimulun azalması
təsvir olunur.

QARŞILIQLI ƏLAQƏ Bioloji iyerarxiyanın istənilən səviy-

Mədəaltı vəzinin insulin
Qandakı
istehsal edən hüceyrəsi.
qlükoz
1 Qanda qlükoz səviyyəsinin yüksək
İnsulin
olması mədəaltı vəzinin qana insulin
ifraz etməsinə yol açır.

Molekullar: Orqanizmin İçindəki Qarşılıqlı
Əlaqələr

-

2 İnsulin qan ilə bütün vücudu
dövr edir.
Mənfi əks-əlaqə

yəsində sistemin parçaları arasındakı qarşılıqlı əlaqə
bir bütün olaraq sistemin işləməsini təmin edir. Bu fakt
hüceyrədəki molekul üçün olduğu qədər, hər hansı ekosistemin parçaları üçün də doğrudur; hər ikisi nümunə
olaraq kitabda verilmişdir.

3 İnsulin hüceyrələrə bağlanaraq
qlükozun qandan alınmasına,
qaraciyər hüceyrələrində isə qlükozun toplanmasına gətirib çıxarır.
Bunun nəticəsində qandakı qlükoz
səviyyəsi aşağı düşür.

Quruluşun aşağı pillələrində, orqanizmi əmələ gətirən
parçalar — orqan, toxuma, hüceyrə və molekullar arasındakı qarşılıqlı əlaqə, bu parçaların maneəsiz şəkildə
işləməsi üçün vacibdir. Məsələn, qandakı şəkər səviyyə4 Azalan qlükoz səviyyəsi artıq
sinin tənzimini ələ alaq. Bədəndəki hüceyrələr iki əks
insulin ifrazatını stimullaşdırmağa
prosesi — şəkərin parçalanması və ehtiyat olaraq saxlanqadir deyil.
ması — tənzimləyərək yanacağa (şəkərə) olan tələb və
VİZUAL BACARIQ
Burada insulinə cavab nədir? Cavabın azaltdığı
təklifi eyni səviyyədə saxlamalıdır. Burada əsas məqam
ilkin qıcıq hansıdır?
bir çox bioloji prosesin özünü tənzimləmədə istifadə
etdiyi əks-əlaqə mexanizmidir.
akasiya ağacı öz kökündə məskən salan torpaq mikroƏks-əlaqə tənzimi nəticə, yaxud məhsulun özünü
orqanizmlərilə, üzərində yaşayan həşəratlarla və yarəmələ gətirən prosesi tənzimlədiyi mexanizmdir. Canlıpağı, meyvəsi ilə bəslənən heyvanlarla qarşılıqlı əlaqə
larda ən çox təsadüf olunan tənzim növü nəticənin ilkin
qurur (Şəkil 1.11). Canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqədə
qıcığını azaldan mənfi əks-əlaqə tipidir. Yemək yedikdən
hər iki tərəf faydalana, biri faydalanarkən, digəri zərər
sonra qanda qlükoz şəkərinin səviyyəsinin artması məgörə, yaxud hər iki tərəf zərər görə bilər. “Süpürgəçi”
dəaltı vəzi hüceyrələrinin insulin ifraz etməsinə səbəb
balığın tısbağanın üstündəki parazitləri yeməsi qarşılıqlı
olur (Şəkil 1.10). Bu da, öz növbəsində, bədən hüceyfayda, pələngin zebri ovlayaraq yeməsi isə növlərdən
rələrinin qlükozu əldə etməsinə, qaraciyər hüceyrələribirinin fayda, digərinin zərər görməsinə nümunədir.
nin isə ehtiyat üçün yığmasına gətirib çıxarır; nəticədə,
İki bitkinin torpaqdakı məhdud resurs üçün rəqabət
qandakı qlükoz səviyyəsi düşür. Bu, insulin ifrazına yol
aparması isə qarşılıqlı əlaqənin hər iki tərəfə ziyan
açan qıcığı aradan qaldıraraq biokimyəvi
yolu bağlayır.
Şəkil 1.11 Afrika akasiyasının digər orqanizmlər və fiziki mühit ilə qarşılıqlı əlaqəsi.
Beləliklə, məhsul onu əmələ gətirən
Günəş işığı
prosesi mənfi şəkildə tənzimləyir.
Mənfi əks-əlaqə qədər çox olmasa da,
Yarpaq Günəşdən
müsbət əks-əlaqə mexanizmi ilə tənzimYarpaq havadan
işıq enerjisi udur.
karbon qazı qəbul
lənən bioloji proseslər də mövcuddur:
edib oksigen
burada məhsul onu əmələ gətirən prosesi
buraxır.
sürətləndirir. İnsan qanının yaralanmaya
cavab olaraq laxtalanması bu mexanizmə
bir nümunədir. Qan damarı zədələndiyi
Yerə düşən yarzaman trombosit adlanan parçalar zədə
paq onu çürüdən
alan bölgəyə yığışmağa başlayır. Müsbət
orqanizmlər tərəfindən parçalanır
əks-əlaqəni trombositlər tərəfindən buvə içindəki mineraxılan kimyəvi maddənin yeni trombositral torpağa geri
lər cəzb etməsində görə bilərik. Trombosit
qayıdır.
toplanması mürəkkəb proseslər zəncirinə
təkan verir və yara laxta ilə örtülür.

Ekosistem: Orqanizmin Başqa
Canlılar və Cansız Mühit ilə
Qarşılıqlı Əlaqəsi

Torpaqdakı su
və minerallar
kök vasitəsilə
çəkilib alınır.

Ekosistem səviyyəsində bütün orqanizmlər bir-birilə əlaqədədir. Məsələn,
10
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Heyvan ağacın
yarpaq və meyvələrini yeyərək qidalı
maddə və mineralları
ifrazat şəklində torpağa geri qaytarır.

vurmasının örnəyidir. Canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqə
ekosistemin bütövlükdə tənzimlənməsinə kömək edir.
Hər canlı, eyni zamanda ətraf mühitdəki fiziki şeylərlə də qarşılıqlı əlaqədədir. Məsələn, ağac yarpağı işığı
günəşdən alır, karbon dioksidi havadan udur, oksigeni
isə havaya buraxır (Şəkil 1.11). Öz növbəsində, ətraf mühit də canlıların təsirinə məruz qalır. Məsələn,
bitki torpaqdan su və mineral almaqla yanaşı, böyüdükcə kökü daşları parçalayır və torpağın əmələgəlmə
prosesinə kömək edir. Qlobal miqyasda nümunə isə,
atmosferdə mövcud olan bütün oksigenin bitki və digər
fotosintetik canlılar tərəfindən istehsal olunmasıdır.
Digər canlılar kimi, biz insanlar da ətraf mühitimizlə
qarşılıqlı əlaqə qururuq və bu əlaqənin mənfi nəticələri
də var. Məsələn, son 150 ildə bəşəriyyət fosil yanacaqlarından (kömür, neft və qaz) istifadəni dəfələrlə
artırmışdır. Bu proses nəticəsində atmosferə külli
miqdarda karbon dioksid (CO2) və digər qazlar buraxılmışdır ki, bu da, istiliyin Yer kürəsinin səthinə yaxın
bölgələrdə tutulub saxlanmasına səbəb olmuşdur (Şəkil
56.29). Hesablamalara görə, 1900-cü ildən bu yana
insan fəaliyyəti nəticəsində atmosferə buraxılan CO2
Yer kürəsinin orta temperaturunu təxminən 1ºC artırmışdır. Qlobal modelləmə təxminlərinə görə, karbon və
digər qazların bu sürətlə atmosferə buraxılması davam
edərsə, bu əsrin sonlarında temperaturun daha 3ºC
artması gözlənilir.
İqlim dəyişikliyi qısa müddətli hava şəraitinin dəyişməsindən fərqli olaraq, otuz ildən çox çəkən, müəyyən
istiqamətdə irəliləyən qlobal dəyişiklikdir. Hazırda baş
verən qlobal istiləşmə iqlim dəyişikliyinin əsas aspektidir, lakin bunun başqa nəticələri də mövcuddur: külək
və yağıntı xüsusiyyətləri dəyişir, fırtına və quraqlıq kimi
ifrat hava şərtləri daha çox baş verir. İqlim dəyişikliyi
dünyanın bir çox yerində artıq canlıların yaşadığı yerləri, yəni onların habitatlarını dəyişdirməyə başlayıb.
Məsələn, ağ ayıların ovlanmaq üçün platforma olaraq
istifadə etdiyi buz əridiyi üçün qidalanmaları çətinləşmiş və ölüm halları artmışdır. Habitatlar korlandıqca,
yüzlərlə bitki və heyvan növü yeni, daha əlverişli yaşayış məkanları axtarmağa məcbur olurlar, ancaq bəziləri
üçün uyğun habitat azdır, digərləri isə yeni yerlərə
köçməyə vaxt tapmır. Nəticədə, bir çox növün bəzi
populyasiyaları kiçilmiş, hətta tamamilə yox olmuşdur
(Şəkil 1.12). Bu gedişat bütün bir növün yox olmasına
Şəkil 1.12 Qlobal istiləşmə
canlı növlərini təhlükəyə atır.
İstilik artdıqca Scleropus cinsinə aid
bu kərtənkələ sığınacağında daha
çox vaxt sərf etməli olur. Bu da onun
ovlanma üçün qalan vaxtını azaldır.
Daha az qidalanan kərtənkələnin,
nəticədə nəsilvermə qabiliyyəti
aşağı düşür. Araşdırmalar göstərir ki,
1975-ci ildən bu yana Meksikadakı
400 populyasiyanın 12%-i məhv
olmuşdur. İqlim dəyişikliyinin Yer
kürəsindəki həyata təsirinə dair başqa
nümunələr üçün Şəkil 56.30-un
“Əlaqə Qur” hissəsinə baxın.
FƏSİL 1

gətirib çıxara bilər. Sözügedən dəyişikliklərin insan və
digər canlılar üçün də faciəvi nəticə verməsi mümkündür (Başlıq 56.4).
Biologiya elminin 4 əsas mövzusu olan quruluş,
informasiya, enerji-maddə və qarşılıqlı əlaqədən bəhs
etdiyimizə görə, təkamül mövzusuna keçə bilərik. Bioloqlar təkamülün biologiya elminin özəyi, yəni ən əsas
mövzusu olduğu barədə həmfikirdirlər.

YOXLAMA 1.1
1. Şəkil 1.3 əsasında, molekulyar səviyyədən başlayara yuxarıya
doğru, bioloji quruluşun səviyyələrini təsvir edin. Hər cümlədə
bir əvvəlki (aşağı) səviyyəyə aid məfhumlardan istifadə edin.
Məsələn, “Molekul atomların bir-birinə bağlanması ilə əmələ
gəlir”.
2. Bəndlərin hər biri üçün biologiyanın ana xətlərini təyin edin:
(a) Oxlu kirpinin iti iynələri.
(b) Tək bir mayalanmış yumurtadan çoxhüceyrəli orqanizmin
inkişaf prosesi.
(c) Uçuş üçün enerjisini şəkərdən alan kolibri.
Müzakirə olunan mövzular üçün əlavə nümunələr
düşünün.

3. ƏGƏR

BAŞLIQ 1.2
Əsas Mövzu: Təkamül canlıların
vəhdət və müxtəlifliyini izah edir
TƏKAMÜL Təkamül bəşəriyyətin canlı orqanizmlər
haqqında bildiklərini özündə cəmləyən yeganə çərçivədir. Fosil tapıntıları aydın şəkildə göstərir ki, həyat
Yer kürəsində milyardlarla il təkamül keçirərək, tarixdə
yaşamış və bu gün yaşayan sonsuz müxtəliflikdəki canlıları yaratmışdır. Bu müxtəlifliklə yanaşı, həyatın vəhdəti özünü canlılar arasındakı ortaq xassələr şəklində
göstərir. Məsələn, dəniz atı, dovşan, kolibri və zürafə
kimi canlılar nə qədər fərqli görünsələr də, onların skeleti bənzər struktura malikdir.
Həyatın bu vəhdət və müxtəlifliyinin, həmçinin
orqanizmin habitatına uyğunlaşması (adaptasiya)
proseslərinin elmi izahı təkamüldür. Təkamül hazırda
Yer kürəsində yaşayan bütün canlıların keçmişdə
yaşamış ortaq əcdadlardan dəyişərək törədiyini irəli
sürən anlayışdır. Dəyişərək törəmə nəticəsində iki növ
ortaq xassələrə sahib olur ki, bunun səbəbi də sadəcə
ortaq əcdaddan gəlmələridir. Müxtəlifliyin səbəbi isə,
iki növün bir-birindən ayrılmasından sonra törəmə
prosesində baş verən dəyişikliklərdir. Təkamülün,
həqiqətən də baş verdiyinə və mexanizmlərinə dair
çox sayda dəlil mövcuddur. Bütün bunlardan 22-25-ci
fəsillərdə geniş şəkildə bəhs olunacaq.
Müasir təkamül nəzəriyyəsinin banilərindən biri olan
Theodosius Dobzhansky belə demişdir: “Biologiyaya
təkamül işığında baxılmadığı müddətcə, heç nəyin
yerini başa düşmək mümkün deyil”. Onun bu məşhur
sözlərini anlamaq üçün, bioloqların planetdəki sonsuz
müxtəlifliyi necə ələ aldıqlarına nəzər yetirməliyik.
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Canlı Müxtəlifliyini Sinifləndirmək

Canlı Həyat Üç Aləmüstündə Toplanır

Müxtəliflik canlıların ən ayırdedici xüsusiyyətidir.
Bioloqlar bu günədək təxminən 1.8 milyon növ aşkar
etmiş və onları adlandırmışdırlar. Hər orqanizm növünün iki hissədən ibarət adı vardır. Birinci hissə növün
aid olduğu cinsin adıdır. İkinci hissə isə, bu cins içindəki növə məxsus, unikal addır. (Məsələn, Homo sapiens
insanın aid olduğu növün adıdır).
İndiyidək 100 min göbələk, 290 min bitki, 57 min
onurğalı heyvan, 1 milyon həşərat (cücü) və çox sayda
təkhüceyrəli canlı növü aşkar edilmişdir. Alimlər hər il
minlərlə yeni növ kəşf edirlər. Dünyada yaşayan növ sayının 10 milyon ilə 100 milyon arasında olduğu təxmin
edilir. Həqiqi rəqəm nə olursa olsun, biologiya elminin
əhatə etməli olduğu sahənin çox geniş olduğu açıqdır
və bu müxtəlifliyi bəlli çərçivələrdə ortaya çıxarmaq
bioloqların qarşısında böyük məqsəd olaraq qalır.

Alimlər tarixən geniş müxtəlifliyə malik canlıları
tək-tək struktur, funksiya və digər gözəçarpan
xassələr baxımından müqayisə edərək sinifləndirmə
yolunu seçmişlər. Son illərdə ortaya çıxan DNA
ardıcıllığının müqayisəsi kimi, yeni metodların
istifadəsi ilə sinifləndirmə prinsipləri yenidən ələ
alınır. Bu yenidənqurma prosesi davam edir, ancaq bu
gün canlıları aləmüstü adlanan üç əsas qrupa ayırmaq
mümkündür: Bakteriyalar, Arxeyalar və Eukariotlar
(Şəkil 1.13).
Bunlardan iki aləmüstü, Bakteriya və Arxeya prokariot canlılardır. Eukariotlar aləmüstündə Bitkilər aləmi,
Göbələklər aləmi, Heyvanlar aləmi və İbtidailər var.
Üç aləm bir-birindən qismən qidalanma tərzlərinə görə
ayrılırlar: Bitkilər şəkər və digər qida maddələrini fotosintez vasitəsilə özləri istehsal edir, göbələklər qidanı

Şəkil 1.13 Canlı təbiətin üç aləmüstüsü
(a) Bakteriyalar Aləmüstü

2 μm

2 μm

(b) Arxeyalar Aləmüstü

Bakteriyalar ən geniş yayılmış və ən yüksək müxtəlifliyə malik prokariotlardır. Hal-hazırda bir neçə aləmdə sinifləndirilir. Fotoşəkildəki
çöpşəkilli parçaların hərəsi bir bakteriya hüceyrəsidir.

Arxeyalar bir neçə aləmdən ibarətdir. Arxeya prokariotlarının bəziləri Yer kürəsinin duzlu göl və isti bulaqları kimi ifrat habitatlarında
yaşayırlar. Şəkildəki hər kürəcik bir arxeya hüceyrəsidir.

(c) Eukariotlar Aləmüstü
◀ Heyvanlar Aləmi başqa

orqanizmlər ilə bəslənən
çoxhüceyrəli eukariot
canlılardır.

100 μm

▲ Bitkilər Aləmi (quru bitkiləri)

torpaq üzərində yaşayan,
fotosintez, yəni işıq enerjisini
qidanın kimyəvi enerjisinə
çevirmə qabiliyyətinə malik
çoxhüceyrəli eukariotlardan
ibarətdir.
▶ Göbələklər Aləmi

Papaqlı göbələk və
kiflərin daxil olduğu bu
aləmin sinifləndirilməsi qismən qidalanma tərzinə görə təyin
edilir. Göbələklər qidanı xaricdən soraraq alan canlılardır.
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▶ İbtidailər (Protista)

əksəriyyəti birhüceyrəli və az sayda
nisbətən sadə struktura malik çoxhüceyrəli eukariotlardan
ibarətdir. Yandakı
şəkildə gölməçə suyundan götürülmüş nümunədə cürbəcür ibtidai
canlılar görmək mümkündür. Alimlərin ibtidailərin törəmə bağlarını
ən doğru şəkildə əks etdirəcək sinifləndirmə strukturu üzərindəki
mübahisələri bu gün də davam edir.
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suda həll olmuş formada xaricdən əldə edir, heyvanlar
isə digər orqanizmləri yeyib həzm edərək qidalanırlar.
İnsan, əlbəttə ki, heyvanlar aləminə mənsubdur.
Say və müxtəliflik baxımından ən böyük eukariot
qrupu ibtidailərdir. Əvvəllər, ibtidailər tək bir aləmdə
toplanırdılar, lakin hazırda bir neçə qrupda yerləşirlər.
Bu dəyişikliyin səbəbi bəzi ibtidailərin digər ibtidailərdən çox, bitki, heyvan, yaxud göbələklərə daha yaxın
olduğunu göstərən DNA analizlərindən əldə olunan
nəticələrdir.

aspekt əlavə edir: zaman. Fosil və digər dəlillərin də
sübut etdiyi kimi, həyatın tarixi yaşı milyardlarla il olan
Yer kürəsindəki dəyişən canlı orqanizmlərin təkamül
dastanıdır (Şəkil 1.15).
Şəkil 1.15 Keçmişi qazıb çıxarmaq. Paleontoloqlar Madaqaskar
adasında uzun boynu ilə məşhur olan Rapetosaurus krausei dinozavrının arxa ayağını daşlaşmış torpağın içindən diqqətlə qazıb çıxarırlar.

Həyatın Müxtəlifliyi İçindəki Vəhdət
Həyat nə qədər müxtəliflik sərgiləsə də, canlıların
diqqətəlayiq vəhdəti də var. Məsələn, əvvəlki səhifələrdə bəhs etdiyimiz fərqli heyvanlar arasındakı skelet
bənzərliyi, yaxud DNA dilinin (genetik kod) universallığı. Canlılar arasındakı bənzərlik hər yerdə, bioloji
iyerarxiyanın bütün səviyyələrində özünü açıq şəkildə
göstərir. Məsələn, bu vəhdət hüceyrə strukturundakı
bir çox xassədə, hətta tamamilə əlaqəsiz canlılar arasında belə, çox aydın görünür (Şəkil 1.14).
Bəs həyatın bu vəhdət və müxtəlifliyindəki ikili xarakterini necə izah etmək olar? Təkamül prosesi canlıların bənzərliyini olduğu qədər, müxtəlifliyini də işıqlandırır. Bu nəzəriyyə, eyni zamanda, biologiyaya yeni

Şəkil 1.14 Həyatın müxtəlifliyi içindəki vəhdətinə nümunə:
eukariotlarda kirpik strukturu. Kirpik hərəkət prosesində fəaliyyət
göstərən hüceyrə uzantısıdır. Bu struktur gölməçələrdə yaşayan təkhüceyrəli Parameciumdan (infuzor tərliyi) tutmuş insana qədər, çox
fərqli canlılarda mövcuddur. Bir-birindən bu qədər fərqli olan canlılar
belə, bunun kimi diqqətəlayiq oxşarlığa malik ola bilir. Şəkildə verilən
eninə kəsikdə bunu aydın şəkildə görmək mümkündür.

5 μm

Eninə kəsik. Kirpiyin
elektron mikroskopik
eninə kəsiyi.

15 μm

Parameciumun kirpiyi. Bu təkhüceyrəli canlının kirpikləri onun
gölməçə suyunda hərəkət etdirir.

0.1 μm
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Nəfəs borusu (traxeya) hüceyrələrinin kirpikləri. İnsanın nəfəs
borusunu örtən hüceyrələrdə kirpiklər
mövcuddur. Ağciyər bunlar vasitəsilə
seliyinə ilişmiş qırıntıları yuxarıya
doğru süpürərək çıxarır və beləcə,
orqanın təmizlik işlərinə kömək edir.
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Şəkil 1.16 Gənc Charles
Darwin. Darwin-in Növlərin
Mənşəyi adlı inqilabi kitabı
1859-cu ildə çap edilmişdir.

Şəkil 1.17 Quşların vəhdət və müxtəlifiyi. Buradakı dörd quş
eyni vücud sxeminin fərqli versiyalarına malikdir. Məsələn, hamısının lələk, dimdik və qanadları var, amma bu orqanlar hər quşun
özünəməxsus həyat tərzinə böyük ölçüdə uyğunlaşır.
▼ Qırmızı çiyinli sar

Charles Darwin və Təbii Seçmə Nəzəriyyəsi
1859-cu ilin noyabr ayında Charles Darwin-in bəşəriyyət tarixinin ən önəmli və nüfuzlu əsərlərindən biri
sayılan kitabını çap etdirməsi ilə ictimaiyyətin diqqəti
təkamül anlayışı üzərində cəmləşdi: Təbii Seçmə Yolu
ilə Növlərin Mənşəyi Üzərinə (Şəkil 1.16). “Növlərin
Mənşəyi” kitabının iki mühüm iddiası vardı. Birinci
iddia bu gün yaşayan növlərin, onlardan fərqlənən
əcdadlarından törəyərək yaranması idi. Darwin bu prosesə “dəyişərək törəmə” adını vermişdi. Bu ifadə canlıların
vəhdət və müxtəlifliklərindən qaynaqlanan ikili xarakterini təsvir edirdi — vəhdət ortaq əcdaddan yaranan
fərqli növlərin qohumluq əlaqələrindən, müxtəliflik
isə ortaq əcdaddan uzaqlaşarkən ortaya çıxan dəyişmələrdən qaynaqlanır (Şəkil 1.17). Darwin-in ikinci əsas
iddiası dəyişərək törəmənin əsas səbəbinin “təbii seçmə”
olması idi.
Əslində Darwin-in nəzəriyyəni inşa edərkən istinad
etdiyi müşahidələr özlüyündə heç də yeni və inqilabi
sayılmazdı. Başqaları canlı təbiətin inkişaf tarixi tapmacasının ayrı-ayrı hissələrini izah etsələr də, məhz
Darwin ilk dəfə onların bir-birilə necə əlaqədə olduğunu aşkar etmişdir. Alim təbiətdə apardığı üç əsas müşahidəyə əsaslanırdı. Birincisi, populyasiyadakı fərdlər çox
vaxt nəsildən-nəslə ötürülə bilən xüsusiyyətlərə görə
bir-birindən fərqlənirlər. İkincisi, populyasiya həyatda
qalıb çoxala biləcək olandan daha çox sayda balalayır.
Mühitin saxlaya biləcəyindən daha çox fərdin olması
onlar arasında rəqabəti qaçılmaz edir. Üçüncüsü, növlər
adətən mühitlərinə, yaşadıqları şəraitə uyğunlaşırlar.
Məsələn, adətən sərt tum yeyən quşların adaptasiyalarından (uyğunlaşma) biri güclü dimdikdir.
Darwin öz təkamül nəzəriyyəsini bu üç müşahidə
üzərində inşa etmişdir. O düşünürdü ki, mühitə daha
yaxşı uyğunlaşmağa imkan verən irsi xassələrə malik
fərdlərin həyatda qalıb çoxalma qabiliyyəti, nisbətən az
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▼ Amerika flaminqosu

▲ Şəfəq bülbülü

▲ Papua pinqvini

uyğunlaşmış fərdlərlə müqayisədə daha çoxdur. Nəsillər bir-birini əvəzlədikcə, əlverişli xassələrə sahib olan
fərdlərin populyasiyada nisbəti artır. Mühit sabit qaldığı
müddətcə, təkamül fərdlərin qeyri-bərabər çoxalma
yolu vasitəsilə mühitə daha da yaxşı uyğunlaşması ilə
baş verir.
Mühit populyasiyada təbii olaraq təsadüf olunan xassələrin arasından bəzilərini gələcək nəslə ötürmək üçün
“seçdiyinə görə”, Darwin bu uyğunlaşma mexanizminə
“təbii seçmə” adını vermişdir. Şəkil 1.18 təbii seçmənin
populyasiyada irsi rəng çeşidliliyini necə “redaktə” edə
bildiyini təsvir edir. Təbii seçmənin nəticələrini yaşadıqları xüsusi mühit və həyat tərzlərinə mükəmməl
şəkildə uyğunlaşmış canlılarda görürük. Yarasa qanadları adaptasiyaya gözəl örnəkdir (Şəkil 1.19).
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Şəkil 1.18 Təbii Seçmə. Bu xəyali böcək populyasiyası torpağı yenicə baş verən yanğınla
qaralmış məkana köç etmişdir. İlk başda populyasiyadakı fərdlərin irsi rəngləri açıq bozdan kömür
rənginə qədər dəyişir. Böcəklərlə qidalanan ac quşlar üçün açıq rəngli böcəkləri tapmaq daha
asandır.

1 Çeşidli irsi xassələrə
malik populyasiya

2 Müəyyən xassələrə
malik fərdlərin aradan
qaldırılması

3 Həyatda qalanların
çoxalması

4 Həyatda qalma və
çoxalma qabiliyyətini
artıran xassələrlə
qarşılaşma tezliyinin
artması

TƏSVİR ET Zamanla torpağın rəngi açılacaq. Əlavə bir mərhələ çəkərək, torpaq tündlüyünün orta həddə çatmasının təbii seçməyə təsirini göstərin.
Bu yeni mərhələ üçün açıqlama hazırlayın. Daha sonra torpağın rəngi tədricən açıldıqca populyasiyanın necə dəyişəcəyini izah edin.

Şəkil 1.19 Təkamül adaptasiyası. Uça bilən
yeganə məməli yarasa uzanmış “barmaqları”
arasında tor olan qanadlara malikdir. Darwin bu
cür adaptasiyaların zamanla təbii seçmə yolu ilə
təkmilləşdiyini iddia etmişdir.

Həyat Ağacı
Şəkil 1.19-dakı yarasa qanadlarının skelet strukturuna bir daha nəzər salın. Bu qanadlar lələkli quşların
qanadlarından fərqlidir; yarasa bir məməlidir. Yarasanın
yuxarı ətrafları uçmağa uyğunlaşsa da, buradakı sümük,
oynaq, sinir və qan damarlarının eynisi insan qolunda,
atın yuxarı ətraflarında və balinanın üzgəcində də var.
Bütün məməlilərin yuxarı ətrafları bir ortaq strukturun
anatomik olaraq fərqli versiyalarıdır. Darwin-in dəyişərək törəmə anlayışına əsasən, məməli yuxarı ətraflarının ortaq anatomiyası bu strukturun ortaq əcdaddan
— bütün məməlilərin törədiyi “prototipik” məməlidən
— irsən ötürüldüyünün göstəricisidir. Məməlinin yuxarı
ətraflarındakı müxtəliflik milyon illər boyu fərqli mühitlərdə işləyən təbii seçmə yolu ilə gedən dəyişikliyin
nəticəsidir. Fosillər və başqa dəlillər anatomik vəhdəti
təsdiqləyərək məməlilərin ortaq bir əcdaddan törədiyi
iddiasını dəstəkləyir.
Darwin-ə görə, təbii seçmənin uzun müddət ərzində
toplanan effektləri əcdad növün iki və ya daha artıq
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övlad növü yaratmasına gətirib çıxara bilər. Bunun
baş verməsi üçün, məsələn, bir populyasiyanın fərqli
mühitlərdə təcrid olunmuş bir neçə alt-populyasiyaya
bölünməsi kifayət edə bilər. Təbii seçmənin fəal olduğu
bu fərqli məkanlarda, coğrafi olaraq bir-birindən təcrid
olunmuş populyasiyaların nəsillər sonra fərqli mühit
şərtlərinə uyğunlaşması bir növün çox sayda fərqli növə
şüalanması ilə nəticələnir.
Darwin-in Qalapaqos quşları bir əcdad növdən yeni
növlərin radiasiyasına məşhur örnəklərindən biridir.
Darwin 1835-ci ildə Cənubi Amerikanın Sakit Okean
sahillərindən 900 kilometr məsafədə yerləşən uzaq
Qalapaqos adalarına səyahəti zamanı bu quşlardan
nümunələr toplamışdır. Nisbətən cavan olan bu
vulkanik adalardakı bitki və heyvanlar Cənubi Amerika
materikindəki növlərlə əlaqəli olsalar da, onlara
dünyanın başqa nöqtəsində rast gəlmək mümkün
deyil. Qalapaqos quşlarının Cənubi Amerika və ya
Karib hövzəsindən arxipelaqa gəlib çıxa bilmiş əcdad
növdən əmələ gəldiyi təxmin olunur. Qalapaqos quşları
zamanla fərqli adalarda mövcud olan qida şəraitinə
uyğunlaşdıqca, növ olaraq əcdadlarından fərqlənməyə
başlamışlar. Darwin-in birəbitdənləri toplamasından
illər sonra tədqiqatçılar bu quşlar arasındakı təkamül
əlaqələrini əvvəlcə anatomik və coğrafi məlumatlara
əsasən, daha sonra isə DNA ardıcıllıqlarını
qarşılaşdıraraq öyrənmişdirlər.
Bioloqlar təkamül əlaqələrini təsvir etmək üçün
adətən Şəkil 1.20-də göstərilənə bənzər, üfüqi, ağacşəkilli diaqramlardan istifadə edirlər. Ağac diaqramları
bu əlaqələri göstəmək üçün əlverişlidir: hər bir fərdin
əcdadlarını göstərən ailə ağacı ola biləcəyi kimi, hər
bir növ də zamanda geriyə, fərqli əcdad növlərə uzanan həyat ağacının bir budağını təşkil edir. Qalapaqos
birəbitdənləri kimi bir-birinə yaxın növlər ortaq əcda-
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Şəkil 1.20 Dəyişərək törəmə: Qalapaqos quşlarının adaptiv radiasiyası.
Bu “ağac” Qalapaqos quşlarının keçirdiyi
təkamülün hazırkı modelini göstərir. Fərqli
adalarda mövcud olan qida mənbələrinə
uyğunlaşan fərqli dimdik şəkillərinə diqqət
edin. Məsələn, ağır, qalın dimdiklər toxum
qırmaq üçün əlverişli ikən, nazik dimdiklər
böcək tutmağa uyğundur.

Certhidea olivacea
Həşəratlarla bəslənir
Platyspiza crassirostris
Ot və meyvə ilə qidalanır.

ƏCDAD

Camarhynchus pallidus
Ağac dəlir.

Camarhynchus parvulus
Həşəratla bəslənən, kiçik
quş.

Budaqlanma nöqtəsi:
qrupların bir-birindən
ayrıldığı nöqtə.

Geospiza scandens
Kaktusla bəslənir.

Bu budaqlanma nöqtəsi
Camarhynchus və Geospiza cinslərindəki quşların ortaq əcdadını
göstərir.

da malikdir. Bu quşlar, daha da əvvəllər yaşamış olan
əcdadları üzərindən sərçələr, qırğılar, pinqvinlər və
bütün başqa quşlarla əlaqəlidirlər. Bundan əlavə, Qalapaqos quşları və digər quşlar daha da qədimdə yaşayan
əcdadlar üzərindən bizimlə də qohumdurlar. Həyatın
izi ilə daha da qədimə getsək, Yer kürəsində 3.5 milyard
il əvvəl yaşamış erkən prokariotlara rast gələrik. Onların qalıqlarını isə öz hüceyrələrimizdə (məsələn, sahib
olduğumuz universal genetik kodda) tapa bilərik. Bir
sözlə, canlıların hamısı həyatın keçdiyi uzun təkamül
tarixi ilə bir-birinə bağlıdır.

YOXLAMA 1.2
1. Təbii seçmənin populyasiyadakı irsi çeşidliliyə təsirini ifadə
etmək üçün “redaktə etmək” bənzətməsindən nəyə görə
istifadə olunur?
2. Şəkil 1.20-dəki yaşıl quşun zamanla nazik bir dimdiyə necə
yiyələndiyini izah edin.
Başlıq 1.2-də öyrəndiyiniz üç aləmüstünü həyat
ağacının üç əsas budağı kimi təsvir etmək olar və eukariot
budağının alt-budaqları Bitkilər, Göbələklər və Heyvanlar
aləmi olar. Əgər yeni dəlillərin də göstərdiyi kimi, göbələklər
və heyvanlar bir-birilərinə ayrılıqda bitkilər aləminə olduqlarından daha yaxındırlarsa, bəs onda necə? Bu üç eukariot
aləminin təklif olunan əlaqələrini göstərən sadə budaqlanma
sxemi çəkin.

3. TƏSVİR ET
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Geospiza magnirostris
İri, yerdə gəzən,
toxumlarla bəslənən
quş.

BAŞLIQ 1.3
Elm müşahidələr əsasında
hipotezlərin qurulub sınanmasıdır
Elm məlumat almaq üçün metod, təbii aləmi başa
düşmək üçün yanaşmadır. Elm özümüzü, digər canlıları,
Yer kürəsini və kainatı anlamaq istəyimizdən yaranmışdır. Elm sözü ərəb dilində bilik, bilmək sözündən törəyib.
Başa düşmək, bilmək, yəqin ki, insanın ən dərin arzularından biridir.
Elmin təməlində təbii məfhum və hadisələrə izahat
axtarışı, yəni tədqiqat dayanır. Uğurlu elmi araşdırmanın universal düsturu, alimlərin mütləq şəkildə izləməli
olduğu vahid elmi metod yoxdur. Hər axtarışda olduğu
kimi, elmi araşdırmada da çətinlik, sərgüzəşt və bir az
da təsadüf vardır. Bunların yanında elm yaradıcı təfəkkür, səbr, diqqətli planlama, məntiqli düşünmə və maneələri aşacaq gücdə əzm tələb edir. Araşdırmaların bu
bir-birindən çox fərqlənən elementləri göstərir ki, elmi
tədqiqatın qaydaları bir çoxlarının düşündüyü qədər
sərt deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, elmi araşdırmanı
təbiətin sirlərini izah etməyə çalışan digər yanaşmalardan ayıran müəyyən xüsusiyyətlər mövcuddur.
Alimlər müşahidə aparır, daha sonra məntiqə uyğun
və sınanması mümkün izahların (hipotez) qurulması
və onların sınanması addımlarını izləyirlər. Bu proses
dəfələrlə təkrarlanır: hipotez sınanarkən, aparılan əlavə
müşahidələr hipotezin yenidən qurulmasını, gözdən
keçirilməsini zəruri edə bilir. Bu da öz növbəsində, yenidən qurulmuş hipotezin sınanması ehtiyacını doğurur.
Alimlər bu şəkildə addım-addım təbiət qanunlarının nə
olduğu ilə bağlı təxminlərini dəqiqləşdirirlər.
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Tədqiqat və Müşahidə
İnsan təbiətən müşahidə etdiyi hadisə və əşyaların
altında yatan səbəbləri axtarıb tapmaq üçün böyük marağa sahibdir. Məsələn, yerə əkilmiş toxumun köklərini
aşağıya doğru çəkən nədir? Alimlər belə sualların daha
spesifik hala gətirilməsində əməkdaşlarının dərc etdiyi informasiyadan, yəni elmi ədəbiyyatdan asılıdırlar.
Əvvəlki araşdırmaları oxuyub başa düşmək aparılacaq
yeni müşahidələrin yeni şeylər üstündə cəmləşdirilməsi
və öncəki nəticələrlə üst-üstə düşən hipotez qurulması
üçün vacib addımdır. Yeni araşdırma üçün lazımi elmi
ədəbiyyatın tapılması, bu gün keçmişdəkindən dəfələrlə
asandır, çünki artıq indeksli və axtarıla bilən rəqəmsal
databazalar mövcuddur.
Bioloqlar elmi araşdırma üçün diqqətlə müşahidələr
aparırlar. İnformasiyanın əldə edilməsi prosesində alimlər adətən öz hissetmə qabiliyyətlərini artırmaq, yaxud
dəqiq ölçülər götürə bilmək üçün mikroskop, həssas
termometr və ya yüksək sürətli kamera kimi müxtəlif
alətlərdən istifadə edirlər. Müşahidələr vasitəsilə təbiət
haqqında çox dəyərli informasiya əldə olunur. Məsələn,
hüceyrənin strukturu haqqındakı anlayışlarımız
hərtərəfli müşahidələrə əsaslanır. Hal-hazırda aparılan
digər müşahidələr isə çeşid-çeşid canlı növlərinin genom
ardıcıllığını və müxtəlif xəstəliklərdə ekspressiyası dəyişən genləri ehtiva edən databazaların genişlənməsinə
xidmət edir.
Qeydə alınan müşahidə data adlanır. Başqa sözlə,
data elmi tədqiqatın əsaslandığı informasiya parçasıdır.
Data dedikdə bir çox insanın ağlına rəqəmlər gəlir, lakin
data eyni zamanda, keyfiyyət qeydlərindən də ibarət
ola bilir. Məsələn, Jane Goodall Tanzaniya cəngəlliklərində şimpanze davranışları üzərində uzun illər
müşahidələr aparmış və bu müşahidələri diqqətlə qeyd
etmişdir (Şəkil 1.21). Goodall heyvan davranışı sahəsini
şimpanze sürüsündə yaşayan üzvlərin müxtəlif şərtlər
altında spesifik davranışlarının müddəti və sıxlığı kimi,
cild-cild kəmiyyət qeydləri ilə zənginləşdirmişdir. Kəmiyyət datası, adətən rəqəmsal ölçülərlə ifadə olunur;
cədvəl və qrafika şəklində tərtib edilir. Alimlər nəticələrin təsadüfi dalğalanma, yoxsa statistik əhəmiyyətli
olduğunu təyin etmək üçün datanı riyaziyyatın bir qolu
olan statistika ilə analiz edirlər. Bu kitabda bəhs olunan
bütün nəticələrin statistik əhəmiyyətli olduğu sübut olunmuşdur.
Məntiqin bir növü olan induktiv mühakimədən
istifadə edərək, müşahidələrin aparılması, yığılması və
analizi ilə sonda önəmli nəticə çıxarmaq mümkündür.
İnduksiya vasitəsilə çox sayda spesifik müşahidədən
ümumiləşdirilmiş vahid bir nəticə əldə olunur. “Günəş
hər zaman şərqdən çıxır” cümləsi buna nümunədir.
Eləcə də, “Bütün orqanizmlər hüceyrələrdən ibarətdir”
iddiası. Diqqətli müşahidə və data analizi, o cümlədən,
induksiya vasitəsilə əldə etdiyimiz ümumi nəticələr
təbiət haqda bildiklərimizin təməlində dayanır.
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Şəkil 1.21 Jane Goodall şimpanze davranışı haqqında keyfiyyət datası toplayır. Goodall qeydlərini, adətən yanına cızma-qara
etdiyi şəkillər ilə birlikdə bir dəftərçəyə yazırdı.

Hipotez Qurmaq və Sınamaq
İlkin müşahidədən, datanın toplanması və analizindən sonra alim suala müvəqqəti cavablar əldə edir və
bu izahatlarını, yəni hipotezlərini sınama prosesinə
başlayır. Elmi kontekstdə hipotez müşahidə və fərziyyələr əsasında qurulan və sınanması mümkün təxminlər
doğuran izahatdır. Hipotez, adətən əldə olan dataya
əsaslanmış və induktiv mühakimə vasitəsilə formalaşdırılmış, bir qrup müşahidə üçün verilən rasional izahatdır. Elmi hipotez əlavə müşahidə və yaxud təcrübələrlə
sınana biləcək təxminlər doğurmalıdır. Təcrübə idarə
olunan şərtlər altında aparılan elmi sınaqdır.
Hamı gündəlik həyatda problemlərin həlli yolunda
müşahidə aparır, sual verir və hipotez qurur. Tutaq ki,
stolüstü lampanız şəbəkəyə taxılıb, düyməsi basılıb,
ancaq işıq vermir. Bu müşahidədir. Sual isə aydındır:
Lampa niyə işləmir? Ağlabatan iki hipotez bunlar ola
bilər: (1) lampa yerinə düzgün oturmayıb, yaxud (2)
lampa sıradan çıxmışdır. Bu fərqli hipotezlərin hər biri
ayrı-ayrılıqda təcrübə ilə sınana bilən təxminlər edir.
Məsələn, lampanın yerinə düzgün oturmadığını iddia
edən hipotezin təxmini budur ki, lampanın diqqətlə
açılıb geri taxılması nəticəsində məsələ həll olunmalıdır.
Şəkil 1.22 bu sualı cavablandırmağa çalışan sadə sxemdir. Problemləri bu cür sınama-yanılma metodu ilə həll
etmək hipotez əsaslı yanaşma adlanır.
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Şəkil 1.22 Elmi araşdırmanın sadələşdirilmiş sxemi. Bəzi
qaynaqların “elmi metod” adlandırdığı ideallaşdırılmış proses burada
işləməyən stolüstü lampa hipotezi kontekstində qərar sxemi ilə təsvir
olunub.
Müşahidə: Stolüstü lampa işləmir.

Sual: Stolüstü lampa niyə işləmir?

Hipotez 1:
Lampa taxıca düzgün
oturmayıb.

Hipotez 2:
Lampa sıradan çıxmışdır.

Təxmin: Lampanın açılıb
yenidən bağlanması problemi həll edəcəkdir.

Təxmin: Lampanı dəyişdirmək
problemi həll edəcəkdir.

Təxmin üçün sınaq:
Lampanı yenidən bağla.

Təxmin üçün sınaq:
Lampanı dəyişdir.

Nəticə:
Lampa işləmir.
Hipotez özünü doğrultmur.

Nəticə:
Lampa yandı.
Hipotez dəstəkləndi.

Deduktiv Mühakimə
Məntiqin bir növü olan deduksiya da elmi hipotezin
istifadəsində əhəmiyyətli yer tutur. İnduktiv mühakimə
bir qrup spesifik müşahidəyə əsaslanaraq ümumiləşdirilmiş nəticəyə gəlmək yolu ikən, deduktiv mühakimə
əks yöndə, yəni ümumi olandan spesifik olana doğrudur. Ümumi müddəa doğrudursa, onun əsasında spesifik nəticələr çıxarmaq mümkün olmalıdır. Elmi prosesdə hipotez doğrudursa, deduksiya bəlli nəticələrin əldə
olunacağını təxmin etməyə imkan verir. Bundan sonrakı
addım nəticələrin gözlənildiyi kimi olub-olmadığını
görmək üçün hipotezi təcrübə, yaxud müşahidə ilə sınamaqdır. Burada deduktiv mühakimə “Əgər... onda ... “
şəklində qurulur. Stolüstü lampa nümunəsində məntiqi
mühakimə belə olmalıdır: əgər sıradan çıxan lampa hipotezi doğrudursa, onda lampanı yenisi ilə dəyişdirsək,
stolüstü lampa normal qaydada işləməlidir.
Elmi kontekstdə hipotezin digər iki əsas aspektini
təsvir etmək üçün, stolüstü lampa nümunəsinə baxaq.
Birincisi, istənilən vaxt əlavə hipotezlər qurub, müəyyən müşahidələri izah etməyə çalışmaq olar. Məsələn,
bizim işləməyən stolüstü lampa üçün yeni hipotezimiz
belə ola bilər: taxıc yuvası sıradan çıxmışdır. Əlbəttə ki,
bu hipotezi sınamaq üçün təcrübə qurmaq olar, lakin
mümkün olan bütün hipotezləri sınamaq mümkün deyil. İkincisi, hipotezin doğruluğunu sübut etmək mümkün
deyil. Şəkil 1.22-də təsvir olunan təcrübələr əsasında
deyə bilərik ki, sıradan çıxan lampa hipotezi ən doğru
izahdır. Amma sınaq hipotezin doğru olduğunu sübut
18
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etmir, onun səhv olduğunu göstərə bilmədiyi üçün onu
dəstəkləyir. Məsələn, lampanın dəyişdirilməsi problemi
həll edir, lakin, ola bilsin ki, düz lampanın dəyişdirildiyi
vaxt elektrik kəsintisi baş vermişdir.
Hipotezin şübhəyə yer qoymayacaq şəkildə sübut
olunması mümkün deyil, ancaq onu mümkün qədər
müxtəlif şəkildə sınayaraq, doğruluğuna olan etibarı artırmaq olar. Hipotezi müxtəlif şəkillərdə qurub,
dönə-dönə sınamaqla müəyyən konsensus əldə olunur.
Konsensus, yəni fikir birliyi bir qrup alimin hipotezin
əldəki datanı kifayət qədər yaxşı izah etdiyi və təcrübi
sınaqlara tab gətirdiyi nəticəsinə varması deməkdir.

Elmin Cavab Verə Bilməyəcəyi Suallar
Elmi axtarış təbiəti öyrənmək üçün güclü metoddur,
lakin bu metodun cavab verə bilməyəcəyi bəlli növ suallar vardır. Elmi hipotezi sınaqdan keçirmək mümkün
olmalıdır. Müəyyən müşahidə və ya təcrübə ilə irəli
sürülən fikrin səhv, yaxud doğru olduğunu yoxlamağın
yolları olmalıdır. Əgər sıradan çıxan lampa hipotezində
yeni lampa ilə əvəzləmə problemi həll etmirsə, deməli
hipotez yanlışdır.
Heç də bütün hipotezlər elmin bu şərtlərinə cavab
vermir. Gözəgörünməz ruhların stolüstü lampa ilə oynadığını irəli sürən hipotezi sınama ehtimalınız yoxdur!
Çünki elm sadəcə təbii və sınanması mümkün olan
təbiət hadisələrini əhatə edir. Elm nə gözə görünməyən
ruhların stolüstü lampanı yandırıb-söndürmə hipotezini, nə də cin-şeytanın fırtına qoparması, göy qurşaqları
çəkib xəstəliklər törətməsi kimi şeyləri qəbul, yaxud
rədd etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu cür fövqəltəbii
izahatlar, eləcə də, fərdi inanc məsələləri olan dini
etiqadlar sadəcə olaraq elmin əhatə dairəsi xaricindədir.
Elm və din bir-biri ilə nə uzlaşır, nə də zidddiyət təşkil
edir. Onlar sadəcə ayrı-ayrı məsələlərlə məşğuldurlar.

Elmi Prosesin Elastikliyi
Şəkil 1.22-də təsvir olunan stoltüstü lampa nümunəsi bəzi qaynaqların elmi metod dediyi ideallaşdırılmış
prosesdir. Ancaq bu yolu addım-addım, eynilə izləyən
elmi araşdırma tapmaq çətindir. Məsələn, tədqiqatçı
təcrübəni qurarkən, əslində əlavə müşahidələrə ehtiyac
olduğu üçün əvvəlki addıma qayıtmağa qərar verə bilir.
Digər bir halda, müşahidə altındakı hadisənin mürəkkəbliyi sualın aydın şəkildə qoyulmasına imkan vermədiyi üçün, başqa tədqiqatların məsələni yeni kontekstə
oturtmasını gözləmək lazım gəlir. Məsələn, alimlər
genlərdən protein istehsal mexanizmini aydınlaşdıra
bilmək üçün 1953-cü ildə DNA strukturunun kəşfinə
qədər gözləməli oldular.
Elmi metodun reallığa daha yaxın olan modeli Şəkil
1.23-də təsvir edilmişdir. Bu modelin mərkəzi ideyası
şəklin ortadasındakı dairədə yerləşən hipotez qurmaq
və sınamaqdır. Elmin təbii məfhumları izah etməkdə bu
qədər uğurlu olmasının səbəbi bu təməl fəaliyyətlərdir.
Lakin bu fəaliyyətlər tədqiqat və kəşflər ilə (üstdəki
dairə), digər alimlər və ümumilikdə bütün ictimaiyyət
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ilə (altdakı dairələr) əlaqədə şəkillənir. Məsələn, elmi
icma hansı hipotezlərin sınanacağına, nəticələrin necə
şərh ediləcəyinə və yekun nəticələrə nə qədər dəyər
veriləcəyinə təsir edir. O cümlədən, xərçəng xəstəliyinin
müalicəsinin tapılması üçün ictimai təzyiq, yaxud iqlim
dəyişikliyini başa düşmək kimi ictimai ehtiyaclar, hansı
elmi tədqiqatların maliyyələşdiriləcəyinə və əldə olunan
nəticələrin nə qədər ətraflı müzakirə olunacağına böyük
təsir göstərə bilir.
Elmi tədqiqatın başlıca xüsusiyyətləri olan müşahidə
və hipotezin qurulub sınanmasını vurğuladıqdan sonra, nümunə olaraq ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyimiz
elmi tədqiqatdakı bu xüsusiyyətləri tanımaqda çətinlik
çəkməməlisiniz.

Şəkil 1.23 Elmi araşdırma prosesi:
həqiqətə uyğun model. Əslində, elmi araşdırma prosesi xətti olmaqdan çox, yenidən gözdən
keçirmə, təkrarlanan və mərhələlər arasında
qarşılıqlı əlaqələr ehtiva edən dairəvi prosesdir.
Bu sxem dilimizdə tərcüməsi “Elmi Anlamaq”
olan (www.understandingscience.org) internet
saytındakı “Elm Necə İşləyir?” modeli əsasında
qurulmuşdur.
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Nümunə olaraq seçilən araşdırma bir sıra müşahidə
və induktiv ümumiləşdirmələr ilə başlayır. Heyvanların
xarici örtük rəngi növlər arasında, hətta əksər hallarda
eyni növün fərdləri arasında belə, geniş şəkildə
fərqlilik təşkil edir. Bu çeşidliliyin səbəbi nədir?
Xatırlayırsınızsa, fəslin əvvəlində bəhs etdiyimiz siçanlar
tək bir növün (Peromyscus polionotus) nümayəndələri idi,
ancaq onların rəngləri fərqlidir və fərqli mühitlərdə
yaşayırlar. Çimərlik siçanı ağappaq qum təpələrinin
aralarına səpələnmiş otların olduğu habitatda,
Floridanın sahilboyu ərazilərində yayılmışdır. Qitədaxili
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Tədqiqat Nümunəsi: Siçan Populyasiyalarında
Örtük Rəngi Araşdırması
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ərazilərində yaşayan siçana isə, tünd və daha münbit
torpaqlarda rast gəlinir (Şəkil 1.24). Fotoşəkillərə ötəri
bir baxışla belə, siçanların örtük rəngi ilə habitatlarının
örtük rəngi arasındakı uyğunluğu müşahidə etmək
çətin deyil. Bu siçanları ovlayan şahin, bayquş, tülkü və
koyyot kimi yırtıcılar şikarlarını baxaraq tapan vizual
ovçulardır. Buna görə də bu siçan populyasiyalarını
1920-ci illərdə tədqiq edən təbiətşünas Francis Bertody
Sumnerin siçanlardakı dəri rənginin ətraf mühit ilə
uyğunlaşaraq kamuflyaj rolu oynadığını, yırtıcılardan
gizlənmək üçün ondan istifadə etdiklərini iddia edən
hipotez irəli sürməsi məntiqli görünür.
Kamuflyaj hipotezinin doğru olduğu açıq-aşkar
ortadadır, lakin yenə də sınaqdan keçirilməlidir.
2010-cu ildə Harvard universitetinin əməkdaşı Hopi
Hoekstra və bir qrup tələbəsi bu məqsədlə Floridaya
yola düşdülər. Yaşadığı mühitə rəng baxımından
uyğunluq göstərən siçanlarla müqayisədə, fərqlənən
siçanların daha çox ovlanacağı təxmini sınanmalı idi.
Şəkil 1.25 bu sahə təcrübəsini təsvir edir.
Tədqiqatçılar yüzlərlə siçan modelini çimərlikdəki
torpağa və qəhvəyi torpağa bənzəməsi üçün boyadılar.
Beləcə, siçan modelləri ancaq rənglərinə görə birbirindən fərqlənirdilər. Bu modellərdən bərabər
sayda hər iki habitata təsadüfi qaydada yerləşdirərək,
səhərə qədər gözlədilər. Öz habitatında yaşayan
siçanlara oxşar siçan modelləri kontrol qrupu vəzifəsini
görürdülər. (Məsələn, açıq rəngə boyanıb çimərlik
habitata yerləşdirilən siçan modelləri.) Habitatı ilə rəng
baxımından fərqlənən modellər isə təcrübi modeldir.
(Məsələn, çimərlik habitatındakı tünd rəngli modellər.)
Ertəsi gün səhər komanda ovlanma izlərini sayıb qeyd
etdi. Bu izlər bəzi modellərin üzərində diş izləri və
yırtıqlar ikən, digər siçan modelləri tamamilə yoxa

çıxmışdılar. Yırtıcının dişləmə şəklindən və təcrübə
yerinin ətrafındakı ayaq izlərindən ovçuların təxminən
bərabər sayda məməlilər və quşlardan ibarət olduqları
müşahidə edilmişdi.
Tədqiqatçılar hər mühit üçün kamuflyajlı modellərin
ovlanma nisbətini hesablamış və nəticə açıq və
aydın şəkildə ortaya çıxmışdı: kamuflyajlı siçanlar
kamuflyajsız siçanlara nisbətdə bütün şərtlər altında,
həm çimərlik habitatında (açıq rəngli siçanların daha az
göründüyü yer), həm də torpaq habitatında (tünd rəngli
siçanların az göründüyü yer) olduqca az ovlanmaya
məruz qalırdılar. Beləcə, data ilə kamuflyaj hipotezinin
təxminləri üst-üstə düşmüşdür.

Təcrübədə Dəyişənlər və Kontrollar
Elmi təcrübədə, adətən sistemin sadəcə bir faktoru
dəyişdirilir və nəticələr müşahidə olunur. Şəkil 1.25də təsvir olunan siçan kamuflyaj təcrübəsi kontrollu
təcrübə üçün nümunədir. Kontrollu təcrübə təcrübə
qrupu (siçan təcrübəsində kamuflyajsız olanlar) ilə
kontrol qrupunu (kamuflyajlı siçanlar) müqayisə etmək
üçün qurulmuş təcrübəyə deyilir. Dəyişikliyə məruz
qalan faktor və onu əsasında ölçülən nəticələr təcrübi
dəyişən adlanır. Dəyişən təcrübədə fərqli dəyərlər
alan xassə, yaxud kəmiyyətdir. Verdiyimiz misalda siçan
rəngi müstəqil dəyişən, yəni tədqiqatçı tərəfindən
müəyyən olunan faktordur. Asılı dəyişən isə müstəqil
dəyişənin təsirinə məruz qalacağı təxmin edilən və
onun əsasında ölçülən faktordur. Siçan təcrübəsində
dəyişən ovlanma nisbəti model rəngindəki fərq nəticəsində ölçülür. İdeal olaraq, təcrübi və kontrol qrupu
arasındakı tək fərq bir müstəqil dəyişənin olmasıdır.
Bu, siçan modelində rəngdir.

Şəkil 1.24 Peromyscus polionotus siçanının çimərlik və torpaq populyasiyaları arasındakı dəri
rənginin fərqi.
Florida

Qitədaxili
populyasiya

Çimərlik populyasiyası

Meksika
körfəzi

Çimərlik
populyasiyası

Sahil boyu uzanan, seyrək bitki örtüyünə malik qum təpələrinin
arasında yaşayan çimərlik siçanının açıq rəngli, xallı kürkü var. Bu cür
örtük onların yaşadığı mühitlə qaynayıb-qarışmasına, yəni kamuflyaj
olmasına imkan yaradır.
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Qitədaxili populyasiya

Ərazinin təxminən 30 km iç tərəflərində isə eyni növə aid başqa bir
populyasiya yaşayır. Bu populyasiyanın fərdləri tünd rəngli habitatlarına bel hissələrindəki tünd qəhvəyi xəzlə uyğunlaşıblar.
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Elmdə Nəzəriyyə

Şəkil 1.25

Gündəlik dildə “Nəzəriyyədir, isbat
olunmayıb!” cümləsindəki nəzəriyyə
sözü sınanmamış spekulyasiya mənasınTəcrübə Hopi Hoekstra və əməkdaşları həm çimərlikdə, həm də iç bölgələrdə yaşayan Peda işlədilir. Lakin elmdə nəzəriyyə sözü
romyscus polionotus siçanlarının xəz rənginin onları öz habitatlarında qoruduğu hipotezini
sınayırlar. Tədqiqatçılar siçan modellərini spreylə habitatlarına uyğun şəkildə açıq və tünd
tamamilə başqa məna ifadə edir. Bəs
rənglərə boyayaraq, onları müvafiq şəkildə çimərlik və torpaq mühitlərinə uyğunlaşdırırlar.
elmi nəzəriyyə nədir və onun hipotezErtəsi səhər zədələnən, yaxud yoxa çıxan siçanların sayı hesablanır.
dən, yaxud adi spekulyasiyadan fərqi
nədən ibarətdir?
Nəticələr Hər habitat üçün kamuflyajlı, yaxud kamuflyajsız oyuncaqların hücuma məruz
Birincisi, nəzəriyyə anlayışı hipotez
qalanlarının faizi hesablanmışdır. Hər iki habitatda ətraf ilə uyğun rəngə sahib olmayan
oyuncaqlar, uyğun rəngə sahib olanlara nisbətdə dəfələrlə çox hücuma məruz qalmışdır.
anlayışından dəfələrlə çox şeyi əhatə
edir. Məsələn, bu hipotezdir: siçanın dəri
Çimərlik habitatı
Torpaq habitatı
rənginin yaşadığı mühit ilə eyni olması,
onu yırtıcılardan qoruyan adaptasiyadır.
Bu isə nəzəriyyədir: təkamül adaptasiyası təbii seçmə nəticəsində yaranır. Bu
nəzəri iddiaya görə, təbii seçmə nəhəng
müxtəliflikdəki adaptasiyaları yaradan
təkamül mexanizmidir; siçanın adaptasiAçıq rəngli
Açıq rəngli
Tünd rəngli
Tünd rəngli
yası isə sadəcə bunun kiçik bir örnəyidir.
oyuncaqlar
oyuncaqlar
oyuncaqlar
oyuncaqlar
İkincisi, nəzəriyyə başqa bir çox sınanması mümkün olan hipotezlər yaratma
potensialına malikdir. Məsələn, Princeton Universitetindən Peter və Rosemary
Grand təbii seçmə nəzəriyyəsindən
Kamuflyajlı
Kamuflyajsız
Kamuflyajlı
Kamuflyajsız
(kontrol)
(təcrübi)
yola çıxaraq, spesifik olaraq Qalapaqos
(kontrol)
(təcrübi)
quşlarında dimdiyin mövcud qidadan
asılı olaraq dəyişdiyini iddia edən hipoYekun Nəticə: Tədqiqatçıların təxminləri nəticələr ilə üst-üstə düşür: Kamuflyajlı siçanlar
kamuflyajsızlara nisbətdə daha az hücuma məruz qalacaqdırlar. Beləcə, təcrübə kamuflyaj
tez irəli sürmüşdü. (Nəticələr hipotezi
hipotezini dəstəkləyir.
doğrulayır; Fəsil 23-dəki giriş bölümünə
baxın).
Məlumat qaynağı: S. N. Vignieri, J. G. Larson, and H. E. Hoekstra, The selective advantage
Üçüncüsü isə, nəzəriyyə, adətən
of crypsis in mice, Evolution 64:2153–2158 (2010).
istənilən hipotez ilə müqayisədə, qat-qat
DATANI ŞƏRH ET Qrafiklərdəki sütunlar hücuma məruz qalan açıq, yaxud tünd rəngli siçanladaha çox dəlilə malik olur. Təbii seçmə
rın faizini göstərir. Tutaq ki, hər iki habitatda 100 siçan hücuma məruz qalmışdır. Çimərlikdə neçə
nəzəriyyəsinin minlərlə dəlili vardır və
siçan açıq rəngli idi? Bəs tünd rənglilərin sayı nə qədər idi? Bu sualları sahildən uzaqda yerləşən
bunlara hər gün yeniləri əlavə olunmaqla
habitat üçün cavablayın.
yanaşı, bu günə qədər bu nəzəriyyəyə
zidd düşən hər hansı elmi data əldə
olunmamışdır. Təbii seçmə və cazibə
qüvvəsi kimi nəzəriyyələr geniş dairələrdə qəbul olunmuşdur. Bu kimi nəhəng nəzəriyyələr
Tədqiqatçı kontrol qrupu olmadan, kamuflyajsız siçançeşidli müşahidələrə aydınlıq gətirməkdə və saysız
ların məruz qaldığı yüksək hücum sayının səbəbinin
dəlillərlə dəstəklənməkdədir.
yırtıcı sayındakı fərq, sınaq sahələri arasındakı temperaNəzəriyyəyə aid dəlillərin çoxluğundan asılı olmatur fərqi və s. faktorlar olub-olmadığını müəyyənləşdirə
yaraq, onunla razılaşmayan yeni araşdırma nəticələri
bilməz. Düzgün qurulmuş təcrübəylə isə tədqiqatçı
ortaya çıxdığında, alimlər nəzəriyyəni dəyişdirir, yaxud
ovlanma fərqini izah edən tək bir faktor ilə üz-üzə qalır.
tamamilə rədd edirlər. Məsələn, bioloqlar bir vaxtlar
Kontrollu təcrübənin bütün faktorları nəzarət altınbakteriya və arxeyaları prokariot aləmüstündə toplayırda olan təcrübə olduğu fikri geniş yayılmışdır. Lakin
dılar. Ancaq hüceyrə və molekulları müqayisə etməyə
təbii sistemlər ilə aparılan təcrübələrdə bu cür nəzarət
imkan verən yeni texnologiyalar üzə çıxdığında, nətiqeyri-mümkündür, hətta yüksək dərəcədə tənzimlənən
cələr göstərdi ki, bu canlılar heç də eyni aləmə mənsub
laboratoriya təcrübələrində belə, çox çətindir. Tədqiqatdeyillər. Bu da bakteriya və arxeyaların eyni aləmdə
çı, adətən arzu olunmayan dəyişənləri, onları aradan
toplanma nəzəriyyəsini təkzib etdi. Əgər elmdə hər
qaldıraraq nəzarət altında saxlamır, kontrol qrupları
hansı bir şəkildə “həqiqət” mövcuddursa, o, ən yaxşı
istifadə edərək təsirlərini ixtisar edir.
halda şərtidir və əldə olan dəlillərin gücündən asılıdır.

Hücuma məruz
qalanların nisbəti

Tədqiqat Siçanlarda kamuflyaj yırtıcıların ovlanmadakı uğuruna təsir edirmi?
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YOXLAMA 1.3
1. Şəkil 1.25-dəki hansı keyfiyyət müşahidəsi kəmiyyət
araşdırmasına yol açmışdır?
2. İnduktiv və deduktiv mühakimə arasındakı fərqlilikləri və
bənzərlikləri sadalayın.
3. Təbii seçmə nə üçün nəzəriyyə adlanır?
Nyu Mexiko səhralarında torpaq əsasən qumludur.
Bəzən təxminən min il əvvəl püskürmüş vulkandan qaynaqlanan lava nəticəsində əmələ gəlmiş qara qayalara da rast
gəlmək olur. Siçanlar hər iki zonada yaşaya bilir və bayquşlar
bu siçanlarla bəslənir. Bu ekosistemlərdə yaşayan siçan populyasiyalarının örtük rəngi haqqında nə deyə bilərsiniz? İzah
edin. Kamuflyaj hipotezini əlavə sınaqlardan keçirmək üçün
bu ekosistemləri necə istifadə etmək olar?

4. ƏGƏR

BAŞLIQ 1.4
Elm əməkdaşlıq və fərqli
yanaşmalardan bəhrələnir
Kino və cizgi filmlərində alim, adətən laboratoriyada
işləyən yalnız, ağ xalatlı, eynəkli insan şəklində təsvir
olunur. Həqiqətdə isə elmi tədqiqat olduqca sosial bir
fəaliyyətdir. Alimlərin çoxu doktorant və daha aşağı
səviyyələrdə təhsil alan tələbələrin də daxil olduğu
komandalarda fəaliyyət göstərirlər. Uğurlu tədqiqatçı
olmağın sirlərindən biri insan əlaqələrində bacarıqlı olmaqdır. Tədqiqatın nəticələri seminar, çap materialı və
internet vasitəsilə elmi dairələrə çatdırılmadıqca, onların təsir gücü yoxdur. Elmdə bir qayda olaraq, araşdırma
nəticələri “məsləkdaş hökmü” (ing. peer review) olmadan
çap olunmur. Məsələn, bu kitabda bəhs olunan elmi
araşdırma nümunələrinin hamısı belə hakimli jurnallarda (ing. peer reviewed journal) çap olunmuşdur.

Sələflərin Əməyini Davam Etdirmək
Görkəmli alim Isaac Newton demişdir: “Təbiətin
bütün qanunlarını kəşf etmək bir insan, hətta bir
nəsil üçün belə, çox çətin işdir. Ən yaxşısı az-az,
lakin dəqiqliklə öyrənib, qalanını gələcək nəsillərə
buraxmaqdır...” Elm adamı olmaq yolunda irəliləyən
hər kəs, təbiət qanunlarını öyrənmək istəyən hər
bir insan sələflərin nəhəng bilik irsindən faydalanır.
Məsələn, Hopi Hoekstra Newtondan 40 il əvvəl, onun
maraqlandığı mövzu üzərində işləmiş D. W. Kaufman
adlı alimin nəticələrindən yararlanmışdır. Kaufmanın
apardığı təcrübənin dizaynı və nəticələri ilə Elmi
Bacarıq Məşğələsi qutusunda tanış ola bilərsiniz.
Elmi araşdırmaların nəticələri müşahidə və təcrübələrin təkrarlanması yolu ilə mütəmadi şəkildə nəzərdən
keçirilir. Eyni sahədə işləyən alimlər, adətən müşahidə
və təcrübələri təkrarlamaq yolu ilə həmkarlarının iddialarını yoxlayırlar. Başqa tədqiqatçılar tərəfindən təkrarlana bilinməyən təcrübi nəticə iddianın zəifliyinə işarə
ola bilər. Bu isə çox vaxt iddianın yenidən dəyərləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bu mənada, elm öz-özünün
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hakimidir. Nəticələrin bildirilməsində dürüst olmaq və
işgüzar qaydalara riayət etmək elmdə mərkəzi yer tutur,
çünki yeni araşdırmaların yönü əvvəlki təcrübi məlumatların əsaslı olmasından asılıdır.
Alimlərin ayrı-ayrılıqda eyni elmi suallara cavab axtarmağı nadir hadisə deyildir. Bəziləri önəmli kəşf, yaxud
əhəmiyyətli təcrübədə ilk insan olmaq istəyi ilə çətin
yolu seçərkən, digər alimlər eyni sual üzərində işləyən
həmkarları ilə əməkdaşlıq daxilində irəliləməyi üstün
tuturlar.
Eyni orqanizmdən istifadə edən tədiqatlar
arasındakı əməkdaşlıq daha məhsuldardır. Bu, adətən
model orqanizm adlanan, laboratoriyada asanlıqla
yetişdirilən və tədqiq edilən problem üçün xüsusilə
uyğun olan canlı növü olur. Bütün bioloji növlər
təkamül baxımından bir-birilə əlaqəli olduqlarına
görə bir orqanizmi digər canlıların biologiyasını və
xəstəliklərini başa düşmək üçün model kimi düşünmək
mümkündür. Məsələn, Drosophila melanogaster meyvə
milçəyi üzərində aparılan araşdırmalar bizə, insan da
daxil olmaqla, bütün canlılarda genlərin necə işlədiyinə
dair çox şey öyrətmişdir. Populyar model orqanizmlər
arasında xardal bitkisi Arabidopsis thaliana, torpaq
soxulcanı Caenorhabditis elegans, zebr balığı Danio rerio,
siçan Mus musculus və bakteriya Escherichia coli vardır.
Kitabı oxuduqca bu və ya digər model orqanizmlərin
canlıların öyrənilməsinə nə qədər töhfə verdiyinə
diqqət yetirin.
Bioloqlar elmi məsələlərə fərqli yanaşmalar sərgiləyirlər. Bəziləri məsələyə ekosistem səviyyəsində baxarkən,
digərləri canlı təbiətin mexanizmlərini hüceyrə, yaxud
orqanizm səviyyəsində araşdırır. Bu kitab biologiya
elmini fərqli səviyyələrdə və fərqli yanaşmalar ilə izah
edən bölümlərə ayrılmışdır. Bununla belə, bir məsələyə
hər zaman bir-birini tamamlayan fərqli bucaqlardan da
yanaşmaq mümkündür. Məsələn, Hoekstranın çimərlik
və qitədaxili siçanların dəri rəngi araşdırmaları ən az
bir genetik mutasiyanın kəşfinə yol açdı. Çünki alimin
tədqiqat laboratoriyasında biologiyanın fərqli səviyyələrində ixtisaslaşmış mütəxəssislər işləyirdi və buna görə
də təkamül adaptasiyaları ilə molekulyar səviyyədəki
DNA ardıcıllığı arasında əlaqə qura bildilər.
Bir tələbə olaraq, biologiyanın fərqli səviyyələri
arasında əlaqə qurmaq sizin üçün çox faydalı olacaqdır.
Müxtəlif fəsillərdə təkrar-təkrar qarşınıza çıxan bəlli
mövzular bəhs olunan səviyyələr arasında əlaqə
qurmaq bacarığını inkişaf etdirmək üçün yaxşı vasitədir.
Bu mövzulardan biri oraqvari hüceyrə xəstəliyidir.
Afrikanın yerli xalqları və digər isti regionlarda
yaşayanlar arasında geniş yayılmış bu xəstəliyin genetik
əsasları yaxşı bilinir. Oraqvari hüceyrə xəstəliyi hər
dəfə fərqli səviyyədə yanaşma ilə mütəmadi qarşınıza
çıxacaqdır. Bundan əlavə, kitabda müxtəlif anlayış və
fəsillər arasında əlaqə qurmanıza kömək edəcək şəkillər
yerləşdirilmiş, bəzən isə sizi bu əlaqələri qurmağa dəvət
edən suallar əlavə edilmişdir (bunlar ƏLAQƏ QUR
ilə işarələnmişdir). Ümid edirik ki, bu kimi şeylər sizə
kitabdakı mövzuları bir-birinə bağlamağa kömək edəcək
və bioloji məsələlərə geniş perspektivdən baxmağa
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Sütun diaqramlarının şərhi
Kamuflyaj bayquşların ay işığında siçan ovlamasına nə dərəcə
təsir edir? D. W. Kaufman hipotezi belə qurmuşdur: siçanların xəz
rəngi ilə yaşadığı mühit rəngi arasındakı fərq bayquşların gecə ovlanma uğuruna təsir edir. Alim həm də bu rəng fərqinin ay işığı tərəfindən dəyişdirilə biləcəyini təxmin edirdi. Bu məşğələdə sözügedən
hipotezi sınamaq məqsədilə, yığılan bayquşların siçan ovu datasını
analiz etməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Biri açıq qəhvəyi, digəri tünd qəhvəyi, iki fərqli rəngə malik bir cüt siçan (Peromyscus polionotus),
eyni zamanda ac bayquşun olduğu qapalı bir əraziyə buraxılmışdır.
Tədqiqatçılar bayquşa yem olan ilk siçanın rəngini qeyd edirlər. Əgər
bayquş 15 dəqiqə içində siçanlardan hər hansı birini ovlamırsa,
təcrübə sıfır dəyərini alır. Təcrübə açıq və tünd rəngli torpağı olan
qapalı ərazilərdə dəfələrlə təkrarlanmışdır. Eyni zamanda sınaqlarda
ay işığının mövcud olub-olmadığı qeydə alınmışdır.

Açıq rəngli örtük

Açıq rəngli örtük

Tünd rəngli örtük

Tünd rəngli örtük

Bütöv ay

Bayquşun ovladığı siçan sayı

Bayquşun ovladığı siçan sayı

Təcrübə Datası

Yarım ay

A: Açıq rəngli torpaq

DATANI ŞƏRH EDİN
1. Əvvəlcə, qrafikin necə qurulduğunu tam olaraq başa düşdüyünüzdən əmin olun. A qrafikində açıq
rəngli torpaqda, B qrafikində isə
tünd rəngli torpaqda aparılmış təcrübənin nəticələri göstərilmişdir.
Bu iki qrafik arasında başqa heç bir
fərq yoxdur. (a) Bu qrafiklərdə birdən çox müstəqil dəyişən vardır.
Bu müstəqil, yəni tədqiqatçılar tərəfindən sınanan dəyişənlər
hansılardır? Qrafikin hansı oxu müstəqil dəyişəni təmsil edir? (b)
Asılı dəyişənlər, yəni sınanan dəyişənlərə cavab olaraq üzə çıxan
dəyişənlər hansılardır? Qrafikin hansı oxu asılı dəyişəni təmsil edir?
2. (a) Ay işığında, açıq rəngli torpaqda neçə tünd rəngli siçan ovlanmışdır? (b) Ay işığında, tünd rəngli torpaqda neçə tünd rəngli
siçan ovlanmışdır? (c) Tünd qəhvəyi siçanın ay işığında bayquşa
yem olmamaq ehtimalı hansı halda daha çoxdur: açıq, yoxsa tünd
rəngli torpaqda? Cavabınızı izah edin.
3. (a) Tünd rəngli torpaqda olan tünd qəhvəyi siçan hansı halda ov
olmaqdan qurtula bilər: ay işığında, yoxsa aysız gecədə?
(b) Bəs açıq rəngli torpaqda olan açıq qəhvəyi siçan hansı halda
ov olmaqdan qurtula bilər? İzah edin.
4. (a) Tünd rəngli siçanın gecə vaxtı ov olmaqdan qurtulma ehtimalı
hansı şərtlər altında ən yüksəkdir?
(b) Bəs açıq rəngli siçanın gecə vaxtı ov olmaqdan qurtulma ehtimalı hansı şərtlər altında ən yüksəkdir?
5. (a) Açıq rəngli torpaqda ovlanma sayındakı ən yüksək rəqəm hansı
müstəqil dəyişənlərin kombinasiyasında əldə edilmişdir?
(b) Tünd rəngli torpaqda hansı müstəqil dəyişənlərin birlikdə təsiri
ilə ovlanma ən yüksək göstəricisinə sahib olmuşdur?

Bütöv ay

Yarım ay

B: Tünd rəngli torpaq

Data mənbəyi: D. W. Kaufman, Adaptive coloration in Peromyscus
polionotus: Experimental selection by owls, Journal of Mammalogy
55:271–283 (1974).

cəsarət verərək, biologiyadan zövq almağa imkan
yaradacaqdır.

Elm, Texnologiya və Cəmiyyət
Geniş mənada, alimlər də cəmiyyətin bir parçasıdır və
tənliyin içinə texnologiyanı da əlavə etdiyinizdə, cəmiyyət ilə elm arasındakı qarşılıqlı əlaqə daha aydın olur
(Şəkil 1.23). Elm və texnologiya bəzən eyni tədqiqat
metodlarından istifadə etsə də, əsas məqsədləri fərqlidir. Elmin məqsədi təbiət hadisələrini başa düşməkdir;
texnologiya isə elmi biliyi müəyyən xüsusi məqsəd
üçün tətbiq edir. Bioloq və digər alimlər, adətən “kəşflər”dən, mühəndis və texnoloqlar isə “icadlar”dan bəhs
edirlər. Alimlər tədqiqatlarında texnologiyadan istifadə
etdikləri üçün, elm və texnologiya bir-birilə qarşılıqlı
əlaqədədir.
FƏSİL 1

6. Beşinci suala verdiyiniz cavab əsasında hər iki siçan tipi üçün maksimum öldürücü şərti sadə şəkildə təsvir edin.
7. Hər iki qrafikin datasını birləşdirərək, ay işığı olan və olmayan
şərtlərdə bayquşun ovladığı siçanların ümumi sayını təxmin edin.
Bayquşun ov etməsi üçün ən uyğun şərtlər hansılardır? İzah edin.

Elm və texnologiyanın yaxın əməkdaşlığı nəticəsində,
cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər baş verə bilir. Bəzən
təməl elmin ən faydalı tətbiqləri gözlənilməyən yerdən,
elmi tədqiqat işlərində heç kimin diqqət yetirmədiyi
müşahidədən doğulur. Məsələn, 60 il əvvəl Watson və
Crick tərəfindən DNA strukturunun kəşfi və sonrakı
araşdırmalar DNA-nın dəyişdirilməsi texnologiyasına
və onun tibb, aqronomiya və məhkəmə-tibbi ekspertizası sahəsində geniş tətbiqinə gətirib çıxarmışdır (Şəkil
1.26). Bu alimlər yəqin ki, kəşflərinin bir gün çox
önəmli tətbiqləri olacağını qabaqcadan təxmin edirdilər,
ancaq işlərinin tam olaraq nə ilə nəticələnəcəyini çətin
ki, proqnozlaşdıra bilirdilər.
Texnoloji inkifaşın yönü təməl elmin əsas
yönləndiricisi olan maraqdan çox, cəmiyyətin o andakı
ehtiyacına və ictimai şərtlərə bağlıdır. Texnologiya
Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül və Elmi Araşdırma
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Şəkil 1.26 DNA texnologiyası və məhkəmə-tibbi ekspertizası. 2011-ci ildə məhkəmə-tibbi ekspertizasının cinayət yerindən
əldə etdiyi DNA nümunəsinin analizi Michael Mortonu törətmədiyi
cinayətə (həyat yoldaşını amansızlıqla qətlə yetirmə) görə 25 ildir
çəkdiyi cəzadan azad etdi. DNA nümunəsi digər qətldə təqsirli bilinən
başqa bir nəfərə uyğun gəlirdi. Şəkildə Michael məhkəmə qərarı ilə
azadlığa buraxıldıqdan sonra ata-anası ilə qucaqlaşır. Ekspertizanın
apardığı DNA analizinin detallarından 20-ci fəsildə ətraflı şəkildə bəhs
ediləcək.

haqqında gedən müzakirələrin mərkəzində “edə
bilərikmi?” sualı yox, “etməliyikmi?” sualı dayanır.
Texnologiyanın inkişafı çətin suallar doğurur. Məsələn,
bir insanın genetik xəstəliyə sahib olduğunu yoxlamaq
məqsədilə DNA texnologiyasının istifadəsinə hansı
şərtlər altında icazə verilməlidir? Belə analizlər könüllü
şəkildə aparılmalıdır, yoxsa bəzi hallarda məcburi ola
bilər? Sığorta şirkətləri, yaxud işəgötürənlər, sağlamlıq
haqqında bir çox başqa məlumata olduğu kimi, bu və
bənzər informasiyaya çıxış əldə etməlidirlərmi? Genom
ardıcıllama sürəti artır, qiyməti isə azalır; belə olan
halda, bu sualların cavablandırılması daha da önəmli
hala gəlir.
Bu kimi sualların gündəmə gətirdiyi etik məsələlər,
elmlə bağlı olduğu qədər, siyasət, iqtisadiyyat və mədəni dəyərlər ilə də əlaqəlidir. Elmi tədqiqat prosesinin
necə işlədiyini bilmək, texnologiyanın faydalı və zərərli
tərəfləri haqda məlumatlı olmaq sadəcə peşəkar alimlərin deyil, bütün vətəndaşların öhdəliyidir. Elm, texnologiya və cəmiyyət arasındakı bu əlaqələr biologiya
biliyinin əhəmiyyətini daha da artırır.

istehsal üçün texnoloji təkamüldən keçmişdir. Bu
texnologiya, yenə Çindən gələn su əsaslı mürəkkəb ilə
birlikdə Avropaya çatmış, burada isə Gutenberg ondan
yağ əsaslı boya əldə etmişdir. Çap texnologiyasını
müxtəlif mədəniyyətlərin bilik alış-verişinə borcluyuq
və eyni şeyi digər mühüm icadlar üçün də söyləmək
mümkündür.
Bənzər şəkildə, elm də anlayış və mövqelərin müxtəlifliyindən, çeşidliliyin meyvələrindən bol-bol bəhrələnir. Bəs cinsiyyət, gender, irq, etnik mənsubiyyət və
s. atributlar baxımından alim populyasiyası nə dərəcə
müxtəliflik göstərir?
Alimlər yaşadıqları cəmiyyətin normalarını və davranışlarını əks etdirirlər. Buna görə də təsadüfi deyil
ki, dünyanın bir çox ölkəsində qadın və bəzi azlıqların
peşəkar şəkildə elmlə məşğul olmaq məqsədlərinin
qarşısında son zamanlara qədər böyük maneələr dururdu. Son 50 ildə isə yanaşma bir qədər dəyişmişdir və
bu gün ABŞ universitetlərində biologiya ixtisası üzrə
oxuyan tələbələrin yarısı qadındır.
Ancaq peşəkar elmin yuxarı pillələrində dəyişiklik bu
qədər sürətli deyil. Qadınlar və bəzi etnik azlıqlar elm
və texnologiyanın bir sıra sahəsində bu gün də azlıq
təşkil edir. Elmdə fikir müxtəlifliyinin azlığı onun inkişafına mane olur. Dəyirmi masada müzakirəyə qoşulan
səslərin sayı artdıqca, elmi müzakirənin dəyəri, məhsuldarlığı və sağlamlığı bir o qədər artacaqdır. Kitabın
müəllifləri (və tərcüməçiləri) elmin bu maraqlı sahəsini
öyrənmə yolunda sizə uğurlar arzulayır.

YOXLAMA 1.4
1. Elm ilə texnologiya arasında fərq nədən ibarətdir?
2. ƏLAQƏ QUR Oraqvari hüceyrə xəstəliyini törədən genə
ABŞ-da yaşayan Afrika mənşəli insanlarla müqayisədə, Böyük
Səhradan cənubda yaşayan insanlarda daha çox rast gəlinir.
Bu gen oraqvari hüceyrə xəstəliyinin səbəbi olmaqla yanaşı,
malyariya xəstəliyinə qarşı müəyyən müdafiəni də təmin edir.
Təhlükəli xəstəlik olan malyariya Afrikada geniş yayılsa da,
ABŞ-da mövcud deyil. Oraqvari hüceyrə geninin bu iki bölgə
arasındakı sıxlıq fərqini açıqlayan təkamül prosesi necə ola
bilər? (Başlıq 1.2).

Fərqli Yanaşmaların Elmdəki Yeri
Tarixin gedişatına böyük təsir göstərən texnoloji
yeniliklərin bir çoxu, bir-birindən olduqca fərqli
kültürlərin qovuşma nöqtəsi olan ticarət yolları
üzərindəki ocaqlarda inkişaf etmişdir. Məsələn, biliyin
cəmiyyətdə geniş dairələrə yayılmasında böyük rol
oynayan çap texnologiyası alman Johannes Gutenberg
tərəfindən 1440-cı illərdə icad edilmişdir. Çindən
gələn kağız və mürəkkəb kimi şeylər olmasaydı, bu
texnologiya ortaya çıxmazdı. Kağız Çindən Bağdada
uzanan ticarət yolu ilə səyahət edərkən, kütləvi
24
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1 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

1.1

1.2

Əsas Mövzu: Təkamül canlıların vəhdət və
müxtəlifliyini izah edir

Biologiyanın əsas mövzuları
Quruluş Altbaşlığı: Bioloji Quruluş Səviyyələrini qalxdıqca
yeni yaranan xassələr ortaya çıxır.
Həyatın iyerarxiyası: biosfer > ekosistem > icma > populyasiya > orqanizm
> orqan sistemləri > orqan > toxuma >
hüceyrə > orqanel > molekul > atom.
Atomdan başlayaraq pillə-pillə qalxdıqca
üst səviyyələrdə aşağı səviyyədəki komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yeni
yaranan xassələr ortaya çıxır. Reduksionizm adlanan yanaşma ilə mürəkkəb sistemlər daha asan anlaşılan hissələrə
ayrılırlar. Sistem biologiyası sahəsində alimlər bütöv
bioloji sistemin davranışını parçalar arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri öyrənərək anlamağa çalışırlar.
Struktur və Funksiya Altbaşlığı: Bioloji Quruluşun İstənilən Səviyyəsində Bir-Biriylə Sıx Əlaqədədir. Orqanizmin təməl quruluş və funksiya vahidi olan hüceyrə həyat
üçün lazım olan bütün fəaliyyətləri həyata keçirə bilən ən
kiçik strukturdur. Hüceyrələr prokariot, yaxud eukariot
olurlar. Eukariot hüceyrə DNA ehtiva edən, nüvə kimi
membranla əhatəli orqanellərə malik hüceyrə növüdür.
Prokariot hüceyrələr isə orqanellərdən məhrumdur.
İnformasiya Altbaşlığı: Canlı Proseslərdə Genetik
İnformasiyanın Ekspressiyası və Ötürülməsi
Genetik informasiya DNA-nın nukleotid ardıcıllığında
kodlaşdırılır. DNA valideynlərdən uşaqlara irsi informasiya
ötürür. Gen adlanan DNA parçaları gen ekspressiyası,
yəni ilkin olaraq DNA-nın mRNA-ya köçürülməsi, daha
sonra isə proteinə tərcümə prosesini proqramlaşdırır. Gen
ekspressiyası proteinə çevrilməyən, ancaq başqa önəmli
funksiyalar yerinə yetirən RNA-lar da əmələ gətirir.
Genomika növün sahib olduğu bütün DNA ardıcıllıqlarını,
yəni növün genomunu geniş miqyasda və digər növlər
ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edən elm sahəsidir.
Bioinformatika bu nəhəng data yığınını analiz etmək
üçün hesablama metodlarından istifadə edən sahədir.
Enerji və Maddə Altbaşlığı: Həyat Enerji və Maddənin
Bir-Birinə Çevrilməsini Tələb Edir.
Enerji ekosistem daxilində axır. Bütün canlılar iş görmək
məcburiyyətindədir və bu da enerji tələb edir. İstehsalçılar
günəşdən aldıqları enerjini kimyəvi enerjiyə çevirir; bunun
bir hissəsi istehlakçılara ötürülür, qalanı isə istilik şəklində
ekosistemdən kənar edilir. Kimyəvi maddə canlı və cansız
mühit arasında dövr edir.
Qarşılıqlı Əlaqə Altbaşlığı: Molekullardan Ekosistemə
Qədər Bioloji İyerarxiyanın Bütün Quruluş
Səviyyələrində Qarşılıqlı Əlaqələr Böyük
Əhəmiyyət Kəsb Edir.
Əks-əlaqə tənzimi müəyyən bir prosesin öz məhsulu
tərəfindən tənzimlənməsidir. Mənfi əks-əlaqədə məhsul
öz istehsalını yavaşladarkən, müsbət əks-əlaqə tənzimində
məhsul öz istehsal prosesini sürətləndirir.
Orqanizmlər mütəmadi olaraq fiziki faktorlarla qarşılıqlı
əlaqədədirlər. Bitkilər torpaqdan qida, havadan kimyəvi
maddələr əldə edir, günəş enerjisindən faydalanır.
Əlinizdəki əzələ və sinir hüceyrələrini düşünsək, yazmaq fəaliyyəti biologiyanın dörd əsas mövzusunu hansı formada əks
etdirir?
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Yer kürəsindəki canlıları dəyişdirən
təkamül prosesi onların bənzərlik və
müxtəlifliyini izah edə bilir. Eyni zamanda, canlıların ətraf mühitə necə uyğunlaşdığını, yəni onların adaptasiyasını açıqlayır.
Bioloqlar canlı növlərini hər addımda daha çox sayda
altqrup ehtiva edən qruplara bölərək təsnif edirlər.
Bakteriya və Arxeya aləmüstü prokariotik hüceyrələrdən
ibarətdir. Eukarya aləmüstü İbtidailər, Bitki, Göbələk və
Heyvanlar aləmindən təşkil olunmuşdur. Canlılar dünyası
müxtəlif olduğu qədər, bir-birindən çox fərqli olan növlər
arasında belə, çox sayda bənzərlik mövcuddur.
Darwin təbii seçməni növlərin ətraf mühitə adaptasiyasının
mexanizmi olaraq irəli sürmüşdür. Təbii seçmə ətraf mühit
faktorlarına məruz qalan populyasiyada müəyyən irsi
xassələr hesabına, bu xassələrə malik olmayan fərdlərə nisbətən, daha uğurla çoxala bilən fərdlərin seçildiyi təkamül
prosesidir.
Canlı populyasiyası

İrsi çeşidlilik

Kütləvi sayda balalama
və rəqabət

Ətraf mühit
faktorları
Fərdlərin çoxalma qabiliyyətindəki
fərqlər
Populyasiyadakı adaptasiyaların təkamülü

Hər bir bioloji növ həyat ağacında kiçik bir budaq ilə təmsil
olunur. Bu budaqcıqlar gövdəyə getdikcə daha uzaq əlaqəli
valideyn növlər vasitəsilə birləşir. Bütün canlılar təkamül
tarixi ilə bir-birinə bağlıdır.
Təbii seçmə çimərlik siçanlarında xəz rəngi kamuflyajı kimi
adaptasiyaların yaranmasını necə təmin edir?

BAŞLIQ

1.3

Elm müşahidələr əsasında hipotezlərin qurulub
sınanmasıdır
Alim elmi tədqiqatda müşahidə apararaq onları qeydə alır
(data yığmaq) və induktiv mühakimə vasitəsilə buradan
ümumi nəticələr çıxarır. Bu da öz növbəsində, sınanması
mümkün olan hipotez qurmaq üçün istifadə olunur.
Deduktiv mühakimə hipotezi sınamaq üçün istifadə oluna
biləcək təxminlər etməyə kömək edir. Hipotezin sınanması
mümkün olmalıdır; elm nə fövqəltəbii hadisələr ilə
məşğul olur, nə də ki, hər hansı dini inancın doğruluğunu
sübut edə bilər. Hipotez təcrübə ilə, bu mümkün deyilsə,
müşahidə ilə sınanır. Elmi tədqiqat prosesinin mərkəzində
ideya və fikirlərin sınaqdan keçirilməsi dayanır. Elmi
tədqiqat kəşf, icad, eləcə də, cəmiyyətin fikir, nəzarət,
ehtiyacı kimi təsirlərindən kənarda qalmır.
Siçan populyasiyalarında örtük rəngi araşdırmasında
olduğu kimi, kontrollu təcrübə sadəcə tədqiq olunan tək
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bir dəyişən baxımından fərqlənən kontrol qrup və təcrübi
qrupların sınanması yolu ilə, o dəyişənin təsirini göstərmək
məqsədi güdür.
Elmi nəzəriyyə çox geniş əhatə dairəsinə malikdir, yeni
hipotezlər qurmağa imkan yaradır və çox sayda dəlilə əsaslanır.
Elmi tədqiqat prosesində datanın yığılması və yozulmasının
rolu nədir?

BAŞLIQ

1.4

Elm əməkdaşlıq və fərqli yanaşmalardan
bəhrələnir
Elm ictimai fəaliyyətdir. İstənilən alimin işi özündən əvvəl
gələnlərin əməyi üzərində qurulur. Alim əməkdaşlarının
nəticələrini təkrarlaya bilməlidir və burada dürüstlük
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bioloqlar arasında məsələyə yanaşma şəkli fərqlilik göstərir və fərqli yanaşmalar bir-birini
tamamlayan xarakter daşıyır.
Texnologiya elmi informasiyanı ictimai faydalı, spesifik
bir məqsədə yönəldən avadanlıq, yaxud metodları əhatə
edir. Təməl elmi araşdırmaların ictimai nəticələrinin özünü
göstərməsi üçün, adətən uzun zaman tələb olunur.
Elmi yanaşmaların müxtəlifliyi elmi tərəqqini sürətləndirir.
Elmi cəmiyyətdə fərqli yanaşma və müxtəlifliyin nə üçün əhəmiyyətli olduğunu izah edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Yaşadığınız çevrədəki bütün orqanizmlərin təşkil etdiyi
şeyə nə deyilir?
A) ekosistem		
B) populyasiya
C) icma 		
D) aləmüstü
2. Sistem biologiyasının əsas məqsədi aşağıdakılardan
hansıdır?
A) Müxtəlif növlərə aid genomların analizi
B) Məsələni daha kiçik, sadə hissələrə ayıraraq mürəkkəbliyi azaltmaq
C) Bütöv bir bioloji sistemin davranışını anlamaq məqsədilə, onu əmələ gətirən parçalar arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri öyrənmək
D) Bioloji datanın sürətlə yığılması üçün yüksək həcmli iş
görə bilən avadanlıqlar qurmaq
3. Canlıların vəhdətini ən yaxşı aşağıdakılardan hansı əks
etdirir?
A) Yaranan xassə		
B) Dəyişərək törəmə
C) DNA-nın struktur və funksiyası D) Təbii seçmə
4. Kontrollu təcrübə
A) alimin nəticələri diqqətlə qeyd etməsinə imkan yaradacaq qədər yavaş irəliləyən təcrübədir
B) təcrübi və kontrol qrupunu paralel şəkildə sınaqdan
keçirən təcrübədir
C) nəticələrin dəqiqliyindən əmin olmaq üçün təkrarlanan
təcrübədir
D) bütün dəyişənləri sabit saxlayan təcrübədir

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət datasına nümunədir?
A) Balıq ziqzaq vuraraq üzür
B) Mədənin içindəkilər hər iyirmi saniyədə bir qarışır
C) Temperatur 20 °C-dən 15 °C-yə düşmüşdür
D) Orta hesabla altı cüt quş hər biri üç quş balası dünyaya
gətirir
7. Elmi tədqiqatı ən yaxşı ifadə edən cümlə hansıdır?
A) Sınanması mümkün olan hipotez qursam, sınaq və müşahidələr onu dəstəkləyəcəkdir
B) Təxminlərim doğrudursa, sınanması mümkün olan hipotez ortaya çıxacaqdır
C) Müşahidələrimi düzgün aparsam, hipotezim dəstəklənəcəkdir
D) Hipotezim doğrudursa, sınaqlarımın müəyyən nəticələri
olacaqdır
8. TƏSVİR ET Mərcan rifini ekosistem, orqanizmi balıq, mədəsini orqan, DNA-nı isə molekulu götürərək, Şəkil 1.3-dəkinə bənzər bioloji iyerarxiya çəkin. İyerarxiyanın bütün
səviyyələrini göstərin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Adi prokariot hüceyrə təxminən 3 000
genə malik olduğu halda, insan hüceyrəsindəki gen sayı
21 000-ə qədərdir. Bunların 1 000-i hər iki növ hüceyrədə
var. Təkamül haqqında indiə qədər öyrəndiklərinizin
əsasında, bu qədər fərqli iki orqanizmin 1 000 eyni genə
malik ola bilməsi faktını izah etməyə çalışın. Bu genlərin
funksiyası nə ola bilər?
10. ELMİ TƏDQİQAT Siçan dərisinin rəngi üzərində aparılmış
araşdırmanı xatırlayın. Yırtıcıların təbii seçmə prosesindəki
rolunu daha dərindən öyrənmək üçün əlavə hipotezlər
təklif edin.
11. ELMİ TƏDQİQAT Modern dövrdə bioloqlar elmi ədəbiyyatı
əldə etmək üçün internet databazalarından istifadə edirlər.
Bunların ən məşhuru ABŞ Dövlət Biotexnoloji İnformasiya
Mərkəzi (ing. National Center for Biotechnology Information,
NCBI) tərəfindən idarə olunan ictimaiyyətə açıq PubMed
databazasıdır. Bu bazanı istifadə edərək, Hopi Hoekstranın
2015-ci ildən bu günədək dərc etdirdiyi bütün elmi
məqalələri tapın.
12. TƏKAMÜL 100-150 sözlük qısa mətn ilə Darwin-in təbii
seçmə vasitəsilə Yer kürəsi üzərindəki canlı həyatın bənzərlik və müxtəlifliyini necə izah etdiyini yazın. Yazınıza
onun istifadə etdiyi dəlillərdən bəzilərini daxil edin.
13. SİNTEZ

5. Elmi olaraq hipotezi nəzəriyyədən ayıran nədir?
A) Nəzəriyyə hipotezin sübut olunmuş halıdır
B) Hipotez təxmin olduğu halda, nəzəriyyə dəqiq cavabdır
C) Hipotezin əhatə dairəsi adətən dardır; nəzəriyyə genişdir və güclü izahatlar verir
D) Nəzəriyyələr, adətən doğru çıxır; hipotez isə çox vaxt
təcrübi nəticələr ilə ziddiyyət təşkil edir.
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Şəkildə ağac gövdəsinin
üzərindəki kərtənkələni görə
bilirsinizmi? Kərtənkələnin bu
görünüşü onun həyatda qalmasına necə kömək edir? Bu
fəsildə təkamül, təbii seçmə və
genetik informasiya haqqında öyrəndikləriniz əsasında,
bu kamuflyajın hansı yollar
ilə törədiyini (təkamül yolu
ilə yarandığını) izah etməyə
çalışın.

BÖLÜM
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Şəkil 2.1 Meşə qarışqalarının havaya atəş açmaq üçün istifadə etdikləri bu silah nədir?
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ƏSAS ANLAYIŞLAR

Biologiya ilə Kimya Arasındakı Körpü

2.1

Maddə saf bir elementdən,
yaxud onların bir neçəsinin
birləşməsindən əmələ gəlir

2.2

Elementin xüsusiyyətləri
onu təşkil edən atomların
strukturundan asılıdır

2.3

Molekulların yaranması
və funksiyası atomlar
arasında rabitələrin əmələ
gəlməsindən asılıdır

2.4

Kimyəvi reaksiya kimyəvi
rabitə yaradır və qırır

Bütün heyvanlar kimi, qarışqaların da hücumdan qorunmaq üçün müdafiə sistemləri və mexanizmləri mövcuddur. Yüzlərlə, minlərlə fərddən
ibarət koloniyalarda yaşayan meşə qarışqalarının koloniya olaraq düşmənlərlə mübarizə aparmaq üçün effektiv silahları var. Təhlükə yuxarıdan gələndə, qarışqalar potensial yırtıcıya (məsələn, ac bir quşa) doğru
qarınlarından qarışqa turşusu kimi tanınan metan turşusu fışqırdırlar
(Şəkil 2.1). Bu birləşmə bir çox qarışqa növü tərəfindən istehsal olunsa da,
çoxunda turşu xaricə fışqırdılmır. Belə növlərdə turşunun qarışqanı parazit mikroblardan qoruyan dezinfeksiyaedici maddə rolu oynadığı ehtimal
olunur. Kimyəvi maddələrin heyvanlararası ünsiyyətdə, partnyorun cəlb
olunmasında, yırtıcılara qarşı müdafiədə istifadəsi artıq uzun müddətdir
ki, elmə məlumdur.
Qarışqa və digər həşəratlar üzərində aparılan tədqiqatlar kimyanın
canlıların öyrənilməsində vacib rol oynadığını göstərir. Universitet fənlərindən fərqli olaraq, təbiət səliqəli şəkildə biologiya, kimya, fizika kimi
ayrı-ayrı sahələrə ayrılmayıb. Bioloqların işi canlıları öyrənməkdir, lakin
orqanizmlər və onların mühitləri təbii sistemlər olduğu üçün kimya və
fizikadakı anlayışlar onlara da şamildir. Bir sözlə, biologiya multidisiplinardır.
Bu bölümdəki fəsillər canlıların öyrənilməsində istifadə olunan bəzi
əsas kimyəvi anlayışlara giriş xarakteri daşıyır. Burada, molekuldan hüceyrəyə gedən yolda canlı və cansız arasındakı bulanıq sərhədi keçəcəyik.
Bu fəsil, eyni zamanda bütün maddələri əmələ gətirən kimyəvi elementlərdən bəhs edir.

BAŞLIQ 2.1

Canlı Təbiətin Elementləri

Maddə saf bir elementdən, yaxud
onların bir neçəsinin birləşməsindən
əmələ gəlir
Canlı təbiət maddədən təşkil olunub. Fəzada yer
tutan və kütləyə malik olan hər şey maddə hesab edilir.1
Maddə fərqli şəkillərdə olur: daş, metal, yağ, qaz və
canlı orqanizmlər maddənin ala biləcəyi, demək olar ki,
sonsuz şəkillərdən yalnız bir neçəsidir.

Element və Birləşmə
Maddə elementlərdən təşkil olunub. Element isə
kimyəvi reaksiya ilə başqa zərrəciklərə parçalana bilməyən vahiddir. Hər bir elementin öz vahid simvolu var
və nomenklaturaya görə, bu, həmin elementin ilk iki
hərfi ilə göstərilir.
Birləşmə iki və ya daha artıq elementin müəyyən
sabit nisbətdə birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn,
xörək duzu natrium (Na) və xlorun (Cl) 1:1 nisbətində
birləşməsindən əmələ gələn natrium xloriddir (NaCl).
Saf natrium metal, saf xlor isə zəhərli qazdır. Kimyəvi
yolla birləşən bu iki maddə qidaya çevrilir. Su (H2O) 2:1
nisbətində hidrogen (H) və oksigen (O) elementlərindən əmələ gələn başqa birləşmədir. Bu sadə nümunələr
mütəşəkkil maddənin yaranan xassələrə sahib olduğunu
göstərir. Yəni birləşmənin xüsusiyyətləri onu təşkil edən
elementlərin xüsusiyyətlərindən fərqlidir (Şəkil 2.2).

Şəkil 2.2 Birləşmənin yaranan xassələri. Natrium metalı zəhərli
qaz olan xlorla birləşərək, yeyilə bilən natrium xloridi, yəni xörək
duzunu əmələ gətirir.

+

Na			
+
Natrium			

Cl		
Xlor

NaCl
Natrium xlorid

92 təbii elementin təxminən 20-25%-i orqanizmin
sağlam həyat sürüb çoxala bilməsi üçün lazım olan
zəruri elementlərdir. Orqanizmlərin zəruri element ehtiyacı oxşar olsa da, fərqliliklər də mövcuddur. Məsələn,
insanlar 25 elementə ehtiyac duyduğu halda, bitkilərə
yalnız 17 element lazımdır.
Canlı maddənin 96%-ni sadəcə dörd element — oksigen (O), karbon (C), hidrogen (H) və azot (N) — təşkil
edir. Kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), kükürd (S)
və bir neçə element orqanizm çəkisinin qalan 4%-nin
böyük hissəsini təşkil edir. Səpələnmiş elementlər
orqanizm tərəfindən çox kiçik miqdarda tələb olunan
elementlərdir. Dəmir (Fe) kimi bəzi səpələnmiş elementlərə bütün canlıların ehtiyacı var; digərlərinə isə
yalnız müəyyən orqanizmlər ehtiyac duyur. Məsələn,
onurğalılarda (bel sümüyünə malik heyvanlar) yod (I) tiroid vəzi tərəfindən istehsal olunan bir hormonun vacib
tərkib hissəsidir. Gündəlik sadəcə 0.15 mg yod qəbulu
insan tiroidinin normal funksiyası üçün kifayətdir. Qidada yod əskikliyi zob xəstəliyi kimi bilinən tiroid vəzinin
anormal dərəcədə böyüməsinə gətirib çıxarır. Dəniz
məhsulları və yodlaşdırılmış duzun qəbulu zob xəstəliyi
ehtimalını azaldır. İnsan bədənindəki bütün elementlərin nisbi miqdarı Cədvəl 2.1-də göstərilmişdir.
Təbiətdə olan elementlərdən bəziləri canlılar üçün
zəhərlidir. Məsələn, arsen (As) insanlarda bir sıra xəstəliklərə yol aça, yaxud öldürücü ola bilər. Dünyanın bəzi
yerlərində arsen, təbii halda mövcuddur və yeraltı sulara
qarışa bilir. Cənubi Asiyada quyu suyu istifadə edən
milyonlarla insan bilmədən arsenli su qəbul etmişdir.
Hal-hazırda bu insanların su ehtiyatlarındakı arsen
səviyyəsini azaltmaq üçün addımlar atılır.
Cədvəl 2.1 İnsan vücudundakı elementlər
Element

Vücuddakı nisbəti (su daxil)

Oksigen

O

65.0 %

Karbon

C

18.5 %

Hidrogen

H

9.5 %

Azot

N

3.3 %

Kalsium

Ca

1.5 %

Fosfor

P

1.0 %

Kalium

K

0.4 %

Kükürd

S

0.3 %

Natrium

Na

0.2 %

Xlor

Cl

0.2 %

Mg

0.1 %

Maqnezium
1
Gündəlik dildə kütlə ilə çəki sözlərindən eyni mənada istifadə
olunsa da, bu iki termin bir-birindən fərqlənir. Kütlə obyektdəki
maddənin miqdarı ikən, obyektin çəkisi kütləsinin cazibə qüvvəsi
tərəfindən hansı güclə dartıldığını göstərir. Kosmonavtın Aydakı
çəkisi Yerdəkinin ⅙-i olsa da, kütləsi hər iki məkanda eynidir.
Lakin Yer kürəsində yaşadığımız müddətcə, çəki kütlənin ölçüsü
olduğundan, gündəlik dildə bir-biri ilə əvəzlənməsi normaldır.

Simvol

96.3 %

3.7 %

Səpələnmiş elementlər (kütləcə 0.01%-dən az olan): Bor (B), xrom (Cr),
kobalt (Co), mis (Cu), flor (F), yod (I), dəmir (Fe), manqan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silisium (Si), qalay (Sn), vanadium (V), sink (Zn).

DATANI ŞƏRH ET
Cədvəldə verilənlərə görə oksigenin insan vücudundakı faizi çox yüksəkdir. Sizcə oksigenin bu qədər yüksək olmasının
səbəbi hansı birləşmədir?
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Şəkil 2.3 Serpentin bitki biosenozu. Bu bitkilər, adi bitkilər üçün
zəhərli olan elementlərlə zəngin serpentin torpaqlarda yaşayır. Çərçivələrdə serpentin süxuru və bitkilərdən biri olan Tiburon Mariposa
zanbağı (Caolochortus tiburonensis) yaxından göstərilmişdir. Bu
xüsusiləşmiş növə sadəcə San-Fransisko körfəzinə uzanan Tiburon
yarımadasındakı bu təpədə rast gəlmək mümkündür.

BAŞLIQ 2.2
Elementin xüsusiyyətləri onu təşkil
edən atomların strukturundan
asılıdır
Hər bir element, digər elementlərdəkindən fərqlənən
müəyyən növ atomdan ibarətdir. Atom elementin xüsusiyyətlərini əks etdirən maddənin ən kiçik vahididir.
Atomlar çox kiçikdirlər; belə ki, təxminən bir milyon
atomu yanaşı düzsək, bu cümlənin sonundakı nöqtənin diamteri qədər yer tutar. Atomlar onu təşkil edən
elementin simvolu ilə göstərilir. Məsələn, C karbonun
simvolu olduğu kimi, bir karbon atomunu da işarə edir.

Elementar Zərrəciklər

Tədqiqat Nümunəsi: Zəhərli Elementlərə
Qarşı Dözümlülüyün Təkamülü
TƏKAMÜL Bəzi canlılar başqaları üçün zəhərli sayılan
elementlərin mövcud olduğu mühitlərdə yaşamağa
alışıb. Bunlara misal olaraq serpentin bitki biosenozunu
göstərə bilərik. Serpentin yəşiməbənzər mineraldır və
yüksək qatılıqda xrom, nikel və kobalt kimi elementləri
ehtiva edir. Bir çox bitki serpentin süxurlarından əmələ
gələn torpaqda yaşaya bilməsə də, bəziləri belə mühitdə yaşamağa uyğunlaşmışdır (Şəkil 2.3). Güman ki, bu
bitkilərin qeyri-serpentin əcdadlarının bu torpaqlarda
yaşaya bilən çeşidləri ortaya çıxmış və daha sonra təbii
seçmə nəticəsində bu ərazilərdə müasir növlər yaranmışdır. Tədqiqatçılar serpentinə uyğunlaşmış bitkilərdən istifadə edərək, ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqlardakı zəhərli metalları toplayıb təhlükəsiz şəkildə
aradan qaldırmağın mümkünlüyünü öyrənirlər.

Atom elementin xassələrinə malik ən kiçik vahid olsa
da, özlüyündə daha kiçik olan elementar zərrəciklərdən
ibarətdir. Fiziklər atomdan yüksək enerjili toqquşma
vasitəsilə yüzdən çox zərrəcik növü əldə ediblər,
lakin burada onların sadəcə üçündən bəhs edəcəyik:
neytron, proton və elektron. Proton və elektronlar
elektrik yükünə sahibdir. Hər protonun bir vahid
müsbət yükü, hər elektronun isə bir vahid mənfi
yükü vardır. Neytron isə, adından da göründüyü kimi,
neytraldır.
Proton və neytronlar atom nüvəsi adlı özəkdə sıx
şəkildə yerləşiblər. Proton nüvəyə müsbət yük qazandırarkən, sürətlə hərəkət edən elektronlar nüvə ətrafında
mənfi yük “buludu” əmələ gətirir ki, bu əks yüklərin
cazibəsi elektronları nüvənin ətrafında saxlayır.
Şəkil 2.4-də helium atomunun çox istifadə olunan iki
modeli göstərilmişdir.

Şəkil 2.4 Helium (He) atomunun sadələşdirilmiş modeli. Helium
nüvəsi 2 neytron (qəhvəyi) və 2 protondan (çəhrayı) ibarətdir. Nüvənin kənarında 2 elektron (sarı) var. Bu modellərdə ölçülər reallığı
əks etdirmir; nüvənin elektron buluduna nisbətdə ölçüsü böyükdür.
Mənfi yük buludu
(2 elektron)

Elektronlar
Nüvə

YOXLAMA 2.1
1. ƏLAQƏ QUR Xörək duzunun yaranan xassələri nədir?
(Başlıq 1.1.)
2. Səpələnmiş elementlər zəruri elementlərdirmi? İzah edin.
3. ƏGƏR? Dəmir insanın qırmızı qan hüceyrəsində oksigeni
daşıyan molekul olan hemoqlobinin funksiyası üçün lazım
olan səpələnmiş elementdir. Dəmir azlığının nəticələri nə ola
bilər?
4. ƏLAQƏ QUR Təbii seçmə serpentin süxurlara dözümlü növlərin təkamülündə nə kimi rol oynaya bilər?
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(a) Bu modeldəki iki elektron
nüvə ətrafındakı hərəkətlərinə görə mənfi yük buludları kimi göstərilmişdir.

(b) Daha da sadələşdirilmiş bu
modeldə isə elektronlar nüvə
ətrafında dövrə vuran iki kiçik
sarı kürə olaraq göstərilib.

Neytron və protonun kütləsi bir-birinə yaxın olub,
təxminən 1.7✕10–24 qramdır (g). Qram və digər gündəlik vahidlər bu qədər kiçik cisimlərin kütləsini təsvir etmək üçün uyğun deyil. Buna görə də atom və elementar
zərrəciklər (eləcə də, molekullar) üçün 1800-cü illərdə
atom nəzəriyyəsinin inkişafına töhfə verən britaniyalı
alim John Daltonun adını daşıyan ölçü vahidi daltondan istifadə edirik. (Dalton sizə başqa yerlərdə rast
gəldiyiniz atom kütlə vahidi və ya a.k.v ilə eyni şeydir). Neytron və protonların kütləsi 1 daltona yaxındır.
Elektronun kütləsi neytron və ya protonun kütləsinin
1/2000-i olduğundan, atomun ümumi kütləsini hesablayanda elektronları nəzərə almaya bilərik.

Atom Nömrəsi və Kütləsi
Fərqli elementlərin atomları elementar zərrəcik sayına
görə bir-birindən fərqlənir. Müəyyən bir elementin
bütün atomlarındakı proton sayı eynidir. Elementə xas
olan bu proton sayı atom nömrəsi adlanır və elementin simvolunun sol aşağısına yazılır. Məsələn, 2He
qısaltması helium elementinə aid atomun nüvəsində 2
protonun olduğunu bildirir. Əksi göstərilmədiyi müddətcə, atomun elektrik yükü olmur, yəni protonlar eyni
sayda elektronla tarazlanır. Buna görə də atom nömrəsi
proton sayından əlavə, elektrik yükü olmayan atomda
elektronların sayına da bərabərdir.
Neytronların sayını kütlə ədədi adlanan və atomun
nüvəsindəki proton və neytronların ümumi sayını
göstərən ədədlə hesablaya bilərik. Kütlə ədədi elementin simvolunun sol yuxarı hissəsində yazılır. Məsələn,
helium atomunu 42He şəklində göstərə bilərik. Atom
nömrəsi protonların sayını göstərdiyi üçün, kütlə
ədədindən atom nömrəsini çıxanda neytronların sayı
əldə olunur. Nümunəmizdəki 42He helium atomunun 2
neytronu var. Natrium (Na) üçün:

Kütlə ədədi = protonların sayı + neytronlar
		
= 23
23

Na

11

		
		

Atom nömrəsi = protonların sayı
= neytral atomdakı elektronların sayı
= 11

Neytronların sayı = kütlə ədədi – atom nömrəsi
		
= 23 − 11 = 12

Ən sadə atom hidrogendir: 11H. Onun heç bir neytronu yoxdur. Bir ədəd proton ilə bir elektrondan ibarətdir.
Elektronların kütləyə töhfəsi əhəmiyyətsiz dərəcədə
kiçik olduğundan, atomun, demək olar ki, bütün kütləsi

nüvədə cəmlənib. Hər bir neytron və protonun kütləsi
1 daltona yaxın olduğu üçün kütlə ədədi atom kütləsi
adlanan atomun ümumi kütləsinə çox yaxın, lakin ondan bir qədər fərqli olur. Məsələn, natriumun (2311Na)
kütlə ədədi 23 dalton olsa da, atom kütləsi 22.9898
daltondur.

İzotoplar
Müəyyən bir elementin bütün atomlarında proton
sayı eyni olsa da, bəzilərində neytron sayı digərlərindən
daha çoxdur və buna görə də bu atomların kütləsi digərlərindən böyük olur. Eyni elementin fərqli atom formalarına elementin izotopları deyilir. Elementlər təbiətdə
izotop qarışığı şəklində mövcud olur. Məsələn, atom
nömrəsi 6 olan karbon elementinin üç təbii izotopu var.
Ən çox rast gəlinən izotop karbon–12, [ 126C], təbiətdəki karbonun 99%-ni təşkil edir. [ 126C] izotopunun
6 neytronu var. Karbonun yerdə qalan 1%-nin böyük
hissəsi 7 neytronlu [ 136C] izotopudur. Üçüncü və daha
nadir olan isə 8 neytronlu [ 146C] izotopudur. İzotopların hər birində 6 protonun olduğuna diqqət yetirin; əks
halda onlar karbon olmazdılar. Elementin izotoplarının
kütləsi cüzi fərqlənsə də, kimyəvi reaksiyalarda eyni
cür davranırlar. (Birdən çox təbii izotopu olan elementin atom kütləsi izotopların atom kütlələrinin təsadüf
olunma tezliklərini də nəzərə almaqla hesablanan ədədi
ortasıdır).
Həm 12C, həm də 13C stabil izotoplardır, yəni nüvələrinin elementar zərrəciklər itirərək parçalanma təmayülü yoxdur. 14C izotopu isə qeyri-stabil, yəni radioaktivdir. Radioaktiv izotop nüvəsi öz-özünə parçalanaraq
enerji və zərrəciklər ortaya çıxaran atomdur. Radioaktiv
parçalanma proton sayında dəyişikliyə gətirib çıxardıqda, atomu başqa bir elementin atomuna çevirmiş olur.
Məsələn, karbon–14 (14C) atomu parçalandıqda, proton
itirərək azot (14N) atomuna çevrilir. Radioaktiv izotopların biologiyada çox sayda yararlı tətbiqi var.

Radioaktiv İzləyicilər
Radioaktiv izotoplar tibbdə diaqnostik vasitə kimi
geniş istifadə olunur. Hüceyrələr həm qeyri-radioaktiv,
həm də radioaktiv izotoplardan istifadə edə bilir. Radioaktiv izotoplar bioloji aktiv molekulların tərkibinə daxil
edilir və bu molekullar sayəsində metabolizmdə atomların orqanizm boyu hərəkəti izlənilir. Məsələn, bəzi
böyrək xəstəliklərinin diaqnozunda radioaktiv atomlarla işarələnmiş maddələr kiçik doza ilə qana yeridilir və
daha sonra sidikdəki izləyici molekullar analiz olunur.
Radioaktiv izləyicilər PET skanerləri kimi bədəndəki
xərçəng toxumalarının böyüməsini və metabolizmini
ölçmək bacarığına malik mürəkkəb görüntüləmə aparatları ilə birlikdə istifadə olunur (Şəkil 2.5)
Radioaktiv izotoplar bioloji tədqiqatlarda və tibbdə
əhəmiyyətli olsa da, parçalanan izotoplardan əmələ
gələn radiasiya hüceyrədəki molekulları zədələyərək
sağlamlığı təhlükə altına sala bilər. Zədələnmənin ciddiliyi orqanizmin qəbul etdiyi radiasiyanın növündən və
FƏSİL 2
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Şəkil 2.5 Radioaktiv
izotopun tibbdə
istifadəsinə nümunə:
PET görüntüsü. Pozitronemissiya (şüalanma)
tomoqrafiyası (PET)
bədəndə yüksək kimyəvi
fəallığın olduğu yerləri
aşkar edir. Açıq-sarı rəngli
bölgə radioaktiv nişanlı
qlükozun çox olduğu
yeri göstərir ki, bu da
öz növbəsində, xərçəng
toxumasının səciyyəvi
xüsusiyyəti olan yüksək
metabolik fəallığa işarədir.

Elektronların Enerji Səviyyələri

Xərçəng
daşıyan
toxuma

miqdarından asılıdır. Ətraf mühit üçün ən ciddi təhlükələrdən biri nüvə qəzalarından yaranan radioaktiv
çöküntüdür. Bunun əksinə, tibbi diaqnostikada istifadə
olunan izotopların dozası daha təhlükəsizdir.

Radiometrik Tarixləmə
TƏKAMÜL Tədqiqatçılar fosillərdəki radioaktiv parçalanmanı ölçərək keçmişdə yaşamış canlıların hansı
dövrə aid olduğunu öyrənirlər. Fosillər bizə keçmiş və
indiki orqanizmlər arasındakı fərqləri ortaya çıxarmağa,
bir zamanlar yaşayıb yoxa çıxmış növlər haqda bilgilər
əldə etməyə imkan verir və təkamül üçün böyük dəlil
toplusu əmələ gətirir. Fosil yataqlarında dərin qatlarda
yerləşən fosillər daha qədim olsa da, onların dəqiq yaşını (il vahidi ilə) təyin etmək üçün qatlardakı mövqeyini
bilmək kifayət deyil. Bu məsələdə köməyimizə radioaktiv izotoplar çatır.
“Ana” izotopun “bala” izotopa parçalanması sabit
sürətdə gedir ki, bu, izotopun yarımlanma müddəti
ilə ifadə edilir. Yarımlanma müddəti “əcdad” izotopun
50%-nin parçalanması üçün lazım olan vaxtdır. Hər bir
izotopun temperatur, təzyiq və digər mühit amillərindən asılı olmayan səciyyəvi yarımlanma müddəti var.
Alimlər radiometrik tarixləmə adlanan metoddan
istifadə edərək, fərqli izotopların bir-birinə nisbətini
ölçür və orqanizmin fosilləşməsi, yaxud qayanın əmələ
gəlməsindən bu yana neçə yarımlanma müddətinin (il)
keçdiyini hesablaya bilirlər. Yarımlama müddəti bəzi
izotoplarda saniyələr, günlərlə davam etdiyi halda, bəzilərində bu proses milyardlarla il çəkir. Məsələn, Uran–
238 izotopunun yarımlanma müddəti 4.5 milyard ildir.
Hər bir izotopun yaxşı “ölçdüyü” müəyyən müddət
aralığı var: Ay daşlarının Yer kürəsi ilə təxminən eyni
yaşda, yəni 4.5 milyard il olduğunu təyin etmək üçün
uran–238 izotopundan istifadə edilmişdir. Elmi Bacarıq
Məşğələsində vacib bir fosilin yaşını karbon–14 izotopu vasitəsilə təyin etmiş təcrübənin datası ilə işləyə
bilərsiniz. (Şəkil 25.6-də fosillərin radiometrik tarixlənməsi barədə əlavə məlumatlar var).
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Şəkil 2.4-dəki sadələşdirilmiş modellərdə atomun
ümumi ölçüsünə nisbətdə nüvənin ölçüsü həddən
artıq böyüdülmüşdür. Helium atomunun ölçüsü futbol
meydançası böyüklüyündə olsaydı, nüvəsinin ölçüsü
meydançanın mərkəzinə qoyulmuş karandaş pozanı
boyda bir şey olardı. Elektronlar isə meydançanın
ətrafında uçuşan kiçik ağcaqanadlara bənzəyərdi. Atom
əsasən boşluqdan ibarətdir. Kimyəvi reaksiya zamanı iki
atom bir-birinə yaxınlaşanda, onların nüvələri bir-birinə
qarşılıqlı təsir edəcək qədər yaxınlaşmır. Bəhs olunan üç
elementar zərrəcikdən yalnız biri, elektronlar kimyəvi
reaksiyalarda birbaşa iştirak edir.
Atomun elektronları sahib olduqları enerji miqdarına
görə bir-birindən fərqlənir. Enerji dəyişikliyə səbəb
olma (məsələn, iş görmək) qabiliyyəti kimi tərif olunur.
Potensial enerji maddənin mövqeyinə və ya strukturuna görə sahib olduğu enerjidir. Məsələn, təpədə
yerləşən anbardakı su təpənin hündürlüyünə görə
müəyyən potensial enerjiyə malikdir. Anbarın qapıları
açılanda su üzüaşağı axır və enerjisi müəyyən işlər görmək üçün, məsələn, turbinin pərlərini hərəkətə gətirib,
elektrik enerjisi əldə etmək üçün istifadə olunur. Enerji
sərf edildiyindən, təpənin aşağısındakı suyun enerjisi
yuxarıdakı suyun enerjisindən azdır. Maddənin mümkün ən aşağı potensial enerjili halına keçməyə təbii bir
meyli var; məsələn, bizim misalda bunu suyun üzüaşağı
axmasında görmək olar. Anbarın potensial enerjisini
yeniləmək üçün suyu cazibə qüvvəsinin əksinə, yəni
yuxarı vuraraq enerji sərf etmək lazımdır.
Atomdakı elektronlar nüvədən olan məsafələrinə
mütənasib potensial enerjiyə malikdir (Şəkil 2.6). Mənfi
Şəkil 2.6 Atomdakı elektronların enerji səviyyələri. Elektronlar
ancaq müəyyən potensial enerji səviyyələrinə malik elektron
təbəqələrində mövcud ola bilər.
(a) Pilləkənlə aşağı diyirlənən top
pillələrin arasında yox, ancaq
pillələrdə dayana bilər. O cümlədən, elektron da enerji səviyyələri arasında yox, müəyyən
səviyyələrdə mövcud ola bilir.
Üçüncü təbəqə (Bu modelin
ön yüksək enerji səviyyəsi)
İkinci təbəqə (Birinciyə
nəzərən daha yüksək enerji
səviyyəsi)
Birinci təbəqə (Ən aşağı
enerji səviyyəsi)

Enerji
udulur

Enerji
itirilir

Atomun
nüvəsi
(b) Elektronun bir təbəqədən digərinə keçməsi üçün enerji qazancı
və ya itkisinin miqdarı, ilkin və son vəziyyət arasındakı potensial
enerji fərqinə bərabər olmalıdır. Modeldəki oxlar potensial enerji
səviyyəsindəki mümkün mərhələli enerji dəyişmələrini göstərir.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Standart Radioaktiv İzotop Parçalanma
əyrisinin Kalibrasiyası və Datanın Şərhi

Təcrübə Necə Aparılmışdır? Karbon-14 (14C) karbonun 14N
atomuna sabit sürətdə parçalanan radioaktiv izotopudur. Çox kiçik
miqdarda mövcud olan bu atoma atmosferdə digər iki izotopu
olan 13C və 12C izotopların sabit nisbətdə təsadüf olunur. Karbon
bitki tərəfindən fotosintez üçün udulduqda, 12C, 13C və 14C bitkiyə
atmosferdə olduqları nisbətdə daxil olur. Bu nisbətlər bitkini yeyən
heyvanın toxumasında da sabit qalır. Orqanizm yaşadığı müddətcə
bədənindəki 14C davamlı olaraq 14N-ə parçalansa da, mühitdən daxil
olan yeni karbonla əvəzlənir. Canlı öldükdən sonra yeni 14C qəbulu
dayanır, lakin toxumalarındakı 14C atomunun parçalanması davam
edir; toxumalardakı 12C izotopunun miqdarı isə dəyişməz qalır,
çünki o radioaktiv deyil və parçalanmır. Beləliklə, alimlər fosildəki
14
C-ün 12C-yə nisbətini atmosferdəki nisbətlə müqayisə edərək,
ilkin 14C ehtiyatının parçalanma müddətini öyrənə bilir. 14C-ün
yarımlanma müddətinin 5 730 il olduğunu bildiyimizə görə, fosildəki
14
C miqdarının ilkin 14C miqdarına olan nisbətini illərlə ifadə etmək
mümkündür. Başqa sözlə, hər 5 730 ildən bir fosildəki 14C-ün yarısı
parçalanır.
Təcrübə Datası Tədqiqatçılar neandertal fosilindəki 14C-ün atmosferdəki 14C miqdarının 0.0078-i (və ya elmi yazılışla göstərsək,
7.8✕10‒3) olduğunu təyin etmişdirlər. Aşağıdakı suallar bu nisbəti
fosilin yaşına çevirmə prosesində sizə bələdçilik edəcək.
DATANI ŞƏRH EDİN
1. Radioaktiv izotopun standart parçalanma əyrisi qrafikdə göstərilmişdir. Qrafik xətti yarımlanma müddəti vahidi ilə radioaktiv
izotop nisbətinin zamanla necə dəyişdiyini göstərir. Yarımlanma
müddəti radioaktiv elementin yarısının parçalanması üçün gərəkli
vaxtdır. Hər data nöqtəsini müvafiq nisbətlə işarələmək qrafikdən
istifadəni asanlaşdıracaq. Qrafik xətti üzərində yerləşən, yarımlanma müddətinin 1 olduğu data nöqtəsindən izotop nisbəti oxuna
xətt çəkin və bir yarımlanma müddətindən sonra neçə faiz 14C

yüklü elektron müsbət yüklü nüvə tərəfindən cəzb olunur. Elektronu nüvədən kənarlaşdırmaq üçün iş görülməlidir. Ona görə də elektron nüvədən nə qədər uzaq
olsa, o qədər yüksək potensial enerjiyə malik olur. Suyun üzüaşağı tədrici axışından fərqli olaraq, elektronun
potensial enerji dəyişikliyi müəyyən sabit ölçülü pillələrlə baş verir. Müəyyən enerjiyə sahib olan elektronu

0.9
Bayquşun ovladığı siçan sayı

Neandertallar Müasir İnsanlarla Birgə Nə Qədər Yaşayıblar?
Neandertallar (Homo neanderthalensis) 350 000 il bundan əvvəl
Avropada yaşamış və nəsilləri kəsilənədək yüz və ya min illərlə Avrasiyanın bəzi bölgələrində erkən Homo sapiens ilə birlikdə mövcud
olmuşdurlar. Tədqiqatçılar bu ərazilərdə yaşamış son neandertalların
nə vaxt yaşadığını təyin edərək, bu iki növün paralel mövcudluğunun nə qədər davam etdiyini öyrənməyə çalışmışlar. Bu məqsədlə,
neandertal sümüklərin yerləşdiyi ən yeni (ən üst) arxeoloji təbəqədən çıxan neandertal fosilinin yaşını təyin etmək üçün karbon-14
tarixləməsindən istifadə etmişdirlər. Məşğələdə standart karbon-14
parçalanma əyrisini kalibrasiya etdikdən sonra, ondan istifadə edərək
Şimali Qafqazdakı Mezmay mağarasından tapılmış bu neandertal
fosilinin yaşını təyin etməlisiniz. Fosilin yaşı həmin ərazidə sözügedən
iki növün hansı zamanadək birgə yaşadığını təxmin etməyə imkan
verir.

Qlobal
istiləşmə

1.0
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

1

2
3
4
5
6
7
Bayquşun ovladığı siçan sayı

8

9

10

Data mənbəyi: R. Pinhasi et al., Revised age of late Neanderthal
occupation and the end of the Middle Paleolithic in the northern
Caucasus, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 147:8611–
8616 (2011). doi 10.1073/pnas.1018938108

qalacağını qeyd edin. Eyni yolla hər yarımlanma müddətindən
sonra yerdə qalan 14C nisbətinin neçə olduğunu təyin edib, qrafikin kənarına yazın. Hər nisbəti onluq kəsrə çevirib, maksimum
üç mühüm rəqəmədək yuvarlaqlaşdırın (rəqəmin əvvəlindəki
sıfırlar mühüm deyil). Həmçinin, hər bir onluq kəsri elmi yazılışla
göstərin.
2. 14C-ün yarımlanma müddəti 5 730 ildir. x oxunu 14C parçalanması
üçün kalibrasiya etməkdən ötrü keçən zamanı il vahidi ilə hər bir
yarımlanma müddətinin altına yazın.
3. Tədqiqatçılar neandertal fosilindəki 14C miqdarının atmosferdəki
14
C miqdarına olan nisbətinin təxminən 0.0078 olduğunu bilirlər.
(a) Qrafikinizdəki rəqəmlərdən istifadə edərək neandertalın
ölümündən bu yana neçə yarımlanma müddətinin keçdiyini
hesablayın. (b) x oxuna etdiyiniz 14C kalibrasiyasından istifadə
edərək, neandertal fosilinin təxminən neçə yaşı olduğunu təyin
edin (minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın). (c) Bu araşdırmaya görə,
neandertalların nəsli təxminən nə vaxt kəsilmişdir? (d) Tədqiqatçılar məqalədə müasir insanların (H. sapiens) bu ərazidə təxminən
39 000 — 42 000 il əvvəl məskunlaşdığı ilə bağlı tapıntılardan
bəhs edirlər. Bu, neandertallarla müasir insanların paralel yaşayışı
ilə bağlı sizə nə deyir?
4. Karbon-14 tarixləməsi yaşı maksimum 75 000 ilə qədər olan fosillərdə nəticə verir. Qatılıq çox aşağı olduğu üçün bundan qədim
fosillərin 14C miqdarını ölçmək mümkün deyil. Dinozavrların çoxunun nəsli 65.5 milyon il bundan əvvəl kəsilmişdir.
(a) Karbon-14-dən dinozavr sümüklərini tarixləmək üçün istifadə
etmək olarmı? (b) Radioaktiv uran–235-in yarımlanma müddəti
704 milyon ildir. Əgər dinozavr sümüklərində uran–235 olsaydı,
onu dinozavr fosillərini tarixləmək üçün istifadə etmək olardımı?
Cavabınızı izah edin.

pilləkəndə duran top kimi təsəvvür etmək olar (Şəkil
2.6a). Hansı pillədə olduğundan asılı olaraq, elektronun
fərqli miqdarda potensial enerjisi var, lakin elektron
pillələr arasında ola bilməz. Eynilə top kimi, elektronun
da potensial enerjisini hansı enerji səviyyəsində olduğu
təyin edir. Elektron ara nöqtələrdə yox, ancaq müəyyən
konkret enerji səviyyələrində ola bilər.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas FƏSİL
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enerji mühitə çox vaxt istilik olaraq buraxılır. Məsələn,
günəş işığı avtomobilin səthindəki elektronları daha
yüksək enerji səviyyələrinə qaldırır. Elektronlar əvvəlki səviyyəyə düşdükdə isə avtomobilin səthi qızır. Bu
termal enerji havaya keçə və ya maşına toxunduğunuz
halda əlinizə ötürülə bilər.

Elektronun enerjisi onun nüvədən olan orta uzaqlığına mütənasibdir. Elektronlar hər biri səciyyəvi orta
uzaqlığa və enerji səviyyəsinə sahib fərqli elektron
təbəqələrində yerləşir. Şəkil 2.6b-dakı diaqramlarda
olduğu kimi, təbəqələr adətən ortaq mərkəzli halqalar şəklində göstərilir. Birinci təbəqə nüvəyə ən yaxın
olandır və buradakı elektronlar ən aşağı potensial
enerjiyə sahibdir. İkinci təbəqədəki elektronlar birinci
təbəqədəkindən, üçüncüdəkilər isə ikincidən də çox
enerjiyə sahibdir. Elektronlar yalnız enerji udaraq və ya
itirərək bir təbəqədən digərinə keçə bilər. Bunun üçün
itirilən və ya udulan enerji miqdarı ilkin vəziyyətdəki
potensial enerji ilə son vəziyyətdəki potensial enerjinin fərqinə bərabər olmalıdır. Elektron enerji udduqda
nüvədən daha uzaqda yerləşən təbəqəyə çıxır. Məsələn,
işıq enerjisi elektronu daha yüksək enerji səviyyəsinə
çıxara bilir. (Bu, bitkilərdə işıq enerjisi vasitəsilə karbon
dioksid və sudan qida maddələri istehsal edən fotosintez prosesinin birinci mərhələsidir. Fotosintez haqda
Fəsil 10-da daha ətraflı öyrənəcəksiniz). Enerji itirdikdə
isə elektron nüvəyə yaxın təbəqəyə “düşür” və itirilən

Elektron Paylanması və Kimyəvi Xassələr
Atomun kimyəvi davranışı elektronlarının təbəqələrdə paylanmasından asılıdır. Ən sadə atom olan hidrogendən başlayaraq, 1 proton və 1 elektron (və müvafiq sayda neytron) əlavə etməklə digər elementlərin
atomlarını inşa etdiyimizi təsəvvür edək. Elementlərin
dövri cədvəlinin dəyişdirilmiş formasının göstərildiyi
Şəkil 2.7-də hidrogendən (1H) arqonadək (18Ar), ilk 18
elementin elektron paylanması göstərilmişdir. Elementlər təbəqələrindəki elektronların sayına uyğun olaraq
üç sətir və ya dövrələr boyu düzülmüşdür. Hər sətir boyu
soldan-sağa getdikcə, elektron və protonlar əlavə olunur. (Tam dövri cədvəl üçün Əlavə B-yə baxın).

Şəkil 2.7 Dövri cədvəlin ilk 18 elementi üçün elektron paylanma diaqramları. Standart
dövri cədvəldə (Əlavə B) hər bir element haqda məlumat helium nümunəsində göstərildiyi kimi
təqdim olunur. Bu cədvəldəki diaqramlarda elektronlar sarı nöqtələr, elektron təbəqələri isə ortaq
mərkəzli halqalar kimi göstərilmişdir. Belə sadələşdirilmiş diaqramlar atomun elektronlarının
təbəqələr boyu paylanmasını göstərməyin rahat yolu olsa da, atomun strukturunu, elektronlarının
yerini düzgün təsvir etmir. Elementlər, hər biri bir elektron təbəqəsinin dolmasını göstərən sətirlər
boyu düzülmüşdür. Elektronlar əlavə olunduqca, mümkün olan ən kənar təbəqəni tuturlar.
Atom nömrəsi

2

Hidrogen
H
1

He
Atom kütləsi

Birinci
təbəqə

Litium
Li
3

Berillium
Be
4

Bor
B
5

Natrium
Na
11

Maqnezium
Mg
12

Alüminium
Al
13

Karbon
C
6

Azot
N
7

4.003

Helium
He
2

Elementin simvolu
Elektron
paylanma
diaqramı

Oksigen
O
8

Flor
F
9

Neon
Ne
10

...
S

Xlor
Cl
17

Arqon
Ar
18

İkinci
təbəqə

Silisium
Si
14

Kükürd
P
15

16

Üçüncü
təbəqə

VİZUAL BACARIQ Diaqram əsasında, maqneziumun atom nömrəsini təyin edin. Onun neçə protonu və elektronu var?
Neçə elektron təbəqəsi var? Neçə valent elektronuna malikdir?
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Hidrogenin 1, heliumun isə 2 elektronu birinci təbəqədə yerləşir. Hər şey kimi, elektronlar da potensial
enerjinin mümkün olan ən aşağı səviyyəsində olmaq
istəyir. Atom üçün bu vəziyyət birinci təbəqədə olmaq
deməkdir. Lakin birinci təbəqə 2-dən artıq elektron saxlaya bilmir; ona görə də hidrogen və heliumdan başqa
cədvəlin birinci sətrində heç bir element yerləşmir.
2-dən artıq elektronu olan atomun birinci təbəqəsi dolu
olduğundan digər elektronlar daha yuxarı səviyyələrdə
yerləşməlidir. Növbəti element olan litiumun 3 elektronu var. Bunlardan ikisi birinci təbəqəni, biri isə ikinci
təbəqəni tutur. İkinci təbəqə maksimum 8 elektron tuta
bilər. İkinci sətrin sonundakı neonun ikinci təbəqəsində
8, ümumilikdə isə 10 elektronu var.
Atomun kimyəvi davranışı əsasən ən kənar təbəqədəki
elektronların sayından asılıdır. Bu kənar elektronlara
valent elektronlar, kənar elektron təbəqəsinə isə
valent təbəqə deyilir. Litiumun ikinci təbəqəsi valent
təbəqəsidir və burada yalnız 1 elektronu var. Valent
təbəqələrində eyni sayda elektronu olan atomlar
oxşar kimyəvi davranış sərgiləyir. Məsələn, flor (F) və
xlorun (Cl) hər birinin 7 valent elektronu var və hər
biri natrium (Na) elementi ilə birləşmə əmələ gətirə
bilir: Natrium florid (NaF) diş çürüməsinin qarşısını
almaq üçün diş məcununa əlavə olunur, NaCl isə xörək
duzudur (Şəkil 2.2). Valent təbəqəsi dolu olan atom
fəal deyil, yəni başqa atomlarla asanlıqla əlaqəyə girmir.
Dövri cədvəlin ən sağında yerləşən helium, neon və
arqon Şəkil 2.7-də göstərilmiş dolu valent təbəqəyə
malik yeganə elementlərdir. Bu elementlər kimyəvi
olaraq fəal olmadığından təsirsiz adlanırlar. Şəkil 2.7dəki digər bütün elementlər isə natamam valent
təbəqələri olduğuna görə kimyəvi olaraq fəaldırlar.

Şəkil 2.8 Elektron orbitalları.
Birinci təbəqə
İki dolu təbəqəyə
(10 elektron) malik Neon
İkinci təbəqə
(a) Elektron paylanma diaqramı. Burada 10 elektrona malik
neon atomu üçün elektron paylanma diaqramı göstərilmişdir.
Hər bir ortaq mərkəzli halqa bir elektron təbəqəsini göstərir və
hər təbəqə elektron orbitallarına ayrılır.
Birinci təbəqə

İkinci təbəqə

y

x
z
1s orbitalı

2s orbitalı

Üç ədəd 2p orbitalı

(b) Ayrı-ayrı elektron orbitalları. Üçölçülü strukturlar elektron
orbitallarını — elektronun vaxtının çoxunu keçirdiyi fəzanı —
göstərir. Bir orbital maksimum 2 elektron tutur. Soldakı birinci
elektron təbəqəsi ancaq 1s olaraq işarələnən bir kürəvi (s)
orbitala malikdir. Sağdakı ikinci təbəqədə isə bir böyük s orbitalı (2s kimi işarələnən) və üç hantel şəkilli p orbitalı (2p olaraq
işarələnən) var. Bu üç 2p orbitalı atomun xəyali x, y və z oxları
boyu bir-birinə nəzərən düz bucaqda yerləşirlər. Burada hər bir
2p orbitalının konturu fərqli rənglə boyanıb.

Elektron Orbitalı
20-ci əsrin əvvəllərində atomun elektron təbəqələrini
elektronların nüvə ətrafında hərəkət etdiyi (planetlərin günəş ətrafındakı hərəkətinə bənzər şəkildə) ortaq
mərkəzli cığırlar şəklində göstərirdilər. Üçölçülü
elektron təbəqələrini göstərmək üçün Şəkil 2.7-dəki
kimi, ikiölçülü ortaq mərkəzli halqa diaqramlarından
istifadə etmək bu gün də mümkündür. Lakin unutmayın ki, hər bir ortaq mərkəzli halqa, həmin təbəqədəki
elektronların nüvəyə olan məsafələrinin yalnız ədədi
ortasını göstərir. Ona görə də ortaq mərkəzli halqa
diaqramları atomun həqiqi görünüşünü əks etdirmir.
Əslində, bir elektronun fəzadakı yerini dəqiq bilmək
qeyri-mümkündür. Əvəzində, elektronun vaxtının çoxunu keçirdiyi fəzanı təsvir edə bilərik. Elektronun vaxtının 90%-ni keçirdiyi üçölçülü fəzaya orbital deyilir.
Hər bir elektron təbəqəsi müəyyən enerji səviyyəsində yerləşən və fərqli ölçü ilə istiqamətə malik orbitallar
boyu paylanan elektronlardan ibarətdir. Şəkil 2.8-də
nümunə olaraq neonun orbitalları və elektron paylanma
diaqramı göstərilmişdir. Orbitalı elektron təbəqəsinin
bir hissəsi kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Birinci təbəqənin yalnız bir kürəvi s orbitalı (1s), ikinci təbəqənin
isə dörd orbitalı var: bir böyük kürəvi s orbitalı (2s) və

1s, 2s və 2p
orbitalları

(c) Üst-üstə yerləşən orbitallar. Neon orbitallarının bütöv şəklini
yaratmaq üçün birinci təbəqədəki 1s orbitalı ikinci təbəqədəki
2s və üç 2p orbitalları ilə üst-üstə göstərilmişdir.

üç hantelə bənzər p orbitalı (2p) var. (Üçüncü və daha
yuxarı elektron təbəqələrinin də s və p orbitalları ilə
yanaşı daha mürəkkəb şəkilli orbitalları var).
Bir orbitalda ikidən artıq elektron ola bilməz. Ona
görə də birinci elektron təbəqəsindəki s orbitalı yalnız 2
elektron saxlaya bilir. Hidrogen atomunun tək elektronu, helium atomunun isə iki elektronu 1s orbitalında
yerləşir. İkinci elektron təbəqəsinin dörd orbitalı, hər
birində iki elektron olmaq şərtilə, maksimum 8 elektron
saxlaya bilir. İkinci təbəqənin dörd orbitalının hər birindəki elektronların enerji miqdarı, demək olar ki, eynidir,
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ancaq fəzada fərqli yerlərdə hərəkət edirlər.
Atomun fəallığı valent təbəqəsindəki bir və ya daha artıq orbitalda yerləşən cütləşməmiş elektronların varlığından asılıdır. Növbəti hissədə görəcəyimiz kimi, atomlar
bir-birilə valent təbəqələrini dolduracaq şəkildə əlaqəyə
girirlər. Prosesdə birbaşa iştirak edənlər məhz bu cütləşməmiş elektronlardır.

Şəkil 2.9 Kovalent rabitələrin əmələ gəlməsi.
Hidrogen atomları (2H)
1 Hidrogen atomunun
yeganə elektronu
nüvəsindəki tək proton
tərəfindən cəzb olunaraq orbitdə tutulur.

YOXLAMA 2.2
1. Litium atomunun 3 protonu və 4 neytronu var. Onun kütlə
ədədi neçədir?
2. Azot atomunun 7 protonu var; ən çox rast gəlinən azot izotopunun 7 neytronu var. Azotun bir radioaktiv izotopunun
8 neytronu var. Bu radioaktiv azotu atom nömrəsi və kütlə
ədədini müvafiq yerlərdə göstərmək şərti ilə kimyəvi simvolla
yazın.

2 İki hidrogen atomu
bir-birinə yaxınlaşanda
birinin elektronu digərinin nüvəsi tərəfindən
də cəzb olunur.

3. Florun neçə elektronu var? Neçə elektron təbəqəsi var? Dolu
orbitalları hansılardır? Valent təbəqəsini doldurmaq üçün neçə
elektrona ehtiyac var?
4. VİZUAL BACARIQ Şəkil 2.7-də eyni sətirdəki elementlərin
ortaq xüsusiyyətləri nələrdir? Bəs eyni sütunda yerləşənlərin
ortaq xüsusiyyətləri nələrdir?

BAŞLIQ 2.3
Molekulların yaranması və funksiyası
atomlar arasında rabitələrin əmələ
gəlməsindən asılıdır
Atomların strukturundan bəhs etdiyimizə görə, artıq
bir pillə yuxarı qalxıb onların molekul və birləşmələri
necə yaratdığına nəzər sala bilərik. Natamam valent
təbəqələrə malik olan atomlar onları doldurmaq
üçün bir-birilə əlaqəyə girir. Bu zaman atomlar valent
elektronlarını ya paylaşır, ya da ki, bir-birinə ötürür.
Qarşılıqlı təsir adətən atomların kimyəvi rabitələr
tərəfindən bir-birinə yaxın saxlanması ilə nəticələnir. Ən
güclü kimyəvi rabitə növü kovalent rabitə və quru ion
birləşmələrindəki ion rabitələridir. (İrəlidə görəcəyimiz
kimi, sulu məhlullardakı ion rabitələri zəif rabitələrdir).

Kovalent Rabitə
Kovalent rabitə bir cüt valent elektronun iki atom
tərəfindən paylaşılmasıdır. Nümunə olaraq, iki hidrogen
atomunun bir-birinə yaxınlaşdığı zaman nə baş verdiyinə
baxaq. Hidrogen atomunun birinci təbəqəsində 1 elektron olduğunu, lakin hər təbəqənin 2 elektronluq tutumu olduğunu xatırlayaq. İki hidrogen atomu 1s orbitalları
üst-üstə düşəcək qədər yaxınlaşdıqda, elektronlarını
paylaşa bilir (Şəkil 2.9). Nəticədə, hər hidrogen atomu
ilə əlaqədə olan 2 elektron olur ki, bu da, tamamlanmış
valent təbəqə deməkdir. Kovalent rabitə ilə bir-birinə
bağlanan iki və ya daha artıq atoma molekul deyilir
(burada, hidrogen molekulu).
Şəkil 2.10a hidrogen molekulu nümunəsində fərqli
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3 Nəticədə, iki elektron
kovalent rabitəsi
ilə paylaşılır və H2
molekulu yaranır.
Hidrogen
molekulu (H2)

molekulyar təsvir yollarını göstərir. Molekul formulu sadəcə molekulun iki hidrogen atomundan əmələ gəldiyini
göstərir (H2). Elektronların necə paylandığını göstərmək
üçün istifadə olunan elektron paylanma diaqramı, yaxud
Lewis nöqtə strukturu elementin simvolu ətrafında valent
elektronlarını təmsil edən nöqtələrin təsviri şəklindədir (H:H). Struktur formulu bir xətt ilə təkqat rabitəni,
yaxud bir cüt ortaq elektronu göstərir (H—H) . Modellər
arasında molekulun həqiqi strukturunu daha dəqiq şəkildə şar modeli göstərir. (Şəkil 2.15-dən top-çubuq modeli
bu modelə bənzərlik göstərir).
Oksigenin ikinci elektron təbəqəsində 6 elektron mövcuddur və onu doldurmaq üçün 2 əlavə elektrona ehtiyacı var. İki fərqli oksigen atomu iki cüt valent elektronlarını paylaşaraq bir molekul əmələ gətirir (Şəkil 2.10b). Bu
şəkildə birləşən atomların əlaqəsi ikiqat rabitə adlanır
(O=O).
Atomun yarada biləcəyi kovalent rabitə sayı paylaşa
bildiyi valent elektronların sayına bərabərdir. Rabitələr
yarandıqda atomun valent təbəqəsi tamamilə dolur.
Məsələn, oksigenin rabitə tutumu ikidir. Rabitə tutumuna atomun valentliyi deyilir və bu ədəd adətən atomun
ən kənar (valent) təbəqəsini doldurmaq üçün lazım olan
cütləşməmiş elektronların sayına bərabərdir. Şəkil 2.7dəki elektron paylanma diaqramını nəzərdən keçirərək,
hidrogen, oksigen, azot və karbonun valentliyini təyin
etməyə çalışın. Diaqramdan hidrogenin valentliyinin 1,
oksigenin 2, azotun 3, karbonun isə 4 olduğunu görmək
çətin deyil. Dövri cədvəlin üçüncü sətrində yerləşən
fosfor üçün isə məsələ bir az qəlizdir; təkqat və ikiqat
rabitələrin kombinasiyasından asılı olaraq, fosforun valentliyi 3, yaxud 5 ola bilir.

Şəkil 2.10 Dörd molekulda kovalent rabitə. Adətən atomun
valent təbəqəsini doldurmaq üçün lazım olan elektron sayı, həmin
atomun neçə kovalent rabitə yarada biləcəyini təyin edir. Şəkildə
kovalent rabitələrini təsvir etməyin fərqli yolları göstərilmişdir.
Ad və
Molekulyar
Formul

Elektron
Paylanma
Diaqramı

Lewis Nöqtə
Strukturu və
Struktur
Formulu

Şəkil 2.11 Suyun polyar kovalent rabitələri.
Oksigen (O) hidrogendən (H) daha elektromənfi olduğundan, paylaşılan elektronlar daha çox oksigenə tərəf çəkilir.

Şar
Modeli

(a) Hidrogen (H2).
İki hidrogen atomu
bir cüt elektron paylaşaraq təkqat rabitə
yaradır.
(b) Oksigen (O2).
İki oksigen atomu
iki cüt elektron paylaşaraq ikiqat rabitə
yaradır.

(c) Su (H2O).
İki hidrogen və bir
oksigen atomu
təkqat rabitələrlə
bağlanıb su molekulunu ortaya çıxarır.

(d) Metan (CH4).
Dörd hidrogen
atomu bir karbon
atomunun valentliyini tamamlayaraq metan əmələ
gətirir.

H2 və O2 birləşmə yox, saf elementlərdir, çünki birləşmə iki və ya daha artıq fərqli elementin birləşməsindən
əmələ gəlir. Molekulyar formulu H2O olan su birləşmədir. Oksigen atomunun valentliyini doldurmaq üçün iki
hidrogen atomuna ehtiyac var. Şəkil 2.10c-də su molekulunun strukturu göstərilmişdir. (Suyun canlılar üçün
əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, Fəsil 3 tamamilə onun
struktur və davranışına həsr olunub). Təbii qazın əsas
tərkib hissəsi olan metan, molekulyar formulu CH4 olan
birləşmədir. Valentliyi 4 olan karbon atomunu doyurmaq üçün hər birinin valentliyi 1 olan dörd hidrogen
atomuna ehtiyac var (Şəkil 2.10d). (Fəsil 4 isə müxtəlif
karbon birləşmələrindən bəhs edir.)
Rabitədə iştirak edən elementlərin kimliyindən
asılı olaraq, molekuldakı atomlar ortaq elektronları
fərqli hərisliklə özlərinə çəkir. Müəyyən atomun
kovalent rabitədəki elektronları cəzbetmə qüvvəsi
onun elektromənfiliyi adlanır. Atom nə qədər çox
elektromənfidirsə, rabitədəki ortaq elektronları da bir o
qədər çox özünə tərəf dartır. Eyni elementin iki atomu
arasında olan kovalent rabitədə elektronlar bərabər

δBununla da
oksigendə iki
qismi mənfi
yüklü bölgə, hər
hidrogendə isə
qismi müsbət yük
yaranır.

δ-

δ+

H 2O

δ+

paylanır, çünki atomların elektromənfiliyi eynidir —
kəndirdartma heç-heçə ilə nəticələnir. Belə rabitə
qeyri-polyar kovalent rabitə adlanır. Məsələn, O2-nin
ikiqat rabitəsi və H2-nin təkqat rabitəsi qeyri-polyardır.
Lakin bir atom daha elektromənfi atoma birləşibsə,
rabitədəki elektronlar bərabər paylaşılmır. Belə rabitələr
polyar kovalent rabitələr adlanır. Bu rabitələr atomlar
arasında elektromənfilik nisbətindən asılı olaraq
polyarlıqlarına görə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, su
molekulundakı oksigen və hidrogen atomları arasındakı
rabitələr çox polyardır (Şəkil 2.11).
Oksigen ən elektromənfi elementlərdən olub,
ortaq elektronları hidrogendən daha çox özünə çəkir.
Oksigenlə hidrogen arasındakı kovalent rabitədə
elektronlar oksigenin nüvəsi ətrafında daha çox vaxt
keçirir. Elektronlar mənfi yükə sahib olduğundan və su
molekulundakı oksigenə cəzb olunduğundan, oksigen
atomunda qismi mənfi yükə malik iki sahə yaranır
(Yunan hərfi δ və mənfi işarəsi ilə, yəni δ– “delta
mənfi” şəklində göstərilir), hər bir hidrogen atomu
isə qismi müsbət yükə malikdir (δ+, “delta müsbət”).
Karbon və hirdogenin elektromənfilikləri oxşar olduğu
üçün metanın (CH4) rabitələri daha az polyardır.

İon Rabitəsi
Bəzi hallarda iki atom arasında elektromənfilik
fərqi o qədər böyük olur ki, atomlardan biri digərinin
elektronunu tamamailə qoparır. Nəticədə yaranan əksyüklü atomlar ion adlanır. Müsbət yüklü iona kation,
mənfi yüklü olana isə anion deyilir. Əks yüklərə malik
olduqlarından, kation və anionlar bir-birini cəzb edir;
bu cazibəyə ion rabitəsi deyilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, elektron transferi özlüyündə rabitə yaratmır;
sadəcə, bu hadisə nəticəsində iki əks yüklü ion əmələ
gəlir ki, bunlar da öz aralarında rabitə yarada bilərlər.
İon rabitəsi istənilən əks yüklü iki atom arasında
yarana bilər. Atomlar yüklərini aralarındakı elektron
transferindən qazanmaq məcburiyyətində deyillər.
Elektron transferi natrium (11Na) atomu ilə xlor (17Cl)
atomu qarşılaşdıqda baş verir (Şəkil 2.12). Natriumun
üçüncü elektron təbəqəsində yerləşən valent təbəqəsində sadəcə bir elektron olmaqla, cəmi 11 elektronu
mövcuddur. Xlor isə valent təbəqəsində 7 olmaqla, 17
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Hər duzun kation və anion
sayı bərabər olmur. Məsələn, ion
birləşməsi olan maqnezium xloriddə
2 Nəticədə, yaranan hər ionun tamam1 Natriumun tək valent elektronu xlora
(MgCl2) bir maqnezium ionuna
lanmış valent təbəqəsi olur. Əks yüklü ion- iki xlorid ionu düşür. Maqnezium
ötürülərək, onun 7 valent elektronuna
lar arasında ion rabitəsi əmələ gələ bilir.
qoşulur.
(12Mg) dolu valent təbəqəsinə sahib
olmaq üçün 2 elektron verməlidir
və buna görə də xalis yükü 2+ olan
kationa (Mg2+) çevrilməyə meyllidir.
Bu şəkildə, bir maqnezium kationu
iki xlorid anionu (Cl–) ilə ion
rabitələri qura bilir.
Elektrik yükünə malik olan bütöv
molekullar
da ion adlanır. Məsələn,
Cl–
Na
Cl
Na+
ammonium
xlorid duzunda (NH4Cl)
Natrium atomu
Xlor atomu
Natrium ionu
Xlorid ionu
anion
tək
xlorid
ionu ikən, kation
(kation)
(anion)
dörd hidogen atomuna kovalent
Natrium xlorid (NaCl)
bağlanan azot atomundan ibarət ammoniumdur (NH4+). Bütövlükdə, bir
elektron itirdiyinə görə ammonium 		
elektrona malikdir. Bu iki atom qarşılaşdıqda natriumun
		
ionunun
1+ elektrik yükü var.
tək valent elektronu xlor atomuna ötürülür və nəticəMühit
ion
rabitələrinin
gücünə
təsir edir. Quru duz
də, hər iki atomun valent təbəqəsi dolur. (Natriumun
kristalında
rabitələr
o
qədər
güclüdür
ki, onları qırıb
üçüncü təbəqəsində elektron qalmadığı üçün ikinci
kristalı
parçalamaq
üçün
çəkic
kimi
alətlərə
ehtiyac var.
təbəqə valent təbəqə halına gəlir). Atomlar arasındakı
Eyni
duz
kristalı
suda
həll
olanda
ion
rabitələri
zəifləbu elektron alış-verişi bir vahid mənfi yükü natriumdan
yir.
Bunun
səbəbi
ionları
əhatələyən
su
molekullarının
xlora ötürür. Artıq 11 protonu üçün ancaq 10 elektroionlar arasındakı əlaqəni zəiflətməsidir. Əksər dərmannu olan natriumun xalis 1+ yükü var; yəni o, kationa
lar quruykən çox stabil, suda isə asanlıqla parçalandıçevrilmişdir. Digər tərəfdən, əlavə elektron qəbul edən
ğına görə duz şəklində istehsal olunur. (Başlıq 3.2-də
xlorda 17 proton üçün 18 elektron var ki, bu da xalis
suyun duzları necə həll etdiyini öyrənəcəksiniz).
1– elektrik yükü deməkdir; yəni nəticədə, anion olan
xlorid ionu əmələ gəlmişdir.
Zəif Kimyəvi Əlaqələr
İon rabitələri ilə əmələ gələn birləşməyə ion
birləşməsi, yaxud duz deyilir. İon birləşməsi olan
Orqanizmdə güclü kimyəvi rabitələrin çoxu atomnatrium xloridi (NaCl) xörək duzu kimi tanıyırıq (Şəkil
ları birləşdirib hüceyrədəki molekulları əmələ gətirən
2.13). Duzlara təbiətdə müxtəlif ölçü və strukturlara
kovalent rabitələrdir. Lakin molekulların daxilində və
malik kristallar şəklində təsadüf olunur. Duz kristalı
arasında mövcud olan zəif əlaqələr də əhəmiyyətli
bir-birinə elektrik cazibəsi ilə bağlanan saysızolub, canlıların yaranan xassələrinin əmələ gəlməsinə
hesabsız kation və anionun üçölçülü qəfəs halında
öz töhfəsini verir. Bir çox bioloji molekulu işlək forbirləşməsindən əmələ gəlir. İon birləşməsi hər biri
mada saxlayan şey məhz bu zəif əlaqələrdir. Bundan
müəyyən ölçü və atom sayına malik molekullardan
əlavə, hüceyrədə iki molekul bir-birinə təmas edəndə
əmələ gələn kovalent birləşmədən fərqli olaraq,
müvəqqəti olaraq zəif əlaqələr vasitəsilə yapışır. Zəif
molekullardan təşkil olunmur. İon birləşməsinin
əlaqələrin müvəqqəti olması bir üstünlük də sayıla
formulu (məsələn, NaCl) sadəcə duz kristalındakı
bilər: İki molekul bir araya gəlib bir-birinə hansısa şəkilelementlərin bir-birinə nisbətini göstərir, yəni NaCl
də təsir göstərə və daha sonra ayrıla bilir.
ayrıca molekul deyil.
Canlılarda zəif əlaqələrin bir neçə növü əhəmiyyətli
Şəkil 2.12 Kovalent rabitələrin əmələ gəlməsi. Əks yüklü atomlar, yəni ionlar arasındakı
cazibə ion rabitəsidir. İon rabitəsi hər hansı iki əks yüklü ion arasında yarana bilər; elektron transferinin sözügedən iki atom arasında baş vermiş olması şərt deyil.

rol oynayır. Bunlardan biri, yuxarıda müzakirə olunan,
suda həll olmuş ionlar arasındakı ion rabitələridir. Hidrogen rabitələri və van der Waals qüvvələri də canlılar
üçün vacibdir.

Şəkil 2.13 Natrium xlorid (NaCl) kristalı. Natrium (Na+) və

xlorid (Cl–) ionları ion rabitələri tərəfindən bir arada tutulur. NaCl
formulu Na+-un Cl–-a nisbətinin 1:1 olduğunu göstərir.

Hidrogen Rabitələri
Na+
Cl–
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Zəif əlaqələr arasında hidrogen rabitələrinin canlıların
kimyası üçün əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, onlara
xüsusi diqqət yetirməyə dəyər. Elektromənfi atoma kovalent bağlanmış hidrogen atomu qismi müsbət yüklüdür və bu yük yaxınlıqdakı başqa elektromənfi atomlar
ilə cazibə yarada bilir. Hidrogenlə elektromənfi atom

Şəkil 2.14 Hidrogen rabitəsi.
δ-

δ+
δ-

Su (H2O)

Şəkildəki hidrogen
rabitəsi sudakı
hidrogen atomunun
qismi müsbət yükü
və ammonyakdakı
azot atomunun
qismi müsbət yükü
arasındakı cazibədən
yaranır.

δ+
δAmmonyak (NH3)

δ+

δ+
δ+

TƏSVİR ET Dörd su molekulu ilə əhatələnmiş bir su molekulunu elə
çəkin ki, öz aralarında hidrogen rabitələri qura bilsinlər. Sadə cizgilərlə
şar modelini istifadə edin. Suyun qismi yüklərini işarələyin. Həmçinin,
hidrogen rabitələrini nöqtələr şəklində göstərin.

arasındakı bu cazibəyə hidrogen rabitəsi deyilir. Hidrogenin hüceyrədəki elektromənfi partnyoru, adətən
oksigen, yaxud azot atomu olur. Hidrogen rabitəsinin
sadə misalı üçün Şəkil 2.14-də göstərilmiş su (H2O) və
ammonyak (NH3) arasındakı hidrogen rabitəsinə nəzər
salın.

gekkonun bədən çəkisini saxlaya bilir. Bu kəşf Geckskin
adlanan süni yapışqan istehsalına gətirib çıxarmışdır.
Bu yapışqan ilə bank kartı böyüklüyündə sahə 300
kiloqram çəkini divarda saxlaya bilir!
Van der Waals qüvvələri, hidrogen rabitələri, sudakı ion rabitələri və başqa zəif əlaqələr sadəcə kiçik
molekullar arasında yox, həm də protein kimi böyük
molekulların fərqli hissələri arasında da yarana bilir.
Zəif əlaqələrin hamısı bütövlükdə molekulun üçölçülü
strukturunu gücləndirir. (Zəif əlaqələrin vacib bioloji
rolları haqda Fəsil 5-də öyrənəcəksiniz).

Molekulyar Struktur və Funksiya
Hər bir molekulun səciyyəvi ölçü və strukturu var ki,
bu xassələr onun canlı hüceyrədəki funksiyasını təyin
edən faktorlardandır. Məsələn, H2 və O2 kimi iki atomlu molekullar həmişə düz olsa da, ikidən artıq atomun
birləşməsindən əmələ gələn molekulların əksəriyyəti
mürəkkəb struktura malikdir. Atom orbitallarının düzülüşü molekulun strukturunu təyin edir (Şəkil 2.15). Atom
kovalent rabitə yaradan zaman valent təbəqəsindəki

Şəkil 2.15 Hibrid ortibal əsaslı molekulyar formalar.
s orbitalı z

Dörd hibrid orbital

x

Van der Waals Qüvvələri
Qeyri-polyar kovalent rabitələrə sahib molekulların
da müsbət və mənfi yüklənmiş sahələri ola bilir.
Elektronlar həmişə bərabər paylanmır; hər hansı bir
anda, molekulun bu və ya digər hissəsində elektronlar
yığıla bilir. Bunun nəticəsi daim dəyişən müsbət
və mənfi yüklü sahələrdir ki, bu da, bütün atom və
molekulların bir-birinə yapışmasına imkan verir. Bu
van der Waals qüvvələri təklikdə zəif olub, ancaq
molekullar bir-birinə çox yaxın yerləşəndə əmələ gəlir.
Bu tipli əlaqələr eyni zamanda çox yerdə yarandıqda,
nəticə çox güclü olur: van der Waals qüvvələri şəkildə
göstərilən gekkonun divarla üzüyuxarı yeriməsinə
imkan verir! Gekkonun barmaqlarından uzanan
tükəbənzər çıxıntılar, dəri altındakı güclü vətər və
digər anatomik strukturlar mövcuddur. Bunlar səthlə
təmas sahəsini maksimuma çıxarmaq ilə ayaq üçün
lazımi möhkəmliyi təmin etmək
arasında balans yaradır. Ayaq və
divar səthindəki molekullar
arasında van der
Waals qüvvələri
o qədər çoxdur
ki, ayrı-ayrılıqda
zəif olmalarına
baxmayaraq, bu
rabitələr birlikdə

Üç p orbitalı

y
Tetrahedron
(a) Orbital hibridləşməsi. Kovalent rabitədə iştirak edən valent
təbəqədəki bir s və üç p orbitalı birləşərək göz yaşına bənzəyən
hibrid orbitallar əmələ gətirir. Bu orbitallar xəyali tetrahedronun
(çəhrayı xətlər) uclarına tərəf uzanır.
Şar Modeli

Top-çubuq
modeli

104.5°

Su (H2O)

Hibrid Orbitallar Modeli
(üstündə top-çubuq
modeli yerləşdirilmişdir)
Rabitədə
iştirak
etməyən
elektron
cütlükləri

Metan (CH4)
(b) Molekulyar forma modelləri. Su və metanın formasını göstərən
üç fərqli model təsvir olunmuşdur. Hibrid orbitalların mövqeyi
molekulun formasını təyin edir.
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orbitallar arasında yerdəyişmə baş verir. Valent elektronları s və p orbitallarının hər ikisində yerləşən atomlarda
(Şəkil 2.8) bir s və üç p orbitalı birləşərək dörd yeni
hibrid orbital əmələ gətirir. Bu hibridlər atomun mərkəzindən kənara uzanan göz yaşı damcılarına bənzəyir
(Şəkil 2.15a). Bu damcıların böyük uclarını bir-birinə
düz xətt ilə birləşdirsək, tetrahedron adlı həndəsi fiqur,
yəni təməlində üçbucaq olan piramida əldə etmiş olarıq.
Su molekulunda oksigenin valent təbəqəsindəki
hibrid orbitallarının ikisi hidrogenlə paylaşılır (Şəkil
2.15b). Nəticədə, kovalent rabitələri arasında 104.5°
bucaq olan V şəkilli bir molekul ortaya çıxır.
Metan molekulunda (CH4) karbonun bütün hibrid
orbitalları hidrogen atomları ilə paylaşıldığından molekulun strukturu tetrahedronu xatırladır (Şəkil 2.15b).
Karbon nüvəsi mərkəzdə yerləşir və ondan xaricə, tetrahedronun uclarında yerləşən hidrogen atomlarına doğru
kovalent rabitələr uzanır. Çox sayda karbon ehtiva
edən böyük molekulların ümumi forması canlını əmələ
gətirən molekulların bir çoxunda olduğu kimi, bundan
daha mürəkkəbdir. Lakin bir karbon atomuna birləşmiş
dörd başqa atomu olan bu tetrahedral forma böyük
molekullarda da təkrarlanan naxış kimi üzə çıxır.
Bioloji molekulların bir-birini spesifik şəkildə tanıyıb
qarşılıqlı əlaqə qurması üçün molekulyar forma böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bu molekullar tez-tez zəif əlaqələrlə müvəqqəti olaraq bir-birinə bağlanırlar. Bu əlaqələr
yalnız formalar komplementar, yəni bir-birinə uyğun
olduğunda baş verir. Məsələn, tiryəkdən əmələ gələn
morfin və heroin kimi opioid dərmanlara nəzər salaq.
Opioidlər ağrıkəsici təsirə malikdirlər və sinir hüceyrələrinin səthindəki xüsusi reseptorlara bağlanaraq
əhval-ruhiyyədə dəyişikliklərə səbəb olurlar. Bəs sinir
hüceyrəsi opioidlər kimi bədən tərəfindən istehsal olunmayan molekullara bağlanan reseptorları niyə istehsal
edir? 1975-ci ildə endorfinlərin kəşfi bu sualın cavabını
vermiş oldu. Endorfinlər hipofiz vəzi tərəfindən istehsal
olunan və stres zamanı (məsələn, ağır məşq) sözügedən reseptorlara bağlanaraq ağrı və eyforiyanı azaldır.
Opioidlər struktur baxımdan endorfinləri təqlid edərək
beyindəki endorfin reseptorlarına bağlanıb oxşar təsir
yaradır (Şəkil 2.16). Molekulyar formanın beyindəki
kimyəvi reaksiyalarda yaratdığı fərq biologiya elminin
əsas mövzularından biri olan bioloji quruluş ilə struktur
və funksiya arasındakı əlaqəni gözlər önünə sərir.

YOXLAMA 2.3

Şəkil 2.16 Molekulyar təqlid. Morfin beynin təbii endorfinlərini
təqlid edərək ağrı hissiyatına və emosional vəziyyətə təsir edir.
Karbon

Azot

Hidrogen

Kükürd
Oksigen

Təbii endorfin
Morfin

(a) Endorfin və morfinin strukturu. Morfin molekulunun (solda)
çərçivəyə alınmış hissəsi beynin hədəf hüceyrələrindəki reseptorlarına bağlanır. Morfin molekulunun (sağda) digər çərçivədəki
hissəsi endorfinin bu hissəsinə çox oxşayır.

Təbii
endorfin

Morfin

Endorfin
reseptorları

Beyin hüceyrəsi

(b) Endorfin reseptorlarına bağlanma. Həm endorfin, həm də morfin beyin hüceyrələrinin səthində yerləşən reseptorlara bağlana bilir.

BAŞLIQ 2.4
Kimyəvi reaksiya kimyəvi rabitə
yaradır və qırır
Maddə tərkibini dəyişdirən kimyəvi rabitələrin qırılıb
yaranmasına kimyəvi reaksiya deyilir. Oksigen ilə hidrogenin birləşərək su əmələ gətirdiyi reaksiya bunlardan
biridir:

1. H-C=C-H strukturu kimyəvi olaraq niyə səhvdir?

+

2. Maqnezium xlorid (MgCl2) kristalında atomları birgə saxlayan
şey nədir?
3. ƏGƏR Farmakoloji araşdırma aparan tədqiqatçı olsaydınız,
təbii olaraq rast gəlinən siqnal molekullarının üçölçülü strukturunu nəyə görə öyrənərdiniz?

2H2

+
Reaktiv
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O2			
Kimyəvi
reaksiya

2H2O
Məhsul

Bu reaksiya H2 və O2 molekullarının kovalent rabitəsini qırır və H2O-nun yeni rabitələrini yaradır. Kimyəvi
reaksiya tənliyini yazarkən reaktiv molekullarından
(başlanğıc maddələri) məhsul molekullarına (yekunda
çıxan maddələr) doğru ox çəkilir. Əmsallar iştirak edən
molekulların sayını göstərir; məsələn, H2-nin qarşısındakı 2, reaksiyanın iki hidrogen molekulu ilə başladığını
bildirir. Reaktiv atomlarının hamısı son məhsulda öz
əksini tapmalıdır, çünki kimyəvi reaksiyada maddənin
kütləsi qorunmalıdır: Kimyəvi reaksiya atomu yarada və
ya yox edə bilməz, sadəcə yerini dəyişdirə bilər.
Bitkinin yaşıl toxumalarında baş verən fotosintez,
kimyəvi reaksiyaların molekulyar strukturda apardığı
dəyişikliyə vacib bioloji nümunədir. İnsanlar, eləcə də
başqa heyvanlar qida və oksigen üçün fotosintezdən
asılıdırlar və bu proses demək olar ki, bütün ekosistemlərin təməlində dayanır. Fotosintez prosesini qısaca
aşağıdakı kimi təsvir etmək mümkündür:

Məhsul

Reaktiv
6 CO2
Karbon dioksid

6 H 2O
C6H12O6
Günəş işığı
+				
Su
Qlükoz

+

6 O2
Oksigen

Bitkilərdən hava və torpaq vasitəsilə sovrulan, müvafiq olaraq karbon dioksid (CO2) və su (H2O) fotosintez
üçün xammal rolunu oynayır. Gün işığı bitki hüceyrələrində bu maddələrin qlükoz adlanan şəkərə (C6H12O6)
və daha sonra bitki tərəfindən buraxılan oksigen molekullarına (O2) çevrilməsi üçün lazımi enerjini təmin edir
(Şəkil 2.17). Fotosintez çox sayda kimyəvi reaksiyadan
ibarət zəncir olsa da, sonda ilkin maddələrdəki atom
növü və sayları qorunur. Maddələr sadəcə gün işığından
gələn enerji ilə yer dəyişdirir.
Nəzəri baxımdan, bütün kimyəvi reaksiyalar dönəndir: irəli gedən reaksiyanın məhsulları, geri dönən
reaksiyanın reaktivləri ola bilir. Məsələn, hidrogen və
azot birləşərək ammonyak əmələ gətirə bildiyi kimi,
ammonyak da parçalanaraq hidrogen və azotu bərpa
edə bilir:
3H2+N2 ⇆ 2NH3

Əks-istiqamətli iki ox reaksiyanın dönən olduğunu
göstərir.
Reaksiya sürətini təyin edən şeylərdən biri reaktivin
qatılığıdır. Reaktiv molekulların qatılığı nə qədər çox
olsa, bir-birilə toqquşub məhsul əmələ gətirmək ehtimalı da bir o qədər yüksək olar. Eyni şey məhsullar

Şəkil 2.17

Yarpaq

Oksigenli qabarcıqlar

Fotosintez: günəş enerjisi
köməyi ilə maddənin
yerdəyişməsi. Şirin su
bitkisi Elodea fotosintez
adlanan və günəş enerjisi
ilə hərəkətə gətirilən proses
vasitəsilə, karbon dioksid və
sudakı atomların yerlərini
dəyişərək şəkər istehsal edir.
Şəkərin əksəriyyəti başqa
qida molekullarına çevrilir.
Oksigen qazı (O2) fotosintezin
yan məhsuludur; suyun
altındakı yarpaqlardan çıxan
O2 qazından ibarət hava
qabarcıqlarına diqqət edin.
TƏSVİR ET
göstərin.

Yarpağın üstündə fotosintezin reaktiv və məhsullarını

üçün də keçərlidir. Məhsullar yığıldıqca, reaksiyanın
geri dönməsinə səbəb olan toqquşmaların tezliyi artır.
Bir müddət sonra, irəli və geri reaksiyaların sürəti bərabərləşir; reaktiv və məhsulların nisbi qatılığı sabitləşir.
Bu iki reaksiyanın bir-birini tarazladığı nöqtəyə kimyəvi
tarazlıq deyilir. Bu dinamik tarazlıqdır: reaksiya hər iki
yöndə getməyə davam edir, ancaq reaktiv və məhsulların nisbi sıxlığında xalis dəyişiklik sıfıra bərabərdir.
Tarazlıq reaktiv və məhsulların eyni qatılığa malik
olması deyil; sadəcə olaraq onların qatılıqları müəyyən
nisbətdə sabitlənir. Ammonyak reaksiyasında ammonyak yarandığı sürətlə parçalanaraq tarazlığa çatır. Bəzi
reaksiyaların tarazlıq nöqtəsi sağa o qədər yaxın olur ki,
reaksiya demək olar ki, sonuna qədər gedir; yəni bütün
reaktivlər məhsula çevrilir.
Canlılar üçün əhəmiyyət kəsb edən molekul növləri
haqda müəyyən məlumat əldə etdikdən sonra, kimyəvi
reaksiya mövzusuna geri dönəcəyik. Növbəti fəsildə
canlılarda bütün kimyəvi proseslərin getdiyi mühit, yəni
su əsas mövzumuz olacaq.

YOXLAMA 2.4
1. ƏLAQƏ QUR Başlıq 2.4-ün əvvəlində top-çubuq modeli ilə
göstərilmiş hidrogen və oksigendən suyun əmələ gəldiyi
reaksiyaya baxaq. Şəkil 2.10-u tədqiq etdikdən sonra, bu
reaksiya iştirakçılarının Lewis nöqtə strukturunu çəkin.
2. Tarazlıq nöqtəsində reaktivlərdən məhsulların yarandığı,
yoxsa məhsullardan reaktivlərin yarandığı reaksiyalar daha
sürətlə gedir?
3. ƏGƏR Fotosintez məhsullarının reaktiv, reaktivlərininsə
məhsul olaraq iştirak etdiyi bir tənlik yazın. Enerjini ayrıca bir
məhsul kimi göstərin. Bu yeni tənlik hüceyrələrinizdə gedən
prosesi əks etdirir. Tənliyi öz sözlərinizlə izah edin. Bu tənliyin
nəfəsalma ilə əlaqəsi nədir?

FƏSİL 2

Canlıların Kimyəvi Tərkibi
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2 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

2.1

Maddə saf bir elementdən, yaxud onların bir
neçəsinin birləşməsindən əmələ gəlir
Elementlər kimyəvi olaraq başqa cisimlərə parçalana bilməz. Birləşmə iki və ya daha artıq fərqli elementin sabit
nisbətdə birləşməsindən əmələ gəlir. Oksigen, karbon, hidrogen və azot canlı kütləsinin təxminən 96%-ni təşkil edir.

Molekul iki və ya daha çox atomun kovalent rabitə ilə
birləşməsindən əmələ gəlir. Elektromənfilik bir atomun
kovalent rabitədəki elektronları özünə cəzb etməsidir.
Kovalent rabitə quran iki eyni atomun elektromənfiliyi də
eyni olduğu üçün qeyri-polyar kovalent rabitə yaranır.
Polyar kovalent rabitənin elektronları elektromənfiliyi
yüksək olan atoma (məsələn, H2O rabitələrində) doğru
dartılır.
Elektron qazanan və ya itirən atom (yaxud molekul) iona
çevrilir və yüklü olur. İon rabitəsi iki əks yüklü ionun
bir-birini cəzb etməsi nəticəsində yaranır:
İon rabitələri

Elementlə birləşməni müqayisə edin.

BAŞLIQ

2.2

Elementin xüsusiyyətləri onu təşkil edən atomların strukturundan asılıdır
Elementin ən kiçik vahidi olan atom aşağıdakı tərkib hissələrindən ibarətdir:
Nüvə
Proton elementin
kimliyini təyin edir.
(+ yüklü)
Neytron (yüksüzdür)
izotopları təyin edir.

-

+
+

Elektron (– yüklü)
mənfi bulud əmələ
gətirərək maddənin
kimyəvi davranışını
təyin edir.

-

Atom

Elektroneytral atomun proton və elektron sayı bərabərdir;
proton sayı atom nömrəsini təyin edir. Atom kütləsi
dalton ilə ölçülür və təqribən kütlə ədədinə, yəni proton
və neytronların cəminə bərabərdir. Elementin izotoplarını
bir-birindən fərqləndirən şey neytron sayı, yəni kütləsidir.
Qeyri-stabil izotoplar zərrəcik və enerjini radioaktiv
şüalanma şəklində ətrafa saçır.
Atomda elektron xüsusi elektron təbəqələrində yerləşir;
hər təbəqədəki elektronun özünəxas enerji səviyyəsi var.
Elektron paylanması atomun kimyəvi davranışını təyin edir.
Natamam kənar təbəqəyə və ya valent təbəqəsinə sahib
atom kimyəvi olaraq fəaldır.
Elektronlar elektron təbəqələrinin bir hissəsi olan və səciyyəvi struktura malik orbital adlanan üçölçülü məkanlarda
yerləşir.
TƏSVİR ET
Neon (10Ne) və arqon (18Ar) üçün elektron paylanma
diaqramını çəkin. Diaqramlardan istifadə edərək bu elementlərin nəyə
görə kimyəvi fəal olmadığını izah edin.

BAŞLIQ

2.3

Molekulların yaranması və funksiyası atomlar
arasında rabitələrin əmələ gəlməsindən asılıdır
Atomlar əlaqəyə girib valent təbəqələrini doldurduqda,
kimyəvi rabitə əmələ gəlir. Elektron cütləri paylaşıldıqda
kovalent rabitələr yaranır:

Təkqat
kovalent
rabitə
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O ::O

: :
: :

:O. . + .O. :

:

H :H

:

H. + H.

İkiqat
kovalent
rabitə

Na

Cl

Na
Natrium atomu

Cl
Xlor atomu

+

-

Na

Cl

Na+
Natrium ionu
(kation)

Cl–
Xlorid ionu
(anion)

Elektron
köçürülməsi
nəticəsində
ion yaranır.

Zəif rabitələr böyük molekulları formaca stabilləşdirir və onların bir-birinə yapışmasına kömək edir. Hidrogen rabitəsi
qismi müsbət yüklü (δ+) hidrogenlə, qismi də mənfi yüklü
(δ–) elektromənfi atom arasında olan cazibədir. Van der
Waals qüvvələri molekulun müvəqqəti müsbət və mənfi
yüklənən sahələri arasında yaranır.
Molekulun strukturu, onun atomlarının valent orbitallarının
yerləşməsindən asılıdır. Kovalent rabitələri hibrid orbitallar
yaradır; bu orbitallar, öz növbəsində, H2O, CH4 və digər
daha mürəkkəb bioloji molekulların formasını təyin edir.
Bioloji molekulların bir-birini tanıması adətən molekulyar
formadan asılı olur.
Qeyri-polyar və polyar kovalent rabitələri, eləcə də ionların
əmələ gəlməsini atomlar arasında elektron paylanması baxımından müqayisə edin.

BAŞLIQ

2.4

Kimyəvi reaksiya kimyəvi rabitə yaradır və qırır
Kimyəvi reaksiya maddənin kütləsini qoruyaraq, reaktivləri məhsullara çevirir. Bütün kimyəvi reaksiyalar nəzəri
olaraq dönəndir. İrəli və geri gedən reaksiyaların sürətləri
bərabərləşdikdə kimyəvi tarazlıq yaranır.
Kimyəvi tarazlıqda olan reaksiyaya reaktiv əlavə olunduğu zaman məhsulların qatılığı necə dəyişər? Bu artım tarazlığa necə
təsir edər?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Səpələnmiş element terminindəki “səpələnmiş” sözü nə
mənaya gəlir?
A) Element olduqca az miqdarda tələb olunur
B) Elementin atomların orqanizm metabolizmi boyunca
izlənməsi üçün indikator olaraq istifadəsi mümkündür
C) Elementə Yer kürəsində nadir hallarda təsadüf olunur
D) Element sağlamlığa müsbət təsir göstərir, amma orqanizmin uzun müddət yaşaması üçün zəruri deyil

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

2. 31P ilə müqayisədə, radioaktiv izotop 32P aşağıdakılardan
hansına malikdir?
A) fərqli atom nömrəsinə
B) əlavə bir protona
C) əlavə bir elektrona
D) əlavə bir neytrona

10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ İnsan bədənini təşkil edən
təbii elementlərin faiz nisbətləri (Cədvəl 2.1) digər
orqanizmlərdəki faiz nisbətlərinə uyğundur. Canlılar
arasındakı bu oxşarlığı izah edin.

3. Aşağıdakılardan hansı atomun kimyəvi fəallığını təyin edir?
A) Ən kənar elektron təbəqəsindən nüvəyə olan orta
məsafə.
B) Valent təbəqəsinin qoşalaşmamış elektronları.
C) Bütün elektron təbəqələrinin potensial enerjisinin cəmi.
D) Valent təbəqəsinin potensial enerjisi.
4. Aşağıdakı ifadələrdən hansı bütün anionlar üçün doğrudur?
A) Elektronlar protonlardan çoxdur.
B) Protonlar elektronlardan çoxdur.
C) Eyni elementin neytral atomu ilə müqayisədə daha az
protona malikdir.
D) Neytronlar protonlardan çoxdur.
5. Aşağıdakılardan hansı tarazlıq vəziyyətinə çatmış kimyəvi
reaksiyanı doğru təsvir edir?
A) Məhsul və reaktiv qatılığı bir-birinə bərabərdir.
B) Reaksiya dönməyən hala gəlmişdir.
C) Həm irəli, həm də geri gedən reaksiyalar dayanmışdır.
D) İrəli və geri gedən reaksiyaların sürəti bir-birinə bərabərdir.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Atomu tərkibindəki proton, neytron və elektron sayını sıralayaraq (məsələn, heliumu 2p+, 2n0, 2e– şəklində) göstərə
bilərik. Aşağıdakılardan hansı oksigenin 18O izotopunun
düzgün yazılış şəklidir?
A) 7p+, 2n0, 9e–		 C) 9p+, 9n0, 9e–
B) 8p+, 10n0, 8e–		 D) 10p+, 8n0, 9e–

11. ELMİ TƏDQİQAT Dişi ay güvəsi (Actias luna) havada
yayılan kimyəvi siqnal ifraz edərək erkəkləri cəlb edir.
Yüzlərlə metr uzaqlıqdakı erkək bu molekulları duyub,
mənbəyə doğru uça bilir. Erkək bunu şəkildəki darağa
bənzəyən buynuzcuqları
ilə hiss edir. Buynuzcuğun hər bir lifində cinsi
siqnalı duyan minlərlə
reseptor hüceyrəsi var. Bu
fəsildə öyrəndiklərinizə
əsaslanaraq, erkək güvənin
havadakı saysız-hesabsız
molekul arasından məhz
bu siqnalı necə tanıdığına
dair hipotez irəli sürün.
Hipoteziniz nələri təxmin
edir? Bu təxminlərdən
birini sınaqdan keçirin.
12. ESSE: STRUKTUR Bir gün Neil Campbell hava limanında
gözləyərkən, belə bir iddia eşidir: “Sənayenin
və ya kənd təsərrüfatının ətraf mühiti kimyəvi
tullantılarla çirkləndirməsindən qorxmaq paranoya və
məlumatsızlıqdır. Nəticədə, tullantılar və ətraf mühitdə
mövcud olan maddələr eyni atomlardan ibarətdir”.
Elektron paylanması, rabitə və yaranan xassə haqda
bildiklərinizdən istifadə edərək (Başlıq 1.1) bu fikrin
əksini iddia edən qısa (100-150 sözlük) inşa yazın.
13. SİNTEZ

7. Kükürdün atom nömrəsi 16-dır. Kükürd hidrogenlə
kovalent rabitə yaradaraq hidrogen sulfid adlanan birləşmə əmələ gətirir. Kükürdün valent elektronlarının sayına
əsasən, bu birləşmənin molekulyar formulunu təxmin edin.
A) HS
B) HS2
C) H2S
D) H4S
8. Reaktivdəki bütün atomların məhsullarda öz əksini tapması üçün boşluqlara hansı əmsallar yazılmalıdır?
		

C6H12O6 → __ C2H6O + __ CO2

A) 2; 1			
B) 3; 1			

C) 1; 3
D) 2; 2

9. TƏSVİR ET Aşağıdakı hər bir xəyali molekul üçün atomların
həqiqi valent elektron sayından istifadə edərək Lewis nöqtə
strukturunu işarələyin. Hər bir atomun valent təbəqəsi
dolu olmalı və bütün rabitələrin doğru sayda elektronu
olmalıdır. Buna əsasən molekullardan hansının mövcud ola
biləcəyini təyin edin. Həmçinin, hər bir atom növünün
qura biləcəyi rabitə sayını da nəzərə alaraq, digər molekuldakı yanlışın nədən ibarət olduğunu izah edin.
		
H

O

H

H		

C

C

H

O

a)				
		
H			

H
b)

C

Bu bombardmançı böcək özünümüdafiə vasitəsi kimi
tərkibində qıcıqlandırıcı kimyəvi maddələr olan isti maye
fışqırdır. Böcək vəzilərində iki qrup kimyəvi maddəni
bir-birindən ayrı saxlayır. Bu fəsildə kimya haqda öyrəndiklərinizdən yola çıxaraq, böcəyin öz bədənindəki
kimyəvi maddələrdən niyə zərər görmədiyi və bu güclü
fışqırmaya nəyin səbəb olduğu ilə bağlı fikir yürüdün.

H
H

C

O

H
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3

Su və Həyat

Şəkil 3.1 Yer kürəsindəki canlılar suyun kimyasından hansı şəkildə asılıdır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Bütün Canlı Təbiətin Təməli Olan Molekul

3.1

Su molekulundakı polyar
kovalent rabitələr hidrogen
rabitələrinin yaranması ilə
nəticələnir

3.2

Suyun dörd yaranan xassəsi
Yer kürəsini həyat üçün
əlverişli edən faktorlardandır

3.3

Mühitin turşuluğu və
qələviliyi canlılara təsir edir

Yer kürəsində həyat suda yaranmış və quruya yayılmazdan əvvəl 3
milyard il orada təkamül keçirmişdir. Yerdə və ola bilsin ki, başqa planetlərdə də həyatı mümkün edən maddə məhz sudur. Elmə məlum olan
bütün canlılar böyük ölçüdə sudan ibarətdir və əsasən suyun bol olduğu
mühitlərdə yaşayırlar.
Yer səthinin dörddə üçü su ilə örtülüdür. Bu suyun böyük hissəsi
maye halında olsa da, suya bərk (buz) və qaz (su buxarı) halında da rast
gəlmək mümkündür. Yer kürəsində su təbii şəraitdə hər üç halda mövcud olan yeganə maddədir. Bundan əlavə, suyun bərk halı maye halının
səthində üzür. Bu xüsusiyyət su molekulunun kimyasından yaranır və
ona təbiətdə nadir hallarda rast gəlinir.
Yer kürəsi iqlim dəyişikliyi səbəbilə istiləşdikcə (Başlıq 1.1), buzun
maye suya olan nisbəti dəyişir. Arktik dənizlərdəki buz və buzlaqların
əriməsi onların səthində, altında və ətrafında yaşayan canlılara təsir edir.
Arktikada isti suların çoxalması və buz miqdarındakı azalma kosmosdan bulanıq dəniz suyu kimi görünən (Şəkil 3.1) fitoplanktonların (suda
yaşayan mikroskopik fotosintetik orqanizmlər) həddən artıq çoxalmasına
gətirib çıxarır. Arktik buzlardan asılı olan canlılar isə bundan zərər görür.
Məsələn, iqlim dəyişikliyi və Arktik buzun azalması nəticəsində Alyaskada yaşayan qara gilemotların sayı azalmaqdadır.
Bu fəsildə suyun molekulyar strukturunun digər su molekulları və
başqa növ molekullar ilə əlaqələri necə təyin etdiyini öyrənəcəksiniz.
Bu əlaqələr suyun unikal yaranan xassələrini əmələ gətirir ki, bu da öz
növbəsində Yer kürəsini həyat üçün əlverişli edir.

İqlim dəyişikliyi nəticəsində təhlükədə olan
qara gilemotlar
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BAŞLIQ 3.1
Su molekulundakı polyar kovalent
rabitələr hidrogen rabitələrinin
yaranması ilə nəticələnir
Su ilə gündəlik tanışlığımız onun əsrarəngiz xüsusiyyətlərini görməyimizi çətinləşdirir. Yaranan xassələr
anlayışı ilə suyun unikal xüsusiyyətlərini onun strukturu və digər molekullar ilə olan əlaqələrinə bağlamaq
mümkündür.
Su molekuluna diqqət yetirsək, onların aldadıcı
dərəcədə sadə olduğunu görərik. Birqat kovalent
rabitələrlə oksigen atomuna bağlanmış iki hidrogen
atomu suya V-şəkilli forma verir. Oksigenin
elektromənfiliyi hidrogendən çox olduğu üçün kovalent
rabitənin elektronları oksigenin yanında daha çox vaxt
sərf edir; bu rabitələr polyar kovalent rabitələrdir
(Şəkil 2.11). Elektronların bu cür qeyri-bərabər
paylaşılması və V-şəkilli forma elektrik yükünün qeyribərabər paylanmasına gətirib çıxararaq, suyu polyar
molekul edir. Sudakı oksigenin iki qismi mənfi yükü
(δ–), hər hidrogenin isə bir qismi müsbət yükü (δ+) var.
Suyun xüsusiyyətləri fərqli su molekullarının əks-yüklü atomları arasındakı cazibədən yaranır. Bir molekulun
qismi müsbət yüklü hidrogeni yaxınlıqdakı başqa bir
molekulun qismi mənfi yüklü oksigeni tərəfindən cəzb
olunur. Beləliklə, hidrogen rabitəsi vasitəsilə iki molekul bir yerdə saxlanılır (Şəkil 3.2). Maye suda hidrogen
rabitələri çox zəif olub, kovalent rabitənin 1/20-i
gücündədir. Hidrogen rabitələri yüksək tezliklə yaranır,
qopur və yenidən yaranır. Hər biri saniyənin trilyonda
biri qədər qısa müddətdə mövcud olsa da, molekullar
müntəzəm olaraq başqa molekullarla yeni hidrogen
rabitələri yaradır. Buna görə də verilən hər hansı anda
su molekullarının çoxu qonşularına hidrogen rabitəsi ilə
Şəkil 3.2 Su molekulları arasındakı hidrogen rabitələri.

Su molekulundakı yüklü
sahələr polyar kovalent
rabitələrdən qaynaqlanır.
Elektronlarının düzülüşü
nəticəsində, oksigenin
iki qismi mənfi yüklü
sahəsi yaranır.

Qonşu su molekullarının
yaxın yerləşən əks-yüklü
sahələri bir-birini cəzb edərək
hidrogen rabitələri yaradır.
Bir su molekulu bir neçə
başqa su molekuluna
bağlana bilir; bu əlaqələr
mütəmadi olaraq dəyişir.

TƏSVİR ET Ən soldakı su molekulunda olan qismi yükləri və ona
hidrogen rabitəsi ilə bağlanmış üç əlavə su molekulu çəkin.

bağlanmış vəziyyətdədir. Hidrogen rabitələri su molekullarını daha yüksək səviyyədəki quruluşlara hörərək
suyun qeyri-adi xüsusiyyətlərini əmələ gətirir.

YOXLAMA 3.1
1. ƏLAQƏ QUR Elektromənfilik nədir və su molekulları arasındakı əlaqəyə necə təsir edir? (Şəkil 2.11).
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 3.2-də ortada yerləşən molekul
nəyə görə üç və ya beş yox, məhz dörd su molekuluna bağlanır?
3. İki su molekulunun aşağıda göstərildiyi kimi dayana bilməsi
çox kiçik ehtimaldır. Bunun səbəbi nə ola bilər?
H H
O
			

O
H H

4. ƏGƏR Oksigen və hidrogenin elektromənfiliyinin bərabər
olması suyun xüsusiyyətlərinə necə təsir edərdi?

BAŞLIQ 3.2
Suyun dörd yaranan xassəsi Yer
kürəsini həyat üçün əlverişli edən
faktorlardandır
Bu bölmədə Yer kürəsində canlı təbiət üçün münbit
şərait yaradılmasına kömək edən suyun dörd yaranan
xassəsini ələ alacağıq. Bunlar koheziya, temperaturu
mülayimləşdirmə, donduqda genişləmə və güclü həlledicilik xüsusiyyətləridir.

Suyun Koheziyası
Su molekulları hidrogen rabitələri sayəsində bir-birinə yaxın yerləşir. Maye halındakı suda molekulların
düzülüşü müntəzəm olaraq dəyişsə də, hər hansı bir
anda onların çoxu bir neçə hidrogen rabitəsi qurmuş vəziyyətdə olur. Bu rabitələr digər mayelərlə müqayisədə
suyu daha nizamlı edir. Hidrogen rabitələrinin maddəni
bir arada tutmasına koheziya deyilir.
Bitkilərdə hidrogen rabitəsindən qaynaqlanan koheziya su və həll olmuş qida maddələrinin cazibə qüvvəsinin əksinə hərəkət etməsinə imkan yaradır. Köklərdən
alınan sudaşıyıcı hüceyrə şəbəkəsindən keçərək yarpaqlara çatdırılır (Şəkil 3.3). Yarpaqdan buxarlandıqca,
damarları tərk edən su molekulları hidrogen rabitələri
vasitəsilə aşağıdakı su molekullarını da özləri ilə birgə
dartır və bu dartılma sudaşıyıcı hüceyrələr boyunca
köklərə qədər gedib çıxır. Bunun üçün adheziya, yəni
bir maddənin digərinə yapışması da vacibdir. Su hidrogen rabitəsilə hüceyrə divarındakı molekullara yapışaraq, cazibə qüvvəsinin onu aşağıya doğru dartmasına
müqavimət göstərir (Şəkil 3.3).
Koheziya ilə əlaqəli başqa bir məfhum mayenin səthini gərməyin və ya qırmağın çətinliyinin ölçüsü olan
səthi gərilmədir. Suyun hava ilə sərhədində nizamlı
şəkildə düzülmüş su molekulları hava ilə yox, bir-biriləri
FƏSİL 3
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Şəkil 3.3 Bitkilərdə su nəqliyyatı. Suyun koheziya və adheziya
qabiliyyəti sayəsində uzun bitkilər suyu 100 m-dən də yüksəyə
daşıya bilir.
Yarpaqdakı buxarlanma suyu daşıyıcı
hüceyrələr boyu, köklərdən yuxarıya
doğru dartır.
H2O

Su hidrogen rabitəsilə hüceyrə divarlarına yapışaraq (adheziya), cazibə
qüvvəsinə müqavimət göstərir.
İki növ
sudaşıyıcı
hüceyrə

Su
hərəkətinin
istiqaməti

300 μm

H2O

H2O

Su molekulları arasındakı hidrogen
rabitələri vasitəsilə
əmələ gələn koheziya hüceyrənin
daxilində uzanıb
gedən su sütunu
yaradır.

ilə və aşağıdakı molekullarla hidrogen rabitələri qurur.
Bu asimmetriya suya yüksək səthi gərilmə gücü verərək
onu sanki görünməz bir təbəqə ilə örtür. Fincanı tutumundan bir az artıq dolduraraq bu səthi gərilməni
müşahidə edə bilərsiniz; belə ki, su fincanın kənarından
yuxarıda qalacaqdır. Şəkil 3.4-dəki hörümçək səthi
gərilmədən istifadə edərək gölməçənin üstü ilə, suyun
səthini qırmadan hərəkət edir.

Suyun Temperaturu Mülayimləşdirməsi
Su hərarəti nisbi olaraq yüksək olan havadakı istiliyi udur, öz istiliyini isə daha soyuq havaya ötürərək
temperaturu mülayimləşdirir. Su temperaturunu çox
dəyişmədən böyük miqdarda istiliyi uda və ya buraxa
bildiyinə görə effektiv istilik ehtiyatıdır. Suyun bu qabiliyyətini başa düşmək üçün ilk növbədə temperaturun
və istiliyin nə olduğuna baxmalıyıq.
Şəkil 3.4 Su səthində
hərəkət. Sudakı hidrogen
rabitələrinin kollektiv
gücündən yaranan yüksək
səthi gərilmə bu bərə
hörümçəyinə gölməçə üzərində gəzmək imkanı verir.
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Temperatur və İstilik
Hərəkət edən hər şeyin hərəkət enerjisi, başqa
sözlə, kinetik enerjisi var. Atom və molekullar daim
hərəkətdə olduqları üçün kinetik enerjiyə malikdirlər.
Bu hərəkət müəyyən bir istiqamətdə olmaq məcburiyyətində deyil. Molekul nə qədər sürətlə hərəkət edirsə,
kinetik enerjisi bir o qədər çoxdur. Atom və molekulların təsadüfi hərəkəti ilə bağlı olan kinetik enerjiyə
termal enerji deyilir. Termal enerji temperaturla əlaqəli
olsa da, bu ikisi eyni şey deyil. Həcmindən asılı olmayaraq, temperatur maddədəki molekulların orta kinetik
enerjisini, termal enerji isə ümumi kinetik enerjisini
göstərir. Buna görə də termal enerji maddənin həcmindən asılıdır. Çaydanda su qaynatdığımız zaman molekulların orta sürəti artır; bu, artan temperatur olaraq
termometrdə əks olunur. Bu nümunədə ümumi termal
enerji də artır. Lakin qeyd edək ki, su ilə dolu çaydanın
temperaturu üzgüçülük hovuzunun temperaturundan
yüksək olsa da, hovuzun həcmi böyük olduğuna görə
termal enerjisi daha çoxdur.
Fərqli temperaturlara malik iki əşyanı bir yerə qoyanda, əşyaların temperaturları bərabərləşənə qədər termal
enerji nisbi olaraq isti olandan soyuq olana keçir. Soyuq
obyektdəki molekullar isti obyektin termal enerjisi
sayəsində sürət yığır. Buz parçası əlavə olunduğu içkini
öz soyuqluğunu ötürməklə deyil, əriyib mayenin termal
enerjisini udmaqla soyudur. Bir əşyadan digərinə ötürülən termal enerjiyə istilik deyilir.
Bu kitabda istifadə olunan istilik vahidlərindən biri
də kaloridir (cal). Bir kalori 1 g suyun temperaturunu
1°C artırmaq üçün lazım olan enerji miqdarıdır. Eyni
məntiqlə, 1 g suyun temperaturu 1°C azalanda ortaya
çıxan enerji də bir kaloridir. Bir kilokalori (kcal), yəni
1000 cal 1 kiloqram (kg) suyun temperaturunu 1°C
artırmaq üçün lazım olan istilik miqdarıdır. (Əslində,
qida məhsullarının üzərində yazılan “Kalori dəyəri”
kilokaloridir). Kitabda istifadə olunan başqa bir istilik
vahidi couldur (J). Bir coul 0.239 kaloriyə bərabərdir;
bir kalori 4.184 J-dir.

Suyun Yüksək Xüsusi İstilik Tutumu
Suyun temperaturu stabilləşdirmə qabiliyyəti onun
yüksək xüsusi istilik tutumundan qaynaqlanır. Maddənin xüsusi istilik tutumu, onun 1 qramının temperaturunu 1°C dəyişdirmək üçün udulmalı və ya itirilməli
olan istilik miqdarına deyilir. Suyun temperaturunu 1°C
dəyişmək üçün lazım olan istilik miqdarını kalori olaraq
təyin etdiyimizə görə, suyun xüsusi istilik tutumunu
bilirik. Suyun xüsusi istilik tutumu 1 dərəcə və 1 qrama
1 kaloridir, yəni 1 cal/(g•°C). Bir çox digər maddə ilə
müqayisədə suyun xüsusi istilik tutumu olduqca yüksəkdir. Məsələn, spirtli içkilərin tərkibindəki etanolun
xüsusi istilik tutumu 0.6 cal/(g•°C) səviyyəsindədir;
yəni 1 g etanolun temperaturunu 1°C artırmaq üçün
sadəcə 0.6 cal kifayət edir.
Su digər maddələrlə müqayisədə istilik tutumu
yüksək olduğu üçün müəyyən miqdarda istilik udanda

və ya ortaya çıxaranda temperaturu nisbətən az dəyişir. İçindəki su ilıq ikən çaydana toxunduqda əlinizin
yanmasının səbəbi suyun xüsusi istilik tutumunun
dəmirinkindən on dəfə çox olmasıdır. Başqa sözlə,
eyni miqdarda istilik 1 g su ilə müqayisədə 1 g dəmirin
temperaturunu daha tez artırır. Xüsusi istiliyi istilik
alış-verişində temperatur dəyişikliyinə qarşı maddənin
müqavimətinin ölçüsü kimi də başa düşmək olar. Su
temperatur dəyişmələrinə qarşı güclü müqavimət göstərir. Belə ki, o, bir dərəcə temperatur dəyişikliyi üçün
nisbi olaraq böyük miqdarda istilik udur, yaxud itirir.
Suyun bir çox xüsusiyyəti kimi, yüksək xüsusi istilik
tutumunu da hidrogen rabitələri ilə əlaqələndirmək
olar. Hidrogen rabitələrini qırmaq üçün istilik udulmalı,
yaratmaq üçün isə müvafiq şəkildə buraxılmalıdır. Bir
kalori istilik suda cüzi temperatur fərqi yaradır, çünki bu istiliyin çoxu hidrogen rabitələrini qırmağa sərf
edilir. Yalnız bu rabitələr qırıldıqdan sonra su molekullarının sürəti arta bilər. Suyun temperaturu bir balaca
düşdükdə isə çox sayda hidrogen rabitəsi yaranır və
böyük miqdarda enerji istilik halında buraxılır.
Suyun yüksək xüsusi istilik tutumunun canlı təbiət
üçün əhəmiyyəti nədir? Böyük su kütlələri gündüzlər və yay aylarında günəşdən böyük miqdarda istilik
udarkən, sadəcə bir neçə dərəcə isinir. Gecələr və
qış aylarında isə soyuyan su böyük hava kütlələrinin
temperaturunu qaldıra bilir. Suyun bu bacarığı sahilyanı
ərazilərdə havanı mülayimləşdirir (Şəkil 3.5). Suyun
yüksək xüsusi istilik tutumu okeanın temperaturunu
da stabilləşdirərək, onu su canlıları üçün əlverişli edir.
Nəticədə, Yer kürəsi səthinin böyük hissəsini əhatə
edən bu maddə yüksək istilik tutumu sayəsində sudakı və qurudakı temperatur dəyişikliyini canlılar üçün
müəyyən aralıqda saxlayır. Bundan əlavə, canlılar böyük ölçüdə sudan ibarət olduqları üçün bədənlərindəki
temperatur dəyişikliyinə daha yaxşı müqavimət göstərə
bilirlər.

Buxarlanma Yolu ilə Soyuma
Mayedəki molekullar arasında qarşılıqlı cazibə olduğu
üçün bir-birilərinə yaxın yerləşirlər. Bu cazibəni qıracaq qədər sürətli hərəkət edən molekullar mayeni tərk
edərək qaz (buxar) halında havaya qarışır. Maye halından qaz halına keçid buxarlanma adlanır. Unutmayaq
Şəkil 3.5 Avqust ayının bir günündə Sakit okean və Cənubi
Kaliforniyada temperatur göstəriciləri.
Burbank
32

Santa Barbara 23
Los Angeles
(Hava Limanı) 24

70 (°C)
80
90

San Bernardino
38
Riverside 36

Santa Ana
29

Palm Springs
41

Buzun Maye Su Üzərində Üzməsi

Sakit Okeanı 20

100

DATANI ŞƏRH ET
izah edin.

ki, molekulyar hərəkətin sürəti dəyişkəndir və temperatur molekulların orta kinetik enerjisidir. Aşağı temperaturlarda belə, ən sürətli molekullar havaya qarışa bilir.
İstənilən temperaturda müəyyən qədər buxarlanma
olur; otaq temperaturunda saxlanılan bir fincan su əvvəl-axır tamamilə buxarlanır. Molekulların orta kinetik
enerjisi qızdırıldıqda artır və mayenin buxarlanması
daha sürətlə baş verir.
Buxarlanma istiliyi mayenin 1 qramının qaz halına
keçməsi üçün lazım olan istilik miqdarına deyilir. Digər
mayelərlə müqayisədə suya yüksək xüsusi istilik tutumu
verən xassəsi, həmçinin ona yüksək buxarlanma istiliyi
də verir. 25°C-də 1 g suyun buxarlanmasına 580 kalori
sərf olunur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu, alkoqol və
ya ammonyakı buxarlandırmaq üçün lazım olan enerjidən iki dəfə çoxdur. Suyun yüksək buxarlanma istiliyi,
onun hidrogen rabitələrinin gücündən qaynaqlanan
başqa bir yaranan xassəsidir; molekullar mayeni buxar
şəklində tərk etmək üçün əvvəlcə bu rabitələri qırmalıdırlar.
Suyun buxarlanması üçün yüksək miqdarda istiliyin tələb olunması bir sıra nəticələrə gətirib çıxarır.
Məsələn, bu, qlobal miqyasda Yer iqliminin mülayimləşməsinə kömək edir. Günəşdən gələn və tropik dənizlər
tərəfindən udulan istiliyin böyük hissəsi səth sularını
buxarlandırır. Daha sonra, tropik hava qütblərə doğru
hərəkət etdikcə, kondensasiya prosesi yağışlarla və istiliyin buraxılması ilə nəticələnir. Orqanizm səviyyəsində
buxar yanıqlarının sərtliyini suyun yüksək buxarlanma
istiliyi ilə əlaqələndirmək olar. Belə ki, buxar dəri ilə
təmasda kondensasiyaya uğrayaraq mayeyə çevriləndə,
istilik ortaya çıxır ki, bu da yanıqlara səbəb olur.
Maye buxarlandıqca yerdə qalan mayenin səthi soyuyur (temperaturu azalır). Ən “isti”, yəni ən çox kinetik
enerjiyə sahib molekulların mayeni qaz şəklində tərk
etmək ehtimalı daha yüksək olduğu üçün buxarlanma
yolu ilə soyuma baş verir. Təsəvvür edin ki, məktəbin 100 ən sürətli qaçan şagirdini başqa bir məktəbə
keçirirlər; belə olan halda, əlbəttə ki, məktəbdə qalan
şagirdlərin orta sürəti aşağı düşəcəkdir.
Suyun buxarlanma yolu ilə soyuması göl və gölməçələrdə temperaturu stabilləşdirir və quruda yaşayan
heyvanları həddən artıq qızmaqdan qoruyan mexanizmin əsasını təşkil edir. Məsələn, bitkinin yarpaqlarından buxarlanan su yarpaq toxumalarının günəş
işığı sayəsində həddən artıq qızmasının qarşısını alır.
Tərin insan dərisindən buxarlanması bədən istiliyini
xərcləyərək isti günlərdə, yaxud ağır fiziki iş zamanı
yaranan əlavə istilikdən qurtulmağa kömək edir. İsti
havanın rütubəti ona görə narahat edir ki, havadakı su
buxarının qatılığı yüksəkdir və bu səbəblə tərin bədəndən buxarlanması çətinləşir.

64 km
San Diego 22

Diaqramda göstərilən temperatur paylanmasını

Su nadir maddələrdəndir ki, maye halı bərk halından
daha sıxdır. Yəni buz maye suyun üstündə üzür. Digər
maddələr bərk hala keçəndə yığılaraq daha sıx olsa
da, su genişlənir. Bu qəribə davranışın səbəbi yenə də
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Şəkil 3.6 Buz: kristal struktur və
üzən baryer.Buzun hər bir su molekulu
dörd qonşu molekulla hidrogen rabitəsi
quraraq üçölçülü kristal şəbəkə yaradır.
Kristalın həcmi daha geniş olduğuna
görə, buzun müəyyən həcmindəki
molekul sayı eyni həcmə malik mayedəki
molekul sayından azdır. Yəni buzun sıxlığı maye suyun sıxlığından azdır. Səthdə
üzən buz maye suyu soyuq havadan ayıran baryer rolunu oynayır. Şəkildəki dəniz
heyvanı krevetin bir növü olan krildir.
Şəkil Antarktida yaxınlığındakı sularda
üzən buzun altında çəkilib.
ƏGƏR Su hidrogen rabitələri qurmasaydı, bu krilin habitatında nə baş
verərdi?

Hidrogen rabitəsi

Maye su:
Hidrogen rabitələri
dayanmadan qırılıb
yenidən yaranır.

Buz:
Hidrogen rabitələri
stabildir.

hidrogen rabitələridir. 4°C-dən yüksək temperaturda
Çox sayda alim bu buz kütlələrinin yox olmaq təhsu başqa mayelər kimi davranır: qızdıqca genişlənir,
lükəsi altında olduğunu düşünür. Atmosferdəki karbon
soyuduqca sıxılır. Temperatur 4°C-dən 0°C-yə düşərkən,
dioksid və başqa “istixana” qazlarının yaratdığı qlobal
getdikcə daha az molekul hidrogen rabitəsini qıra
istiləşmə planetdə mövcud olan buzlu mühitlərə ciddi
biləcək qədər sürətli hərəkət etdiyinə görə su donmağa
təsir göstərir. Arktikada havanın orta temperaturu təkcə
başlayır. 0°C-də hər bir molekul dörd başqa molekulla
1961-ci ildən dövrümüzədək 2.2°C artmışdır. Bu temhidrogen rabitəsi qurmuş vəziyyətdə kristal şəbəkəsinə
peratur dəyişikliyi Arktik dəniz buzu və maye su arakilidlənir (Şəkil 3.6). Hidrogen rabitələri molekullar arasındakı mövsümi tarazlığı pozmuş, buzun gec yaranıb,
sına elə bir məsafə qoyur ki, bu məsafə buzu 4°C-dəki
tez əriməsinə və daha kiçik ərazi əhatə etməsinə gətirib
maye sudan 10% daha az sıx etməyə bəs edir (yəni eyni
çıxarmışdır. Buzlaqların və Arktik dəniz buzunun yoxa
həcm 10% daha az molekul tutur). Buz temperaturunu
çıxma sürəti həyatları buza bağlı olan heyvanlar üçün
0°C-dən yuxarı qaldıracaq qədər istilik udanda molefövqəladə çətinliklər yaradır (Şəkil 3.7).
kullar arasındakı hidrogen rabitələri
qırılmağa başlayır. Kristal çökdükcə
Şəkil 3.7 İqlim dəyişikliyinin Arktikaya təsiri. Arktikada orta yuxarı temperatur yayda daha çox
dəniz buzunun əriməsinə yol açır. Bəzi heyvanlar bundan faydalansa da, digərləri zərər görür.
buz da əriyir və nəticədə molekullar
daha az hidrogen rabitəsi quraraq
bir-birinə daha çox yaxınlaşır. Su
Buzun yox olmasından faydalanan növlər:
maksimum sıxlığına 4°C-də çatır və
Sudan filtrlədikləri
Moyva kimi bəzi
Daha işıqlı və isti sular
molekulları sürətləndikcə genişlənir.
fitoplanktonlarla
balıq növləri də
fitoplanktonları çoxalMaye suda da molekullar bir-birinə
qidalanan Qrenyedikləri plankdır və onlar da başqa
landiya balinaları
tonların artımınorqanizmlər
hidrogen rabitəsi ilə bağlanır, lakin
artmaqdadır.
dan faydalanır.
tərəfindən
bu bağlantılar müvəqqətidir və hidyeyilir.
rogen rabitələri mütəmadi şəkildə
Buzun yox olmasından
qırılıb bərpa olunur.
zərər çəkən növlər:
Rusiya
Sıxlığı az olduğuna görə maye su
Buzun üstündə
üstündə qalan buz, müəyyən bir
ov edən qütb
Arktik
mühiti həyat üçün əlverişli edən
ayıları, buz yox
okean
əhəmiyyətli faktorlardan biridir.
Buzun Sent. 2014-dəki sərhədi
olduğu üçün
Buz batsaydı, əvvəl-axır bütün
daha az qidalaBuzun Sent. 1979-dakı sərhədi
nırlar.
gölməçələr, göllər, hətta okeanlar
Berinq
donar və Yer kürəsində həyat olboğazı
Sakit okean morjunun
Şimal Qütbü
mazdı. Yay vaxtı okeanın ancaq bir
dincəlməsi buzdan
neçə santimetrlik nazik üst təbəqəsi
asılıdır; onun
Qrenlandiya
taleyi də sual
əriyərdi. İndiki halda isə dərinlikdəaltındadır.
ki su soyuyarkən əmələ gələn buz,
Alyaska
səthə çıxaraq altdakı maye suyu
Qara gilemotlar Alyasdonmaqdan qoruyur və şəkil 3.6-da
kada quruda yerləşən
yuvalarından, artıq çox
gördüyünüz kimi, burada həyatın
uzaqda olan buzətrafı
davam etməsinə imkan yaradır. Buz
Kanada
balıq ovlama ərazilərinə
altdakı suyu izolyasiya etməkdən
uçub getməkdə çətinlik
Sent. 2014-də dəniz buzu
əlavə, ağ ayı və suiti kimi heyvanlar
çəkirlər. Nəticədə, balalar
Sent. 1979-dan Sent.
üçün etibarlı habitat yaradır.
ac qalır.
2014-dək itirilən dəniz buzu
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Su: Canlı Təbiətin Həlledicisi
Qəndi stəkandakı suya atıb bir az qarışdırsaq, həll
olar. Nəticədə, stəkanda su və şəkərin sabit qarışığı
olur, yəni həll olmuş şəkərin qatılığı məhlulun hər yerində eynidir. İki və ya daha artıq maddənin tamamilə
homogen qarışığı olan mayeyə məhlul deyilir. Məhlulda həll edən rolunu oynayan maddə həlledici, həll
olan maddə isə həllolan adlanır. Yuxarıdakı nümunədə
su həlledici, şəkər isə həllolandır. Həllolanın suda həll
olduğu məhlula sulu məhlul deyilir.
Su olduqca universal həlledicidir və bu xüsusiyyətini
su molekulunun polyarlığı ilə əlaqələndirmək mümkündür. Fərz edək ki, bir qaşıq xörək duzunu, yəni ion
birləşməsi olan natrium xloridi (NaCl) suya əlavə edirik
(Şəkil 3.8). Hər bir duz dənəciyinin səthində yerləşən
natrium və xlorid ionları həlledici ilə təmasda olacaqdır.
Bu ionlar və su molekullarının bəzi sahələri əks yükə
sahib olduğu üçün bir-birini cəzb edir. Su molekulundakı oksigenlərin natrium kationuna cəzb olunan qismi
mənfi yüklü sahələri var. Hidrogen sahələri isə qismi
müsbət yüklü olub xlorid anionlarına cəzb olunur.
Nəticədə, su molekulları natrium və xlorid ionlarını
ayrı-ayrılıqda əhatə edərək, onları bir-birindən ayırır.
Həll olmuş ionun ətrafındakı su molekullarından ibarət
kürəyə hidrasiya təbəqəsi deyilir. Su duz kristalının
səthindən daxilə doğru gedərək sonda bütün ionları
həll edir. Beləliklə, su həlledicisi ilə homogen şəkildə
qarışmış natrium kationu və xlorid anionlu iki həllolanı
olan məhlul ortaya çıxır. Başqa ion birləşmələri də suda
həll olur. Məsələn, dəniz suyu və canlı hüceyrələrin
tərkibində çox sayda həll olmuş ionlar var.
Suda sadəcə ion birləşmələri həll olmur. Yuxarıda
bəhs etdiyimiz qəndin tərkibindəki şəkər kimi, ion
olmayan polyar molekullardan ibarət birləşmələr də su

Polyar su molekulunun mənfi
sahələri natrium
kationlarına
(Na+) cəzb
olunur.
Suyun müsbət
yüklü hidrogen
sahələri isə
xlorid anionlarına (Cl–) cəzb
olunur.

Şəkil 3.8 Xörək duzunun suda həll
olması. Həllolan ionlarını su molekullarından ibarət hidrasiya təbəqəsi əhatə edir.
ƏGƏR Bu məhlulu uzun müddət qızdırsanız, nə baş verər?

Şəkil 3.9 Suda həll olan protein. Antibakterial təsirə malik insan
lisozimi göz yaşı və tüpürcəkdə mövcud olan proteindir (Şəkil
5.16). Model sulu mühitdə yerləşən lisozim molekulunu (bənövşəyi) göstərir. Molekulun ionik və polyar sahələri su molekullarının
qismi yüklü sahələrini cəzb edir.
Oksigen lisozim
molekulundakı zəif
müsbət yükə cəzb
olunur.

Bu hidrogen isə lisozim molekulundakı
zəif mənfi yükə cəzb
olunur.

molekulları ilə əhatələnib onunla hidrogen rabitələri
yaratdığı zaman həll olur. Səthində ionik və ya polyar
sahələr varsa, protein kimi böyük molekullar belə, suda
həll ola bilir (Şəkil 3.9). Həmçinin, qan, bitki şirəsi və
hüceyrədaxili maye kimi bioloji mayelərdəki suda çox
sayda fərqli polyar birləşmələr həll olur. Bir sözlə, su
canlı təbiətin həlledicisidir.

Hidrofilik və Hidrofobik Maddələr
Suya hərisliyi olan maddələrə hidrofilik (yun. hidro
su, philos sevgi) maddələr deyilir. Bəzi hallarda, maddə
hidrofilik olsa da, suda həll olmur. Hüceyrədəki bəzi
böyük molekullar bunlara nümunədir. Hidrofilik olduğu
halda suda həll olmayan maddələrə başqa bir misal
pambıqdır. Pambıq çox sayda qismi müsbət və mənfi
yüklü, su ilə hidrogen rabitələri qura bilən hissələrə
malik nəhəng sellüloz molekullarından ibarətdir. Su
sellüloz liflərinə yapışır. Buna görə də pambıq dəsmal
bədəni qurutmaq üçün yaxşı vasitə olmaqla yanaşı, paltaryuyan maşında ərimir. Sellüloz bitkinin su daşıyan
hüceyrələrinin divarında da var; daha öncə gördüyümüz
kimi, suyun bu hidrofilik divarlara yapışması, onu cazibə qüvvəsinin əksinə daşıya bilir.
Sözsüz ki, suya hərisliyi olmayan maddələr də mövcuddur. İon və polyar olmayan (başqa sözlə, hidrogen
rabitələri qura bilməyən) maddələr suyu dəf edir; belə
maddələrə hidrofobik (yun. phobos qorxu) maddələr
deyilir. Bunlara misal olaraq, mətbəxdə istifadə etdiyimiz və sirkə kimi tərkibində su olan maddələrlə asanlıqla qarışmayan bitki yağını göstərə bilərik. Yağ molekullarının hidrofobik davranışı, tərkibindəki karbon və
hidrogen arasındakı elektronların bərabər paylaşıldığı
qeyri-polyar kovalent rabitələrdən qaynaqlanır. Hüceyrə
membranının əsas tərkib hissəsini də məhz yağlara bənzər hidrofobik molekullar təşkil edir. (Görün membran
həll olsaydı, hüceyrənin başına nələr gələrdi!)

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
və3 Elmi
FƏSİL
Su Araşdırma
və Həyat
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Sulu Məhlullarda Həllolan Qatılığı
Orqanizmdə gedən reaksiyaların çoxu suda həll olmuş
maddələrin iştirakı ilə baş verir. Bu reaksiyaları anlamaq
üçün neçə atom və molekulun iştirak etdiyini bilməli və
sulu məhlulda həllolanların qatılığını (yəni vahid həcmə
düşən həllolan molekul sayını) hesablamalıyıq.
Təcrübə apararkən molekulların sayını hesablamaq
üçün kütlədən istifadə edirik. Əvvəlcə, molekuldakı bütün atomların kütlələrinin cəmi olan molekulyar kütlə
hesablanır. Məsələn, çuğundur şəkəri kimi də bilinən
saxarozun (C12H22O11) molekulyar kütləsini hesablayaq.
Bunun üçün atom saylarını müvafiq elementin atom
kütləsinə (Əlavə B) vurmalıyıq. Yuvarlaqlaşdırılmış
dalton vahidi ilə bir karbon atomunun kütləsi 12, bir
hidrogen atomunun kütləsi 1, oksigen atomunun kütləsi
isə 16-dır. Buna görə də saxarozun molekulyar kütləsi
(12✕12) + (22✕1) + (11✕16) = 342 daltondur. Bu
qədər kiçik miqdarda molekulu tərəzidə çəkə bilməyəcəyimizə görə, maddələri adətən mol adlanan vahidlə
ölçürük. Cüt sözü iki ədəd əşyanı ifadə etdiyi kimi, bir
mol da müəyyən sayda maddəni ifadə edir: 6.02✕1023,
yəni Avogadro ədədi. Avogadro ədədi və dalton vahidinin tərifinə görə, 1 qramda 6.02✕1023 dalton var.
Saxarozun molekulyar kütləsini hesabladıqdan sonra bu
ədədi (342) qram vahidi ilə 6.02✕1023 molekul, yaxud
1 mol saxarozun kütləsini ifadə etmək üçün istifadə
edə bilərik (buna bəzən molyar kütlə də deyilir). Buna
görə də laboratoriyada 1 mol saxaroz deyiləndə 342 g
saxaroz götürülür.
Kimyəvi maddə miqdarını mol ilə hesablamağın
praktik üstünlüklərindən biri odur ki, hər maddənin bir
molundakı molekul sayı eynidir. A maddəsinin molekulyar kütləsi 342 dalton, B maddəsinin isə 10 daltondursa, 342 g A maddəsində molekulların sayı 10 g B
maddəsindəki molekullarn sayına bərabərdir. Bir mol
etanol 6.02✕1023 molekuldan ibarət olsa da, onun çəkisi saxarozun çəkisindən az olduğuna görə kütləsi sadəcə
46 g olacaqdır. Moldan istifadə laboratoriyada maddələri dəqiq molekulyar nisbətlərlə qarışdıran alimlərin işini
asanlaşdırır.
Suda həll olmuş 1 mol saxarozdan ibarət bir litrlik (l)
məhlulu necə hazırlaya bilərik? Bunun üçün, əvvəlcə
342 g saxaroz götürüb üzərinə yavaş-yavaş su tökərək
qarışdırırıq və şəkər tamamilə həll olana qədər su
tökməyə davam edirik. Şəkər tamamilə həll olduqdan
sonra, əlavə su tökərək məhlulun ümumi həcmini 1
litrə çatdırırıq. Beləliklə, əlimizdəki məhlul saxarozun
1 molyarlıq (1 M) məhlulu olur. Qatılıq vahidi olan
molyarlıq — həllolanın məhlulun hər litrinə düşən mol
sayı — adətən bioloqlar tərəfindən sulu məhlullar üçün
istifadə olunur.
Suyun bir həlledici olaraq universallığı bu fəsildə
müzakirə etdiyimiz digər xüsusiyyətlərini tamamlayır.
Suyun bu xassələri Yer kürəsində canlı təbiət üçün o
qədər önəmlidir ki, kainatın başqa yerlərində canlı
axtaran alimlər su izlərini planetdə həyat əlaməti kimi
qəbul edir.
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Digər Planetlərdə Həyatın Mümkün
Təkamülü
TƏKAMÜL Kainatın başqa yerlərində həyat izləri
axtaran bioloqlar (daha dəqiq ifadə etsək, astrobioloqlar)
axtarışlarını suyun mövcud ola biləcəyi planetlər
üzərində cəmləşdirirlər. Günəş sistemindən kənarda
800-dən artıq planet aşkarlanmış və bunlardan
bəzilərində su buxarının olması ilə bağlı dəlillər
tapılmışdır. Günəş sistemində isə Mars diqqət
mərkəzindədir. Yer kürəsində olduğu kimi, Marsın da
qütbləri buz təbəqəsilə örtülüdür. Marsa göndərilən
kosmik gəmilərdən əldə olunan görüntülərdən belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, Mars səthinin altında buz var
və atmosferdə buzun əmələ gəlməsinə imkan verəcək
miqdarda su buxarı mövcuddur. 2015-ci ildə alimlər
Marsda su axımının izlərini tapdılar (Şəkil 3.10) və
digər tədqiqatlar oradakı şəraitin mikroorqanizmlərin
yaşaması üçün əlverişli olduğu göstərdi. Bu baxımdan,
Mars səthinin qazılması oradakı canlı axtarışlarının
növbəti mərhələsi ola bilər. Kəşf olunacaq hər hansı
canlı forması, yaxud fosil təkamül prosesinə tamamilə
yeni perspektivdən işıq tutacaqdır.

Şəkil 3.10 Marsda maye suyun olduğuna dair dəlil. Belə görünür ki, Marsda yay aylarında görünən bu yüksəkliklərdən aşağı enən
tünd rəngli cığırların yaranmasında suyun rolu var. NASA alimləri
suyun mövcudiyyətinə işarə olan hidrasiya olmuş duz izlərinə də rast
gəliblər. (Rəqəmsal olaraq emal olunmuş bu görüntü Mars kəşfiyyat
orbitçisi tərəfindən çəkilmişdir).

Tünd cığırlar

YOXLAMA 3.2
1. Suyun xassələri onun ağac boyu yuxarı qalxmasına necə təsir
edir?
2. Hava haqda danışarkən istifadə olunan “İstidən deyil, rütubətdəndir” deyimini izah edin.
3. ƏGƏR? Suölçənin hidrofobik maddələrlə örtülmüş ayaqları
var. Bunun faydası nə ola bilər? Maddə hidrofilik olsaydı, nə
baş verərdi?
4. DATANI ŞƏRH ET Oruc tutan adamın qanında iştahı idarə
edən hormon olan qrelinin qatılığı 1.3×10–10 M-dir. Belə
olan halda 1 l qanda neçə molekul qrelin var?

BAŞLIQ 3.3

qatılığını artıran maddəyə turşu deyilir. Məsələn, xlorid
turşusu (HCl) suya əlavə edildikdə, hidrogen ionları
xlorid ionlarından qopur:

Mühitin turşuluğu və qələviliyi
canlılara təsir edir

		

Bəzən iki su molekulu arasındakı hidrogen rabitəsində iştirak edən hidrogen atomu bir molekuldan digərinə keçir. Belə hallarda, hidrogen elektronunu geridə
qoyur və ötürülən şey hidrogen ionu (H+), yəni 1+
yükə sahib protondur. Protonunu itirmiş su molekulu
hidroksid ionuna (OH–) çevrilir və 1– yükə sahibdir.
Hidrogeni qəbul edən su molekulu isə hidronium ionuna (H3O+) çevrilir. Bu kimyəvi reaksiyanı belə təsvir edə
bilərik:

Bu yeni H+ mənbəyi məhlulu turşulaşdırır, yəni H+-ın
sayını OH–-yə nisbətən artırır.
Məhlulun hidrogen ionu qatılığını azaldan maddəyə
isə qələvi deyilir. Bəzi qələvilər birbaşa hidrogen ionuna bağlanaraq, H+ qatılığını azaldır. Məsələn, azotun
valent təbəqəsində yerləşən və paylaşılmayan elektron
cütü məhluldakı hidrogen ionlarını cəlb edəndə, ammonyak (NH3) qələvi kimi işləyir və ammonium ionu
(NH4+) əmələ gətirir:
		

2 H2O

H3O+
(hidronium ionu)

Hidroksid ionu
(OH–)

Adətən H3O+ (hidronium ionu) H+ (hidrogen ionu)
kimi göstərilir və biz də kitabda bu işarədən istifadə
edəcəyik. Lakin unutmayın ki, H+ sulu məhlulda sərbəst şəkildə mövcud olmur. O, həmişə su molekuluna
H3O+ formasında birləşir.
İkitərəfli oxlardan da göründüyü kimi, reaksiya
dönəndir. Su molekullarının parçalanması ilə onun
əks-reaksiyası, yəni, H+ və OH– ionlarından yaranması
eyni sürətə çatdığı zaman, dinamik tarazlığa çatır.
Bu tarazlıq nöqtəsində su molekullarının qatılığı H+
və OH–-ın qatılığından olduqca çoxdur. Saf suda hər
554 milyon su molekulundan biri parçalanır. Ona
görə də saf suda H+ və OH– ionlarının qatılığı 10–7
M səviyyəsindədir (25°C-də). Bu o deməkdir ki, bir
litr suda 1/107 mol hidrogen ionu və bir o qədər də
hidroksid ionu var. (Buna baxmayaraq bir litr suda
bütün ionların sayı yenə də çoxdur: hər litrdə 60 000
trilyon).
Suyun parçalanması dönən reaksiya və statistik olaraq
nadir bir hadisə olsa da, həyatın kimyası üçün olduqca əhəmiyyətlidir. H+ və OH– kimyəvi olaraq fəaldır.
Qatılıqlarındakı dəyişmə hüceyrədəki protein və başqa
mürəkkəb molekulların strukturuna nəzərəçarpacaq
dərəcədə təsir edir. Qeyd etdiyimiz kimi, saf suda H+ və
OH–-in qatılıqları bərabər olsa da, turşu və qələvi adlanan bəzi növ həllolanların əlavəsi bu tarazlığı dəyişdirir.
Bir məhlulun turşu və ya qələviliyi adətən pH şkalası
ilə ifadə olunur. Fəslin yerdə qalan hissəsində turşular,
qələvilər və pH haqda öyrənəcək, pH dəyişməsinin
canlılara niyə təsir etdiyini görəcəksiniz.

Turşular və Qələvilər
Sulu məhlulda H+ və OH– arasındakı tarazlığın
pozulmasına nə səbəb olur? Turşular suda həll olanda,
məhlula əlavə H+ qatırlar. Məhlulda hidrogen ionunun

HCl → H+ + Cl–

NH3 + H+ ⇋ NH4+

Digər qələvilər parçalanıb hidroksid ionları əmələ
gətirərək hidrogen ionu qatılığını dolayı yolla azaldırlar.
Yaranan hidroksid ionları hidrogen ionları ilə birləşərək
su əmələ gətirir. Belə qələvilərdən biri suda ionlarına
parçalanan natrium hidroksiddir (NaOH):
		

NaOH → Na+ + OH–

Nəticə etibarı ilə, hər iki halda qələvi H+ qatılığını
azaldır. OH– qatılığı H+ qatılığından çox olan məhlullar
qələvi məhlullardır. H+ və OH– qatılıqları bərabər olan
məhlullar isə neytraldır.
Diqqət edin, HCl və NaOH reaksiyalarında istifadə
olunan oxlar birtərəflidir. Bu maddələr su ilə qarışdırıldıqda tamamilə parçalanır. Buna görə də xlorid turşusu
güclü turşu, natrium hidroksid isə güclü qələvi adlanır.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, ammonyak zəif qələvidir. Ammonyak reaksiyasındakı ikitərəfli ox hidrogenə
birləşmə və qopma reaksiyalarının dönən olduğuna
işarə edir. Buna baxmayaraq tarazlıqda NH+-ün NH3-ə
nisbəti sabitdir.
Zəif turşular hidrogen ionlarını dönən şəkildə buraxıb, geri qəbul edən turşulardır. Bunlara misal olaraq
karbonat turşusunu göstərmək olar:

⇋
HCO3–
+
H+
H2CO3
Karbonat turşusu
Bikarbonat ionu
Hidrogen ionu
Bu reaksiyada tarazlıq sol tərəfə gedən reaksiyanın lehinədir; saf suya karbonik turşu əlavə etdikdə, istənilən
anda molekulların yalnız 1%-i parçalanır. Lakin bu belə,
H+ və OH– tarazlığını dəyişdirməyə kifayət edir.

pH Şkalası
25°C sulu məhluldakı H+ və OH– qatılıqlarının hasili
10–14-ə bərabərdir və sabitdir. Bunu aşağıdakı kimi ifadə
edə bilərik:
		

[H+][OH–] = 10–14

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
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(Mötərizələr molyar qatılığı göstərir). Daha əvvəl də
qeyd etdiyimiz kimi, 25°C-də neytral məhlulda [H+] =
10–7 və [OH–] = 10–7 olur. Buna görə də [H+] və [OH–]in hasili 10–14-dür. Məhlulun [H+] səviyyəsini 10–5 M-a
yüksəldəcək qədər turşu əlavə olunsa, [OH–] da eyni
nisbətdə azalıb 10–9 M olmalıdır (10–5✕10–9=10–14).
Bu dəyişməz əlaqə turşu və qələvilərin sulu məhlulda
davranışlarını ifadə edir. H+ ionu OH– ilə birləşib su
əmələ gətirməyə meylli olduğundan, turşular sadəcə
məhlula hidrogen ionları əlavə etmir, həm də məhluldakı hidroksid ionlarını azaldır. Bənzər şəkildə, qələvilər
də OH– qatılığını artırmaqdan əlavə, su əmələ gətirərək
H+ ionlarını azaldır. Məhlula OH– qatılığını 10–4 M
edəcək qədər qələvi əlavə olunsa, H+ ionlarının qatılığı
10–10 M-a düşəcək. Sulu məhlulda H+ və OH– ionlarından birinin qatılığını bilmək, digərinin qatılığını hesablamaq üçün kifayət edir.
Məhlulların H+ və OH– qatılıqları 100 trilyon dəfəyə
qədər dəyişə bilir. Buna görə də alimlər bu dəyişikliyi
litrə düşən mol sayından daha rahat bir ölçü ilə ifadə
edirlər. pH şkalası (Şəkil 3.11) loqarifmlərdən istifadə
Şəkil 3.11 pH şkalası və bəzi sulu məhlulların pH dəyərləri.

Turşuluq artır
[H+] > [OH–]

Batareya turşusu

Turşu
məhlul

Mədə turşusu,
limon turşusu
Sirkə, şərab,
kola
Pomidor şirəsi
Pivə
Qara kofe
Yağış suyu
Sidik

Neytral
[H+] = [OH–]
Neytral
məhlul

Tüpürcək
Saf su
İnsan qanı, göz yaşı
Dəniz suyu

Qələvilik artır
[H+] < [OH–]

Nazik bağırsağın daxili

Maqnezium hidroksid
Ammonyak

Qələvi
məhlul
Ağardıcı
Soba yuyucu məhlul
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edərək H+ və OH– qatılıqlarının intervalını yığcamlaşdırır. Məhlulun pH-ı hidrogen ionu qatılığının mənfi 10
əsasdan loqarifmidir:
		

pH = –log[H+]

Neytral sulu məhlulda [H+] = 10–7 M olduğuna
görə,
		

–log 10–7 = –(–7) = 7

Diqqət edin, H+ qatılığı artdıqca pH dəyəri azalır (Şəkil 3.11). Həmçinin, pH şkalası H+ qatılığına əsaslansa
da, OH– qatılığını dolayı yolla göstərir. pH-ı 10 olan
məhlulda hidrogen ionu qatılığı 10–10 M, hidroksid ionu
qatılığı isə 10–4 M-dir.
25°C-də neytral sulu məhlulun pH-ı 7-dir, yəni pH
şkalasının orta nöqtəsindədir. 7-dən aşağı pH turşuluğu
göstərir; rəqəm nə qədər kiçikdirsə, məhlul da bir o
qədər turşdur. Qələvi məhlulların pH-ı 7-dən yüksəkdir. Qan və tüpürcək kimi bioloji mayelərin pH-ı 6-8
arasında olur. Lakin pH dəyəri təxminən 2 olan mədə
şirəsi kimi istisnalar da mövcuddur.
Unutmayın ki, pH dəyərində 1 vahid fərq H+ və
OH– qatılıqlarında onqat fərq deməkdir. Məhz bu riyazi
xassə pH şkalasını yığcam edir. pH-ı 3 olan məhlul pH-ı
6 olan məhluldan iki dəfə yox, 1000 dəfə (10✕10✕10)
turşdur. Məhlul pH-ındakı kiçik dəyişiklik, əslində H+
və OH– qatılıqlarında ciddi fərq deməkdir.

Buferlər
Canlı hüceyrələrin çoxunun daxili pH-ı 7-dir. Hüceyrədəki kimyəvi proseslər hidrogen və hidroksid ionlarının qatılığına qarşı çox həssas olduğu üçün pH-dakı
cüzi dəyişmə belə, zərərli ola bilir. İnsan qanının pH-ı
təxminən 7.4-dür, yəni azca qələvidir. Qanının pH-ı
7-yə ensə və ya 7.8-ə qalxsa, insan bir neçə dəqiqədən
çox yaşaya bilməz. Buna görə də qanın pH-ını stabilləşdirmək üçün kimyəvi sistem mövcuddur. Bir
litr saf suya 0.01 mol güclü turşu əlavə
olunsa, pH 7-dən 2-yə enər. Lakin qana
eyni miqdarda turşu əlavə olunsa, pH
sadəcə 7.4-dən 7.3-ə düşər. Turşunun
qana əlavə edilməsinin pH-a təsiri, suya
əlavə edilməsinin pH-a təsiri ilə müqayisədə
niyə bu qədər azdır?
Bufer adlanan maddələr turşu və ya qələvi əlavəsinə
baxmayaraq, bioloji mayelərə pH-larını sabit saxlamağa
imkan verir. Bufer məhluldakı H+ və OH– qatılıqlarına edilmiş dəyişikliyi azaldan maddədir. Bunun üçün
buferlər məhlulda hidrogen ionları çox olduqda onlara
bağlanır, az olanda isə onları mühitə buraxır. Bir çox
bufer məhlulu hidrogen ionuna dönən şəkildə bağlanan
zəif turşu və qələvidən ibarətdir.
İnsan qanı və digər bioloji mayelərdə pH-ın stabilliyinə bir neçə bufer töhfə verir. Bunlardan biri CO2-nin
qandakı su ilə reaksiyasından əmələ gələn karbonat
turşusudur (H2CO3). Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,

karbonat turşusu parçalanaraq bikarbonat (HCO3– ) və
hidrogen ionu (H+) əmələ gətirir:
		

pH-ın artmasına
cavab

H+ donoru
(turşu)

pH-ın azalmasına
cavab

H2CO3			

HCO3–

+

H+ qəbuledicisi
(qələvi)

Şəkil 3.12 İnsan fəaliyyəti nəticəsində atmosferdə yığılan CO2
və okeanlara təsiri.

Atmosferdəki karbon
dioksidin (CO2) müəyyən
miqdarı okean sularında
həll olur və burada su ilə
reaksiyaya girərək, karbonat turşusu (H2CO3)
əmələ gətirir.

H+
Hidrogen
ionu

Karbonat turşusu və bikarbonat arasındakı kimyəvi tarazlıq pH tənzimləyicisi kimi işləyir; məhluldakı
proseslərin məhlula hidrogen ionu əlavə edib çıxarmasından asılı olaraq, reaksiyanın tarazlığı sola və ya sağa
doğru dəyişir. Qandakı H+ qatılığı azalanda reaksiya
sağa doğru sürətlənir və daha çox karbonat turşusu parçalanaraq itirilmiş H+-i əvəzləyir. H+-in qatılığı artanda
(pH düşəndə) isə əksinə, reaksiya sola doğru sürətlənir
və HCO3– (qələvi) məhluldakı hidrogen ionlarını aradan
qaldıraraq H2CO3 əmələ gətirir. Yəni karbonat-bikarbonat bufer sistemi bir-birilə tarazlıqda olan turşu və
qələvidən ibarətdir. Digər buferlərin çoxu da turşu-qələvi cütüdür.

Karbonat turşusu hidrogen
və bikarbonat
ionlarına (HCO3–)
parçalanır.
Əmələ gələn əlavə
H+ mövcud karbonat ionları (CO32–)
ilə birləşərək, HCO3–
əmələ gətirir.
Nəticədə, mərcan kimi
dəniz canlılarının əhəngləşmə prosesi, yəni kalsium karbonat (CaCO3)
istehsalında istifadə etdiyi
CO32– molekulunun miqdarı azalır.

Turşulaşma: Okeanlarımızın Üzləşdiyi
Təhlükə
Su keyfiyyətini təhlükə altına salan çoxsaylı insan
fəaliyyətlərindən biri də atmosferə CO2 buraxan fosil
yanacaqlarının yandırılmasıdır. Bu fəaliyyətlər nəticəsində atmosferdə CO2 miqdarı artaraq qlobal istiləşmə
kimi iqlim dəyişikliyinin (Başlıq 56.4) aspektlərinə təsir
göstərmişdir. Bundan əlavə, insan mənşəli CO2-nin
25%-i okeanlar tərəfindən udulmuşdur. Okeanlardakı
suyun nəhəng həcminə baxmayaraq, alimlər bu qədər
CO2-nin udulmasının su ekosistemlərinə zərər vuracağından narahatdırlar.
Yeni əldə edilmiş data bu narahatçılığın əsaslı olduğunu göstərir. CO2 dəniz suyunda həll olanda su ilə reaksiyaya girərək karbonat turşusu əmələ gətirir ki, bu da
okeanın pH-ını aşağı salır. Okean turşulaşması adlanan bu proses okeanlarda həyatı mümkün edən şərtlərin həssas balansını pozur (Şəkil 3.12). Alimlər min illər
boyu buzlarda ilişib qalmış hava qabarcıqlarındakı CO2
səviyyələrini ölçərək təyin etmişlər ki, indi okeanların
pH dəyəri son 420 000 ildə olduğundan 0.1 vahid daha
aşağıdır. Yeni tədqiqatlar bu rəqəmin əsrin sonunadək
daha 0.3-0.5 vahid düşəcəyini təxmin edir.
Dəniz suyu turşulaşdıqca artıq hidrogen ionları karbonat ionları (CO32–) ilə birləşərək bikarbonat ionları
əmələ gətirir (HCO3– ) və karbonat ionlarının qatılığını
aşağı salır (Şəkil 3.12). Alimlərin təxminlərinə görə,
okean turşulaşması 2100-cü ilədək karbonat ionu
qatılığında 40% azalmaya səbəb olacaqdır. Rif istehsal
edən mərcanlar və qabıqlı heyvanlar daxil olmaqla, bir
çox dəniz heyvanı kalsium karbonat (CaCO3) istehsal
etmək (əhəngləşmək) üçün karbonat ionundan asılı
olduğuna görə, bu azalma ciddi narahatlığa səbəb olmalıdır. Bu fəsildəki Elmi Bacarıq Məşğələsi karbonat ionu
qatılığının mərcan rifinə təsirini öyrənən tədqiqatdan
alınmış data ilə işləməyə imkan verir. Mərcan rifləri

VİZUAL BACARIQ Yuxarıdakı kimyəvi tənliklər əsasında, okeana
həddən artıq CO2 əlavəsinin son tənlikdəki əhəngləşmə prosesinə necə
təsir etdiyini izah edin.

çox sayda müxtəlif dəniz canlısı üçün sığınacaq rolunu
oynayan, olduqca həssas ekosistemlərdir. Onların yoxa
çıxması bioloji müxtəlifliyin faciəvi dərəcədə azalmasına gətirib çıxaracaqdır.
Planetimizin su resurslarının keyfiyyəti ilə bağlı optimist olmaq üçün bir səbəb varsa, o da okean, göl və
çayların həssas kimyəvi tarazlıqları haqda biliyimizin
artmasıdır. İnkişaf yalnız sizin kimi məlumatlı və ətraf
mühit üçün narahatlıq duyan fərdlərin səyləri ilə davam
edə bilər. Bunun üçünsə, suyun Yerdə həyatın əlverişli
olmasında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını anlamalıyıq.

YOXLAMA 3.3
1. pH-ı 4 olan turş məhluldakı hidrogen ionlarının (H+) miqdarı,
pH-ı 9 olan qələvi məhluldakı hidrogen ionlarından
dəfə çoxdur.
2. HCl suda parçalanan güclü turşudur: HCl → H+ + Cl–. 0.01 M
HCl-un pH-ı neçədir?

3. Etan turşusu (CH3COOH) da karbonat turşusu kimi bufer ola
bilər. Onun parçalanma reaksiyasını yazıb turşunu, qələvini,
H+ qəbuledicisini və H+ donorunu göstərin.

4. ƏGƏR Bir litr saf suyun və bir litr etan turşusu məhlulunun
hər birinə 0.01 mol güclü turşu əlavə etsək, məhlulların pH-ı
ümümilikdə necə dəyişər? Üçüncü sualdakı reaksiyadan istifadə edərək gəldiyiniz nəticəni izah edin.
FƏSİL 3
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Dəniz Suyundakı Karbonat İonu Qatılığı Mərcan Riflərinin
Əhəngləşmə Sürətinə Necə Təsir Edir? Alimlərin təxminlərinə
görə, atmosferdə CO2 səviyyəsinin artması səbəbilə yaranan okean
turşulaşması mərcanların kalsium karbonatdan ibarət olan rifləri tikmək üçün istifadə etdiyi həll olmuş karbonat ionunun qatılığını aşağı
salacaq. Bu məşğələdə karbonat ionu qatılığının ([CO32–]) əhəngləşmə kimi tanınan kalsium karbonat yığılması prosesinə necə təsir
etdiyini tədqiq edən kontrollu təcrübədən əldə olunmuş datanı analiz
edəcəksiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır Alimlər illərlə Arizonada yerləşən
“Biosfer 2” adlı mərcan rifi akvariumundan istifadə edərək, okean
turşulaşmasını tədqiq etmişlər. Rif orqanizmlərinin əhəngləşmə
sürətini hesablamış və bu sürətin karbonat ionlarının miqdarından asılı
olaraq necə dəyişdiyini izləmişlər.
Təcrübə Datası Qrafikdəki qara nöqtələr səpmə diaqramını əmələ
gətirir. Qırmızı xətt isə xətti reqressiyanı təmsil edir və qara nöqtələrə
ən yaxşı uyan düz xətdir.
DATANI ŞƏRH EDİN
1. Eksperimental data qrafikində ilk növbədə oxların nəyi göstərdiyini
təyin etməliyik. (a) x oxunda nəyin göstərildiyini yazılı olaraq izah
edin. Vahidləri də qeyd etməyi unutmayın. (b) y oxunda göstərilən
nədir (vahidi də qeyd edin)? (c) Sərbəst dəyişən, yəni alim tərəfindən yönləndirilən dəyişən hansıdır? (d) Asılı dəyişən, yəni sərbəst
dəyişənə uyğun və ya ondan asılı olaraq dəyişən və alim tərəfindən
ölçülən dəyişən hansıdır? (Qrafiklərlə bağlı əlavə məlumat üçün
Əlavə F-dəki Elmi Bacarıqların Xülasəsi bölməsinə baxın).
2. Qrafikdə göstərilən dataya əsasən, karbonat ionu qatılığı ilə əhəngləşmə sürəti arasındakı əlaqəni yazılı olaraq izah edin.
3. (a) Dəniz suyunun karbonat ionu qatılığı 270 μmol/kg dəyərindədirsə, əhəngləşmənin sürəti təxminən nə qədərdir? Bu qatılıq

3 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

3.1

Su molekulundakı polyar kovalent
rabitələr hidrogen rabitələrinin
yaranması ilə nəticələnir
Su polyar molekuldur. Bir su
molekulunun oksigenindəki qismi
mənfi yük qonşuluqdakı
başqa bir su molekulunun
hidrogenindəki qismi müsbət yükə cəzb olunanda
hidrogen rabitəsi yaranır. Su
molekulları arasındakı hidrogen
rabitəsi suyun xassələrinin əsasını
təşkil edir.
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Əhəngləşmə sürəti
[mmol CaCO3/(m2 • day)]

Reqressiya Xətli Səpmə
Diaqramının Şərhi

[CO32–] (μmol/kg dəniz suyu)
Data Mənbəyi: C. Langdon et al., Effect of calcium carbonate
saturation state on the calcification rate of an experimental coral
reef, Global Biogeochemical Cycles 14:639–654 (2000).

səviyyəsində, 1 m2 rifin 30 mmol kalsium karbonat yığması üçün
neçə gün lazımdır? (b) Dəniz suyunun karbonat ionu qatılığı 250
μmol/kg dəyərindədirsə, əhəngləşmənin sürəti təxminən nə
qədərdir? Bu qatılıq səviyyəsində, 1 m2 rifin 30 mmol kalsium karbonat yığması üçün neçə gün lazımdır? (c) Karbonat ionu qatılığı
azalanda əhəngləşmə sürəti necə dəyişir və bu mərcanın böyümə
müddətinə necə təsir edir?
4. (a) Şəkil 3.12-dəki tənliklərə baxaraq, təcrübədə prosesin hansı
mərhələsinin ölçüldüyünü təyin edin. (b) Təcrübədən əldə olunan
nəticələr, artan atmosferik [CO2] səviyyəsinin mərcan riflərinin böyümə sürətini azaldacağı fikri ilə uzlaşırmı? Cavabınızı əsaslandırın.

TƏSVİR ET
Diaqramda göstərilmiş beş su molekulunun hidrogen
və polyar kovalent rabitələrini işarələyin. Hidrogen rabitəsi kovalent
rabitədirmi? İzah edin.

BAŞLIQ

3.2

Suyun dörd yaranan xassəsi Yer kürəsini həyat
üçün əlverişli edən faktorlardandır
Hidrogen rabitəsi su molekullarını bir-birinə yaxın saxlayaraq, suya koheziya qabiliyyəti qazandırır. Səthi gərilmə
xassəsi də hidrogen rabitələrindən qaynaqlanır.
Suyun yüksək xüsusi istilik tutumu var. Hidrogen
rabitələrinin qırılması ilə istilik udulur, yaranması ilə aşkara
çıxır. Bu yolla temperatur həyat üçün əlverişli aralıqda
saxlanılır. Buxarlanma yolu ilə soyuma xassəsi suyun
yüksək buxarlanma istiliyindən qaynaqlanır. Yüksək
enerjili su molekullarının buxarlanma yolu ilə itirilməsi
suyun səthini soyudur.

Buzun maye su üzərində üzmə səbəbi onun sıxlığının maye
suyun sıxlığından az olmasıdır. Bu xassə göllər və qütblərdəki dənizlərin donmuş səthlərinin altında canlıların
yaşamasına imkan verir.
Polyar su molekulları ionlar tərəfindən və hidrogen rabitəsi
qura bilən digər polyar maddələr tərəfindən cəzb olunduğu üçün su çox güclü həlledicidir. Hidrofilik maddələrin
suya qarşı hərisliyi varkən, hidrofobik maddələrdə bu
xassə yoxdur. Bir litr məhluldakı həllolan mol sayını
göstərən molyarlıq, məhluldakı həllolan qatılığını göstərən
ölçü vahididir. Mol müəyyən sayda molekulu ifadə edir. Bir
mol maddənin qramla kütləsi onun molekulyar kütləsinə
(daltonla) bərabərdir.
Suyun yaranan xassələri Yer kürəsində canlı təbiəti mümkün etdiyi kimi, başqa planetlərdə də həyatın yaranmasına
potensial olaraq şərait yarada bilər.
Suyun yaranan xassələri Yer kürəsində canlı təbiəti mümkün
etdiyi kimi, başqa planetlərdə də həyatın yaranmasına potensial olaraq şərait yarada bilər.

BAŞLIQ

3.3

Mühitin turşuluğu və qələviliyi canlılara təsir edir
Bir su molekulu başqa bir su molekuluna H+ ötürərək H3O+
(sadə şəkildə H+ olaraq göstərilir) və OH– əmələ gətirə
bilir.
H+ qatılığı pH ilə ifadə
olunur; pH = –log [H+].
Turş
Bufer hidrogen ionlarına
[H+] > [OH–]
Turşu sulu
dönən şəkildə bağlanaraq
məhlulda H+
pH dəyişmələrinə müqaionları verir.
vimət göstərən turşu-qələvi
Neytral
cütündən ibarətdir.
[H+] = [OH–]
Fosil yanacaqlarının yandıQələvi sulu
rılması atmosferdəki CO2
məhlulda OH–
miqdarını artırır. CO2-nin
ionları verir,
müəyyən hissəsi okeanlarda
Qələvi
yaxud H+ ionları
həll olaraq okean turşulaş+
–
[H ] < [OH ]
alır.
masına yol açır ki, bu da öz
növbəsində, əhəngləşmədən
asılı olan dəniz heyvanları üçün böyük təhlükə törədir.
Sulu məhlula qələvi əlavə edərək OH– qatılığını 10–3 səviyyəsinə
qaldıranda məhluldakı hidrogen ionu qatılığının necə dəyişdiyini izah edin. Məhlulun pH-ı neçədir?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı hidrofobik maddədir?
A) kağız			
B) xörək duzu
C) mum			
D) şəkər
2. Bir mol şəkər tozu ilə bir mol C vitamini eyni
malikdir.
A) kütləyə			
B) həcmə
C) atom sayına		
D) molekul sayına
3. Gölün pH səviyyəsinin 4.0 olduğu təyin olunmuşdur. Gölün hidrogen ionu qatılığı neçədir?
A) 4.0 M
B) 10–10 M
C) 10–4 M
D) 104 M
4. Üçüncü sualda təsvir olunan gölün hidroksid ionu qatılığı
neçədir?
A) 10–10 M			
B) 10–4 M
–7
C) 10 M			
D) 10.0 M

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Bir dilim pizzada 500 kcal enerji var. Pizzanı yandırıb,
yaranan istiliyi 50 litrlik soyuq suyu qızdırmağa sərf etsək,
suyun temperaturu təxminən nə qədər dəyişər? (Qeyd: Bir
litr soyuq suyun çəkisi təxminən 1 kg-dır.)
A) 50°C			
B) 5°C
C) 100°C			
D) 10°C
6. TƏSVİR ET Kalium xlorid suda həll olunduqda kalium və
xlor ionları ətrafında əmələ gələn hidrasiya təbəqəsini çəkin. Atomlardakı müsbət, mənfi və qismi yükləri işarələyin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər hava proqnozlarını daima
izləyirlər. Fermerlər proqnozlaşdırılan gecə şaxtasından
əvvəl bitkilərin üstünə su səpirlər. Suyun xüsusiyyətləri
haqda öyrəndiklərinizdən yola çıxaraq, bu metodun nə işə
yaradığını izah edin. Hidrogen rabitələrinin bu məfhumla
əlaqəsini izah etməyi unutmayın.
8. ƏLAQƏ QUR İqlim dəyişikliyi (Başlıq 1.1 və 3.2) ilə okean
turşulaşmasının ortaq cəhətləri nələrdir?
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Bu fəsildə suyun yaranan xassələrinin
Yer kürəsini yaşamaq üçün əlverişli edən faktorlardan biri
olduğunu gördük. Alimlər bu yaxınlaradək digər faktorların
mülayim temperatur aralığı, pH, atmosfer təzyiqi, duzluluq
və zəhərli maddə qatılığının azlığı olduğunu düşünürdülər.
Lakin isti, turş kükürdlü bulaqlarda, okeanın dərinliklərindəki hidrotermal bacaların ətrafında və yüksək miqdarda
zəhərli metalların olduğu torpaqlarda yaşayan ekstrimofil
adlanan canlıların kəşfi ilə bu düşüncə dəyişmişdir. Astrobioloqlar niyə ekstrimofilləri öyrənməkdə maraqlıdırlar?
Bu cür ifrat şəraitlərdə canlı həyatın mövcudluğu başqa
planetlərdə həyatın varlığı ilə bağlı nə deyə bilər?
10. ELMİ TƏDQİQAT Turşu yağışları nəticəsində suyun turşulaşmasının şirin su bitkisi olan Elodeanın böyüməsinə mane
olacağı hipotezini yoxlamaq üçün kontrollu təcrübə dizayn
edin (Şəkil 2.17).
11. ESSE: QURULUŞ Suyun yaranan xassələri Yer kürəsini
həyat üçün əlverişli edən faktorlardandır. Qısa bir inşa ilə
(100-150 söz) suyun həlledici olaraq universal olmasının
su molekullarının strukturundan hansı şəkildə asılı olduğu
izah edin.
12. SİNTEZ
Pişiklər suyu necə
içir? Alimlər yüksək sürətli kamera
vasitəsilə pişiyin su
və süd kimi mayeləri
maraqlı bir metodla
içdiyini kəşf etmişlər.
Pişik suya saniyədə
dörd dəfə dilinin ucu
ilə toxunaraq, ağzına
doğru su sütunu
yaradır (şəkildən də
gördüyünüz kimi) və
su cazibə qüvvəsinin
təsirilə geri qayıtmağa imkan tapmamış ağzını bağlayır.
Suyun molekulyar strukturu daxil olmaqla, hansı xassələri
pişiyə bu şəkildə içməyə imkan verir?
FƏSİL 3
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Şəkil 4.1 Karbonu həyatın təməli edən onun hansı xassələridir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
4.1

Üzvi kimya karbon
birləşmələrini öyrənən elmdir

4.2

Dörd atomla rabitə qura bilən
karbon müxtəlif molekullar
yarada bilir

4.3

Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi
qruplar

Karbon dörd başqa atom və atom qrupları
ilə rabitə qurmaq qabiliyyəti sayəsində,
geniş çeşiddə molekul yarada bilir.
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Karbon: Canlı Təbiətin Gövdəsi
Şəkil 4.1-də gördüyünüz Qinlinq qızıl meymunu kimi canlı orqanizmlər əsasında karbon elementi dayanan kimyəvi maddələrdən ibarətdir.
Karbon günəş enerjisi ilə atmosferdəki CO2-ni karbon əsaslı molekullara
çevirən istehsalçıların, yəni bitki və digər fotosintez qabiliyyəti olan
canlıların fəaliyyəti nəticəsində biosferə daxil olur. Bu karbon molekulları
daha sonra istehsalçılar ilə bəslənən istehlakçılara keçir.
Bütün digər kimyəvi elementlərdən fərqli olaraq, karbon Yer kürəsində mövcud olan bütün canlı müxtəlifliyini yarada biləcək qədər böyük,
mürəkkəb və çeşidli molekullar əmələ gətirir və bu baxımdan bənzərsizdir. Protein, DNA, karbohidrat kimi, canlıları cansızlardan fərqləndirən
molekullar karbon atomlarının öz aralarında və digər atomlarla birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Hidrogen (H), oksigen (O), azot (N), kükürd
(S) və fosfor (P) atomları bu birləşmələrin adi iştirakçıları olsalar da,
bioloji molekulların sonsuz müxtəlifliyindən cavabdeh olan məhz karbon
(C) elementidir.
Protein kimi böyük bioloji molekullar Fəsil 5-in mövzusudur. Bu fəsildə
isə kiçik molekullardan istifadə edərək, karbonun canlı təbiət üçün nəyə
görə vacib olduğunu açıqlayan molekulyar struktur mövzusunun müxtəlif
anlayışlarını öyrənəcəksiniz. Eyni zamanda, yaranan xassələrin canlı orqanizmdə maddənin strukturundan necə ortaya çıxdığını vurğulayacağıq.

BAŞLIQ 4.1
Üzvi kimya karbon birləşmələrini
öyrənən elmdir
Tarixi səbəblərdən ötrü karbon ehtiva edən birləşmələrə üzvi maddələr, bu maddələri öyrənən elmə
isə üzvi kimya deyilir. Artıq 19-cu əsrin əvvəllərində
kimyaçılar müəyyən şərtlər altında elementlərdən bəzi
sadə birləşmələri əldə etməyi öyrənmişdilər. Ancaq
canlı orqanizmlərdən götürülən mürəkkəb molekulların
süni şəkildə sintezi qeyri-mümkün görünürdü. Bu üzvi
maddələrin ancaq canlılarda əmələ gələ biləcəyi düşünülürdü; canlıların isə fizika və kimya qanunlarından
kənarda, təbiətüstü gücə sahib olduğuna inanırdılar.
Kimyaçılar üzvi maddələri laboratoriyada istehsal
etməyə nail olduqları zaman, bu anlayışlardan şübhə
duyulmağa başlandı. 1828-ci ildə alman kimyaçı Friedrich Wöhler ammonium (NH4+) və sianat (CNO–) ion
məhlullarını qarışdıraraq, “qeyri-üzvi” duz olan ammonium sianat əldə etməyə çalışırdı. Wöhler bunun əvəzinə heyvan sidiyindəki üzvi birləşmə olan urea (sidik
cövhəri) əldə etdiyini görəndə çox təəccüblənmişdi.
Sonrakı onilliklər getdikcə daha da mürəkkəb üzvi
maddələrin sintezinə şahidlik etdi. Bu kəşflər canlılarda
gedən proseslərin də, eynilə fizika və kimya elmlərinin
qanunlarına tabe olduğunu göstərirdi. Üzvi kimya mənbəyindən asılı olmayaraq, karbon birləşmələri ehtiva
edən maddələri öyrənən elmə çevrildi. Üzvi birləşmələr
metan (CH4) kimi sadə molekullardan başlayıb protein kimi minlərlə atomdan ibarət nəhəng molekullara
qədər uzanan geniş spektrə səpələnmişdir.

Şəkil 4.2
Sual. Yer kürəsinin ilk dövrlərində mövcud olduğu təxmin
olunan şəraitə oxşar şəraitdə üzvi maddə yarana bilərmi?
Təcrübə. 1953-cü ildə Stanley Miller Yer kürəsinin ilkin dövrlərində
mövcud olduğu düşünülən şərtləri yamsılamaq üçün qapalı bir sistem
qurur. Qədim dənizləri yamsılayan (simulasiya edən) kolbadakı
su qızdırılır və buxara çevrilərək ikinci, daha yüksəkdə yerləşən və
“atmosfer”, yəni qaz qarışığı ehtiva edən kolbaya keçirilir. Bu süni
atmosferə ildırımın əvəzinə, elektrik boşalmaları buraxılır.
2 “Atmosfer” hidrogen qazı
(H2), metan (CH4), ammonyak
(NH3) və su buxarı ehtiva edir.

CH4

Su buxarı

“Atmosfer”
Elektrod

NH

1 “Dəniz”
kolbasındakı
su qızır; buxar
“atmosfer”
kolbasına
keçir.

3

H2

Kondensator

Üzvi maddə
ehtiva edən
soyuq “yağış”

Soyuq
su

H 2O
“dənizi”
Analiz üçün
nümunə

Üzvi Maddə və Yer Kürəsindəki Həyatın
Mənşəyi

4 Kondensator su və həllolmuş molekulları dəniz kolbasında maye halına qaytarır.

TƏKAMÜL 1953-cü ildə Stanley Miller Çikaqo Univer-

sitetində Harold Urey-in laboratoriyasında tələbə ikən,
üzvi birləşmələrin abiotik (canlı olmadan) sintezinin
təkamül kontekstinə yerləşdirməsinə kömək etdi. Bu
məşhur təcrübə Şəkil 4.2-də təsvir edilmişdir. Təcrübə
əsasında Miller belə bir nəticəyə gəlir ki, mürəkkəb
üzvi maddələr Yer kürəsinin erkən dövrlərində mövcud olduğu düşünülən şərtlər altında öz-özünə əmələ
gələ bilər. Bu təcrübələr abiotik üzvi maddə sintezinin
(məsələn, vulkan yaxınlığında) həyatın təkamülündə
ilkin mərhələ rolu oynadığı fikrini dəstəkləyir (Şəkil 25.2). Miller-in təcrübəsi ilə bağlı Elmi Bacarıq
Məşğələsi mövcuddur.
Canlı həyatı təşkil edən əsas elementlərin (C, H, O,
N, S və P) təqribi nisbətinin bir orqanizmdən digərinə
çox fərqlənməməsi bütün canlıların ortaq mənşəyindən xəbər verir. Karbonun dörd rabitə əmələ gətirmək
qabiliyyəti, bu məhdud saydakı təməl atomlardan bitməz-tükənməz müxtəliflikdə üzvi molekulların yaranmasını mümkün edir. Bir növü digərindən, bu növə aid
fərdləri bir-birindən fərqləndirən, onların yaratdıqları
üzvi molekullardakı fərqlilikdir. Bir mənada, bu planet-

3 Qığılcımlar ildırımı
əvəz edir.

5 Maddələr aparatda dövr
etdikcə, Miller vaxtaşırı analiz üçün nümunə götürürdü.

Nəticə Miller canlılarda tez-tez təsadüf olunan bir sıra üzvi maddə
əldə edir. Bunlar arasında formaldehid (CH2O), hidrogen sianid
(HCN) kimi sadə birləşmələrlə yanaşı, aminturşu, karbon və hidrogendən ibarət uzun zəncirlər (hidrokarbon) kimi mürəkkəb birləşmələr də tapılır.
Mülahizə Ehtimal ki, həyatın ilk addımı olan üzvi molekullar Yer
kürəsinin ilkin dövrlərində abiotik sintez yolu ilə əmələ gəlmişdir. Yeni
tədqiqat nəticələri Yer kürəsinin qədim atmosfer tərkibinin Miller-in
təcrübəsindəkindən fərqli olduğuna işarə etsə də, bu fərqli “atmosfer”
ilə aparılan sınaqlar göstərmişdir ki, üzvi maddələr burada da yarana
bilər. (Bu nəzəriyyədən Başlıq 25.1-də ətraflı şəkildə bəhs edəcəyik).
Qaynaq: S. L. Miller, A production of amino acids under possible
primitive Earth conditions, Science 117:528–529 (1953).

ƏGƏR Miller sınaqlarında NH3 qatılığını artırsaydı, əmələ gələn
HCN və CH2O məhsullarının nisbi miqdarları necə dəyişərdi?
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Mol və Molyar nisbət
İlk Bioloji Molekullar Qədim Yer Kürəsində Vulkan Yaxınlıqlarında Yarana Bilərdimi? Əvvəllər Stanley Miller-in yanında tədqiqat
aparmış Jeffrey Bada 2007-ci ildə Miller-in 1958-ci ildə apardığı
sınaqlardan əldə olunan, lakin heç vaxt analiz edilməmiş bir neçə
nümunə tapmışdır. Miller təcrübədə reaktiv qarışığına digər qazlarla
yanaşı, H2S (sulfid qazı) də əlavə etmişdi. Bu təcrübə H2S vulkan tərəfindən havaya buraxıldığına görə qədim dünyanın vulkan ətrafındakı
şərtlərini yamsılamaq üçün dizayn edilmişdir. 2011-ci ildə Bada və
əməkdaşları bu “itmiş” nümunədən əldə olunan nəticələri yayımladılar. Bu məşğələdə hesablamalar üçün H2S təcrübəsindəki reaktiv və
məhsulların molyar nisbətləri istifadə olunur.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Laboratoriya qeyd dəftərinə əsasən,
Miller məşhur sınağında istifadə etdiyi eyni aparatdan (Şəkil 4.2)
faydalanmış, ancaq reaktiv qazların içində metan (CH4), karbon
dioksid (CO2), hidrogen disulfid (H2S) və ammonyak (NH3) da
olmuşdur. O, üç günlük vulkan simulyasiyasından sonra nümunələr
toplamış və kimyəvi maddələri qismən saflaşdıraraq, nümunələri
steril qablarda qoruyub saxlamışdı. 2011-ci ildə Badanın tədqiqat
komandası yeni analiz metodlarından istifadə edərək, bu məhsulu
ehtiva edən qablarda protein vahidi olan aminturşu axtarışına
başlamışdırlar.
Təcrübə Datası Cədvəldə Miller-in 1958-ci ildə apardığı H2S təcrübəsinin 2011-ci il analizində tapılmış 23 aminturşudan sadəcə dördü
göstərilmişdir.
Molekulyar Formul

Molyar Nisbət
(Qlisinə nisbətdə)

Qlisin

C2H5NO2

1.0

Serin

C3H7NO3

3.0 ×10–2

C5H11NO2S

1.8 ×10–3

C3H7NO2

1.1

Məhsullar

Metionin
Alanin

Data mənbəyi: E. T. Parker et al., Primordial synthesis of amines and
amino acids in a 1958 Miller H2S-rich spark discharge experiment,
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108:5526-5531
(2011). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1019191108.

DATANI ŞƏRH ET
1. Mol maddənin dalton vahidi ilə bir molekulunun (yaxud atom)
kütləsinə bərabər sayda zərrəciklərin sayıdır. 1.0 molda (Avogadro
sayı; Başlıq 3.2) 6.02×1023 ədəd molekul (yaxud atom) mövcud-

dəki canlı orqanizmlərdə və cansız fosillərdəki sonsuz
müxtəliflik karbonun unikal kimyəvi xassələri sayəsində
mümkündür.

YOXLAMA 4.1
1. Wöhler sidik cövhəri sintez etdiyini anlayanda niyə təəccüblənmişdi?
2. VİZUAL BACARIQ Miller əsas təcrübə ilə yanaşı, elektrik
boşalmalarının olmadığı yoxlama sınağı (kontrol qrupu) da
aparmış və üzvi maddə əldə etməmişdir (Şəkil 4.2). Bu müşahidəni necə izah etmək olar?
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Stanley Miller-in 1958-də apardığı hidrogen sulfid (H2S) təcrübəsinin qeydləri və istifadə etdiyi nümunə qabları.
dur. Cədvəldəki rəqəmlər Miller-in H2S təcrübəsindən əldə etdiyi
bəzi məhsulların “molyar nisbəti”dir. Molyar nisbətdə vahidsiz
dəyərlərin hər biri təcrübədəki müəyyən bir standarta əsasən
hesablanır. Burada standart qismində qlisin aminturşusunun mol
sayı seçilmiş və ona şərti olaraq 1.0 dəyəri verilmişdir. Məsələn,
serinin molyar nisbəti 3.0×10–2-dir və bu hər bir mol qlisin üçün
3.0×10–2 mol serin olduğu mənasına gəlir. (a) Metioninin qlisinə
olan molyar nisbətini tapıb bu rəqəmin nə mənaya gəldiyini izah
edin. (b) Qlisinin 1.0 molunda neçə molekul mövcuddur? (c)
Hər 1.0 mol qlisin üçün nümunədə neçə molekul metionin var?
(Unutmayın ki, qüvvətləri olan iki rəqəmin hasilini hesablayarkən
qüvvətlərini toplamalı, bölərkən isə bölənin qüvvətini bölünənin
qüvvətindən çıxmalısınız: 102×102=104; 104/102=102)
2. (a) Hansı aminturşunun miqdarı qlisindən çoxdur? (b) Bu aminturşudan 1.0 mol qlisində olandan neçə ədəd artıq molekul mövcuddur?
3. Məhsulun nə qədəri istehsal olunduğu reaktiv tərəfindən təyin
olunur? (a) CH4, NH3, H2S və CO2 maddələrinin hər birindən bir
mol qabdakı 1 litr suya (55.5 mol H2O) əlavə olunur. Bu qabda
neçə mol hidrogen, karbon, oksigen, azot və kükürd mövcuddur?
(b) Cədvəldəki molekulyar formul əsasında 1.0 mol qlisin almaq
üçün hər bir elementdən neçə mol olmalıdır? (c) Başqa maddələr
istehsal olunmasa, qabdakı ilkin reaktivləri istifadə edərək maksimum neçə mol qlisin əldə etmək mümkündür? İzah edin. (d) Əgər
serin və metionin ayrı-ayrılıqda istehsal olunsaydı, maddələrdən
hər biri üçün hansı element(lər) daha əvvəl tükənərdi? Məhsulların
hər birindən nə qədər əldə etmək olar?
4. Miller-in ilkin təcrübələrində H2S reaktivlər arasında deyildi (Şəkil
4.2). Data cədvəlində göstərilən hansı birləşmə H2S ehtiva edən
təcrübədən əldə oluna biləcəyi halda, əvvəlki təcrübələrdən alına
bilməzdi?

BAŞLIQ 4.2
Dörd atomla rabitə qura bilən
karbon müxtəlif molekullar yarada
bilir
Atomun kimyəvi xassələri onun elektron düzülüşündən asılıdır. Bu konfiqurasiya atomun digərləri ilə quracağı rabitələrin növ və sayını təyin edir. Xatırladaq ki,
atomlararası rabitədə iştirak edənlər ən xarici təbəqədə
yerləşmiş valent elektronlarıdır.

Şəkil 4.3 Üç sadə üzvi maddənin forması
Molekul və forması
(a) Metan. Bir karbon atomu başqa
dörd atom ilə rabitə quranda
molekul tetrahedron formasını
alır.

Molekul formulu

Struktur formulu

Top-çubuq modeli (Forma
qırmızı xətlə göstərilmişdir.)

Şar modeli

			 H
CH4

H

C

H

H
(b) Etan. Bir molekul birdən çox
tetrahedronşəkilli təkrabitəli
atomlardan ibarət qrupa sahib
ola bilər. (Etan iki belə qrupdan
ibarətdir).

H H
C2H6

H

C

C

H

H H

(c) Eten (etilen). İki karbon atomu
ikiqat rabitə ilə bağlananda bu
iki karbona qoşulmuş bütün
atomlar onlar ilə eyni müstəvidə
yerləşir və molekul yastı olur.

H

H
C

C2H4

H

Karbon Rabitələrinin Əmələ Gəlməsi

H

Şəkil 4.4 Üzvi molekullardakı əsas elementlərin valentliyi.
Valentlik – atomun yarada bildiyi kovalent rabitə sayı – çox vaxt
valent təbəqənin doldurulması üçün lazım olan elektron sayına
bərabərdir. Üstdəki elektron paylanma diaqramında bütün elektronlar göstərilmişdir. Aşağıda isə sadəcə Lewis nöqtə strukturunda olan
elektronlar verilmişdir. Karbonun dörd rabitə əmələgətirmə qabiliyyəti
olduğuna diqqət edin. Valentlikər mötərizədə verilmişdir.
Oksigen
(2)

Azot
(3)

Karbon
(4)

H.

O..

.
.. . .

C.

N

...

Hidrogen
(1)

.. . .

Karbonun iki ədədi birinci elektron təbəqəsində, dördü isə ikinci elektron təbəqəsində olmaqla, 6 elektronu
var; beləcə, onun tutumu 8 elektron olan təbəqəsində
4 valent elektronu mövcuddur. Adətən, karbon öz 4
elektronunu digər atomlarla paylaşaraq valent təbəqəsini doldurur və 8 elektronlu hala gəlir. Paylaşılan hər
bir elektron cütü kovalent rabitə əmələ gətirir (Şəkil
2.10d). Üzvi birləşmələrdə karbon adətən təkqat və
ikiqat rabitə qurur. Karbon aid olduğu molekulun dörd
istiqamətə budaqlana biləcəyi kəsişmə nöqtəsi rolunu oynayır və nəticədə böyük, mürəkkəb molekullar
əmələ gətirməyə imkan verir.
Bir karbon atomu dörd təkqat kovalent rabitə əmələ
gətirəndə, onun dörd hibrid orbitalının düzülüşü rabitələrin xəyali tetrahedronun künclərinə doğru açılmasına səbəb olur. Metandakı (CH4) rabitə bucağı 109.5°dir (Şəkil 4.3a) və bu, karbonun dörd təkqat rabitəsi
olan hər atom qrupunda təxminən eynidir. Məsələn,
etan (C2H6) bir-birinin üzərini örtən iki tetrahedrona
bənzəyir (Şəkil 4.3b). Daha çox karbonlu molekullarda,
hər karbon qruplaşması tetrahedron şəkilli dörd başqa
atoma birləşib. Amma iki karbon atomu etandakı kimi
(C2H4) ikiqat rabitə ilə birləşəndə, hər iki karbondakı
rabitələr eyni müstəvidə yerləşir, ona görə də o karbonlara birləşən atomlar da eyni müstəvidə olur (Şəkil
4.3c). Biz molekulları sanki ikiölçülüymüş kimi struktur
formulları ilə yazmağı daha əlverişli hesab edirik, lakin
molekulların üçölçülü olduğunu və molekulun formasının funksiyası üçün vacibliyini unutmayın.

C

ƏLAQƏ QUR Natrium, fosfor, kükürd və xlor atomlarının Lewis
nöqtə strukturunu çəkin (istinad üçün bax Şəkil 2.7).

Atomun valent təbəqəsindəki cütləşməmiş elektronların sayı atomun valentliyinə və yarada biləcəyi kovalent
rabitələrin sayına bərabərdir. Şəkil 4.4 karbonun valentliyini və onun ən çox təsadüf olunan rabitə partnyorlarını – hidrogen, oksigen və azotu göstərir. Bunlar üzvi
molekullardakı dörd əsas atomlardır.
Karbonun elektron konfiqurasiyası onun bir sıra
başqa elementlə kovalent rabitə qurması üçün uyğundur. Valentlik və kovalent rabitə qaydalarının karbonun
qeyri-hidrogen partnyorlarına necə tətbiq olunduğunu
ələ alaq. Karbon dioksid və sidik cövhəri kimi iki sadə
nümunəni nəzərdən keçirək.
FƏSİL
Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL14 Biologiyanın
Karbon və Canlı
Təbiətin Təkamül
Molekulyar
Müxtəlifliyi
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Karbon dioksid molekulunda (CO2) bir karbon atomu
ikiqat kovalent rabitəylə iki oksigen atomuna birləşib.
CO2 molekulunun struktur formulu aşağıda göstərilib:
			

Şəkil 4.5 Karbon skeletindəki çeşidliliyin dörd mənbəyi
(a) Uzunluq

O=C=O

Struktur formulundakı hər xətt ortaq elektron cütünü
təmsil edir. Buna görə də CO2-dəki iki qoşa rabitə dörd
təkqat rabitədəki qədər ortaq elektrona sahibdir. Düzülüş molekuldakı bütün atomların valent təbəqələrini
tamamlayır:

Etan

Propan

Karbon gövdə uzunluğa görə dəyişir.
(b) Budaqlanma

		
CO2 çox sadə və hidrogendən məhrum olduğuna görə
karbon ehtiva etməsinə baxmayaraq bəzən qeyri-üzvi kimi qəbul olunur. CO2-nin üzvi və ya qeyri-üzvi
kimi sinifləndirilməsindən asılı olmayaraq canlı aləmə
karbon mənbəyi kimi çox vacibdir
(Başlıq 2.4).
Sidik cövhəri, CO(NH2)2 1800-cü
illərin əvvəllərində Wöhlerin sintez
etməsiylə sidikdə aşkarladığı üzvi
birləşmədir. Burada hər atom lazımi
Sidik cövhəri
sayda kovalent rabitəyə sahibdir və
bir karbon atomu təkqat və ikiqat rabitələrin hər ikisində iştirak edir.
Sidik cövhəri və karbon dioksidin sadəcə bir karbon atomu var. Ancaq karbon valent elektronlarından
bir, yaxud daha çoxunu istifadə edərək, başqa karbon
atomları ilə kovalent rabitə qura bilmə qabiliyyətinə də
malikdir. Digər karbonlar da öz növbəsində dörd rabitə
qura bildiklərinə görə, prinsipcə sonsuz müxtəliflikdə
uzun zəncirlər yaratmak mümkündür (Şəkil 4.3).

Karbon gövdəsinin yaratdığı müxtəliflik
Karbon zənciri əksər üzvi birləşmələrin gövdəsini
əmələ gətirir. Gövdələr müxtəlif uzunluqda, düz, budaqlı və halqa şəklində olur (Şəkil 4.5). Bəzi karbon gövdələri dəyişən say və mövqedə ikiqat rabitələrə malik
olur. Karbon gövdəsindəki belə çeşidlilik canlı maddəyə
xas olan molekulyar mürəkkəblik və müxtəlifliyin mühüm qaynağıdır. Əlavə olaraq, başqa atomların elementləri bu gövdələrə uyğun yerlərdə rabitə qura bilir.

Hidrokarbon
Şəkil 4.3 və 4.4-də göstərilən bütün molekullar
hidrokarbonlardır, yəni yalnız karbon və hidrogendən
əmələ gələn üzvi birləşmələrdir. Karbon gövdəsində
kovalent rabitə üçün uyğun olan bütün elektronlara
hidrogen atomları bağlanmışdır. Hidrokarbonlar nefti
əmələ gətirən əsas maddədir. Neft fosil yanacağı adlanır, çünki milyonlarla il əvvəl yaşamış canlıların qismi
çürüməsindən yaranmışdır.
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Canlı Təbiətin Kimyası

Butan

2-Metilpropan
(adətən izobutan adlanır)

Gövdə budaqlı, yaxud budaqsız olur.
(c) İkiqat rabitə yeri

1-Buten

2-Buten

Gövdə fərqli mövqelərdə yerləşən ikiqat rabitələrə malik ola bilir.
(d) Halqalı struktur

Tsikloheksan

Benzen

Bəzi karbon gövdələri halqa şəklindədir. Yuxarıdakı iki birləşmənin
sağda göstərilən struktur formulunda hər künc bir karbon və ona
bağlı hidrogenləri təmsil edir.

Hidrokarbonlar canlı orqanizmlərdə çox olmasa da,
hüceyrədəki üzvi maddələrdə sadəcə karbon və hidrogendən ibarət bölgələr çoxdur. Məsələn, yağ molekulları qeyri-hidrokarbon komponentə birləşmiş uzun
hidrokarbon quyruqlardan ibarətdir (Şəkil 4.6). Neft və
yağ hidrofobik birləşmə olduğu üçün suda həll olmur və
rabitələrin əksəriyyəti nisbi olaraq qeyri-polyar karbon-hidrogen rabitələrindən ibarətdir. Hidrokarbonların
başqa bir xassəsi bəlli reaksiyalar ilə böyük miqdarda
enerji açığa çıxara bilmələridir. Avtomobili hərəkətə
gətirən benzin hidrokarbonlardan ibarətdir və hidrokarbon quyruqları bitki embrionunda və heyvanlarda
ehtiyat yanacaq rolunu oynayır.

Nüvə
Yağ dənəcikləri

Şəkil 4.7 İzomerlərin üç növü. İzomerlər eyni molekulyar formulu, lakin fərqli strukturları olan birləşmələrdir.
(a) Struktur izomerləri

2-Metilbutan

Pentan
(a) İnsanın piy hüceyrəsindən bir hissə

(b) Yağ molekulu

Şəkil 4.6 Hidrokarbonun yağdakı rolu.
(a) Məməlilər yağı yanacaq ehtiyatı kimi piy hüceyrələrində saxlayır.
Rənglənmiş mikroqraf yağ dənəcikləri ilə dolu insan piy hüceyrəsinin bir hissəsini göstərir.

C5H12-nin iki izomerinin misalında da görüldüyü kimi, struktur izomerləri kovalent partnyorlarına görə bir-birindən fərqlənir.
(b) Cis-trans izomerləri

(b) Yağ bir ədəd kiçik, qeyri-hidrokarbon molekulun üç ədəd hidrokarbon quyruğa birləşməsi ilə əmələ gəlir. Quyruqlar yağa hidrofobik xassə qazandırır və onları parçalamaqla enerji əldə olunur.
(Qara = karbon; boz = hidrogen; qırmızı = oksigen.)
ƏLAQƏ QUR
(Başlıq 3.2)?

cis izomer: X-lərin hər ikisi
eyni tərəfdədir.

Quyruqlardakı hansı xassə yağı hidrofobik hala gətirir

İzomerlər
Üzvi molekulun strukturundakı çeşidliliyi izomerlərdə görmək mümkündür – eyni sayda eyni atomlardan
ibarət olan, ancaq strukturca bir-birindən fərqlənən birləşmələrdə. İzomerlər fərqli strukturda olduqları üçün
fərqli xassələrə malikdirlər. Burada üç növ izomerdən
bəhs edəcəyik: struktur izomerləri, cis-trans izomerləri
və enantiomerlər.
Struktur izomerləri bir-birindən kovalent rabitələrin yerinə görə fərqlənirlər. Məsələn, Şəkil 4.7a-dakı iki
ədəd beş karbonlu birləşməni müqayisə edək. İkisinin
də molekul formulu C2H12-dir, lakin karbon gövdələrindəki kovalent düzülüş baxımdan fərqlənirlər. Gövdə bir
maddədə düz, digərində isə budaqlıdır. Karbon gövdəsinin uzunluğu artdıqca mümkün izomer sayı da sürətlə
artır. C2H12 molekulunun sadəcə üç forması mövcuddursa (bunların ikisi Şəkil 4.7a-da göstərilmişdir), C8H18
molekulunun 18, C20H42 molekulunun isə 366 319
fərqli izomeri ola bilir. Struktur izomerləri bir-birindən
ikiqat rabitənin yerinə görə də fərqlənir.
Cis-trans izomerlərdə karbonlar eyni atomlara
qoşulduğu halda, ikiqat rabitə hərəkətsiz olduğu üçün
atomların fəzadakı vəziyyəti bir-birindən fərqlənə bilir.
Təkqat rabitə atomlara tərkibində olduqları birləşməni dəyişdirmədən rabitə oxu ətrafında sərbəst şəkildə
fırlanma imkanı verir. Bunun əksinə, ikiqat rabitə isə
bu cür fırlanmaya icazə vermir. Əgər iki karbon ikiqat
rabitə ilə bir-birinə qoşulmuş və karbonlara bağlı olan
atomlar (yaxud atom qrupları) bir-birindən fərqlidirsə,
iki fərqli cis-trans izomeri mümkündür. Bir-birinə ikiqat
rabitə ilə bağlanmış iki karbonlu sadə molekul təsəvvür edin. Hər karbona bir H və bir X molekulu bağlıdır
(Şəkil 4.7b). X atomlarının hər ikisi ikiqat rabitənin eyni
tərəfində olanda maddəyə cis izomeri, fərqli tərəflərin-

trans izomer: X-lərin hər biri
fərqli tərəfdədir.

Cis-trans izomerləri ikiqat rabitə ətrafında düzülüşə görə fərqlənirlər. Burada X ikiqat rabitəli karbona bağlanmış müəyyən bir atom
və ya atom qrupunu göstərir.
(c) Enantiomerlər
CO2H

H

CO2H

NH2

H

NH2

CH3

CH3

L izomeri

D izomeri

Enantiomerlər asimmetrik karbonun ətrafındakı düzülüşə görə
bir-birindən fərqlənir. Fərqlilikdən ortaya çıxan molekullar bir-birinin güzgü əksi olur (sağ və sol əl kimi). Buradakı izomerlər Latınca
“sol” və “sağ” sözlərinə uyğun şəkildə (levo və dextro) L və D olaraq
adlandırılıb. Enantiomerləri bir-birilə tamamilə uzlaşacaq şəkildə
üst-üstə qoymaq olmur.
TƏSVİR ET C5H12-nin üç struktur izomeri var; (a)-da göstərilməyən
izomeri çəkin.

də olanda isə trans izomeri deyilir. İzomerlərin formasındakı bu kiçik fərqlər üzvi molekulun bioloji fəallığına
böyük təsir göstərə bilir. Məsələn, görmənin biokimyasında, gözdə yerləşən retinal adlı kimyəvi birləşmənin
işıq düşməsi nəticəsində cis izomerdən trans izomerə
keçidi vacib rol oynayır (Şəkil 50.17). Başqa bir nümunə, Başlıq 5.3-də müzakirə edəcəyimiz qida emalında əmələ gələn zərərli trans yağlardır.
Enantiomerlər bir-birilərinin ayna əksi olan izomerlərdir. Onları bir-birindən fərqləndirən şey dörd fərqli
atom, yaxud atom qruplarına bağlanmış asimmetrik
karbon adlandırılan karbonun olmasıdır. (Şəkil 4.7c-də
göstərilmiş molekulun çubuq-top modelində ortadakı
karbona baxın). Fəzada bu dörd qrup asimmetrik karbon ətrafında bir-birinin ayna əksi olan iki fərqli şəkildə
FƏSİL 4
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Şəkil 4.8 Enantiomerlərin farmakoloji əhəmiyyəti. İbuprofen
və albuterol fərqli effektlər verən enantiomeri olan dərmanlardır.
(Enantiomerləri fərqləndirmək üçün S və R hərflərindən istifadə
olunub.) İbuprofen adətən iki enantiomerin qarışığı şəklində satılır;
S enantiomerləri R formasından 100 dəfə daha effektivdir. Albuterol
yalnız R formasında sintez olunub satılır; S formasının effektləri R
formasının effektlərindən fərqlənir.

Dərman

Effektləri

İbuprofen

İltihabı və ağrını
azaldır

Albuterol

Bronx (nəfəs yolu)
əzələlərini boşaldıb, astma xəstələrində hava axınını
yaxşılaşdırır.

Effektiv
enantiomer

Qeyrieffektiv
enantiomer

S-İbuprofen

R-İbuprofen

R-Albuterol

S-Albuterol

4.2

1. TƏSVİR ET (a) C2H4 molekulunun struktur formulunu
çəkin. (b) C2H2Cl2 molekulunun trans izomerini çəkin.
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 4.5-dəki hansı iki cütlük bir-birinin
izomeridir? Hər cütlük üçün izomer növünü təyin edin.
3. Benzin ilə yağ arasında hansı əlaqə mövcuddur?
4. VİZUAL BACARIQ Şəkil 4.5a və 4.7-yə istinad edərək, C3H8
(propan) birləşməsinin izomerlər əmələ gətirib-gətirmədiyini
təyin edin. Cavabınızı izah edin.
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Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi qruplar
Üzvi maddənin xassələri sadəcə onun karbon gövdəsinin strukturundan deyil, bu gövdəyə bağlanmış müxtəlif kimyəvi qruplardan da asılıdır. Ən sadə üzvi maddə
olan hidrokarbonları daha mürəkkəb üzvi birləşmələrin təməli kimi düşünmək mümkündür. Müxtəlif növ
kimyəvi qruplar hidrokarbonlardakı hidrogeni əvəzləyə
bilər. Bu qruplar birbaşa kimyəvi reaksiyalarda iştirak
edə biləcəyi kimi, molekulun formasında dəyişiklik
yaradaraq funksiyasına dolayı yolla də təsir edə bilir və
buna görə də, hər maddəyə ona xas özəlliklər verir.

Canlılar üçün ən önəmli kimyəvi qruplar

yerləşdirilə bilər. Enantiomerlər bir baxımdan sağ və
sol ələ bənzəyirlər. Sağ əl sol əlcəyə girmədiyi kimi,
“sağ” molekul da “sol” molekulun tutduğu fəzaya tam
oturmur. Adətən, bu izomerlərdən yalnız biri bioloji
olaraq fəaldır, çünki təkcə bir forması canlıdakı müvafiq
molekula bağlana bilir.
Enantiomerlər farmaseptik sahədə mühüm yer tutur,
çünki istehsal olunan dərmanın hər iki izomerinin eyni
dərəcədə effektiv olmamaq ehtimalı var; ibuprofen və
bronxial astma dərmanı olan “albuterol” buna nümunədir (Şəkil 4.8). Metamfetamin də iki bir-birindən çox
fərqli təsirləri olan enantiomerlərə malikdir. Bir enantiomer çox yüksək təsirə malik narkotik maddə ikən, digəri reseptsiz, açıq şəkildə satılan, burun nəfəs yollarını
açmaq üçün istifadə olunan dərmanın aktiv maddəsidir.
Enantiomerlərin bu kəskin fərqlənən təsirləri, canlı
orqanizmin molekulyar strukturdakı çox kiçik fərqə qarşı belə nə qədər həssas olduğunun bariz göstəricisidir.
Bu atomlarının yerləşməsindən asılı olaraq molekulun
yaranan xassələrə malik olmasına başqa bir nümunədir.

YOXLAMA

BAŞLIQ 4.3

Canlı Təbiətin Kimyası

Estradiol (estrogen hormonunun bir növü) ilə testosteron arasındakı fərqə nəzər yetirək. Hər ikisi insan və
digər onurğalılarda, müvafiq olaraq, dişi və erkək cinsiyyət hormonu kimi fəaliyyət göstərir. Hər ikisi dörd
birləşmiş halqadan ibarət gövdəyə sahib üzvi birləşmə
olan steroid sinfinə aiddir. Bu maddələrin arasında tək
fərq halqalara birləşmiş kimyəvi qruplardır. Diaqramda
fərqli olan kimyəvi qruplar mavi qutularda işarələnmişdir; halqalar qısaldılmış formul ilə göstərilmişdir.
estradiol CH
3

OH

testosteron CH
3

OH

CH3

HO

O

Bu iki molekulun orqanizmin müxtəlif bölgələrinə
olan fərqli təsirləri cinsiyyətin təməlini qoyur, onurğalı
heyvanlarda dişi ilə erkək arasında kəskin fərqlərə səbəb olur. Kimyəvi qrupun bu misaldakı önəmi molekulun şəklini dəyişdirərək funksiyasına təsir etməsidir.
Digər hallarda isə kimyəvi qrup birbaşa kimyəvi
reaksiyalarda iştirak edir; belə qruplara funksional
qruplar deyilir. Bunlardan hər birinin kimyəvi reaksiyada bəlli tərzdə iştirakını təyin edən forma və yük kimi
özünəməxsus xassələri var.
Bioloji proseslərdəki ən önəmli kimyəvi qruplar bunlardır: hidroksil, karbonil, karboksil, amino, sulfhidril,
fosfat, metil qrupu. Bunlardan ilk altısı kimyəvi fəaldır
və sulfhidril qrupu istisna olmaqla, digərləri hidrofilik
olduğu üçün üzvi birləşmənin suda həll olmasını artırır.
Metil qrupu isə kimyəvi fəal deyil, lakin bir çox hallarda
bioloji molekulda tanınma nişanı vəzifəsi görür. Bütün
qruplar haqqında ümumi məlumat əldə etmək üçün
Şəkil 4.9-a baxın.

Şəkil 4.9 Biololoji əhəmiyyətli bəzi kimyəvi qruplar.
Qrupun Xassəsi
və Birləşmədəki Adı

Kimyəvi qrup
Hidroksil qrupu (—OH)

Elektromənfi oksigen qrupu sayəsində
polyardır. Su ilə hidrogen rabitəsi əmələ
gətirərək şəkər kimi birləşmələrin suda
həll olmasına kömək edir.

OH
(HO— şəklində də yazılır)
Karbonil qrupu ( C

O)

O
C

Karboksil qrupu (—COOH)

O
C

H

H

C

C

Birləşmə: Alkoqollar (adətən adlarının
sonunda “-ol” şəkilçisi olur)

H

H

Keton qrupları ehtiva edənlər ketoz,
aldehidə malik olanlar isə aldoz adlanır.

H

O

H

C

C

C

Birləşmə adı: Keton (karbonil qrupunun karbon skeletinin içində olduğu
hal), yaxud aldehid (karbonil qrupu
burada karbon skeletinin sonunda
yerləşir).

H
N

O
O P O–
O–

H H
			

H

H

C

Birləşmə adı: Karbon turşusu, yaxud
üzvi turşu

		

H

O
OH

Ətrafındakı məhluldan (bu canlılar
üçün sulu məhluldur) H+ ala bildiyinə
görə qələvidir.
Birləşmə adı: Amin

H

O
C
HO

N

H

Maddəyə mənfi yük qazandırır. (Fosfat
zənciri içində yerləşdiyi zaman 1–,
zəncirin sonunda yerləşdiyi zaman isə
2– yükü qazandırır). Molekula bağlandığında ona su ilə reaksiya girərək
enerjini açığa çıxarma qabiliyyəti verir.

C

O

⇋

+ H+
H

CH2

SH

C

C

C

H

H

H

C H
H

Birləşmə adı: Metilləşmiş birləşmə

		
		

O		
		

+

N

H

H
Hüceyrə içində NH2+
ionlaşmış halda olur

Sistein, kükürd ehtiva
edən aminturşu

H

OH OH H
H

+ H+

H

N
H

H

OH

C

H

H

C

Qlisin, bir aminturşu
(karboksil qrupu da var)
O

H

C

Hüceyrə içində ionlaşmış (karboksilat ionu)
halda olur.

H

C

C

O

⇋

C

C

O

Propanal, bir aldehid

Etan turşusu, yaxud sirkə
turşusu, sirkəyə turş dadı
verən maddə

DNA, yaxud DNA-ya bağlanan proteinlərin üzərində genin ekspressiyasına təsir edir. Dişi, yaxud erkək cinsi
hormonların funksiya və formasına təsir
edir.

H

H

H

O
O

Birləşmə adı: Üzvi fosfat
Metil qrupu (—CH3)

Etanol (Spirt, alkoqollu içkilərdə mövcud olan maddə).

Aseton, ən sadə ketondur

Birləşmə adı: Tiol
Fosfat qrupu (—OPO32–)

OH

H

H

İki –SH qrupu reaksiyaya girərək protein strukturunu stabilləşdirən “çarpaz
bağ” əmələ gətirə bilir. Saç proteininin
çarpaz bağları saçın düz, yoxsa qıvrım
olacağını təyin edir. Bərbərlər kimyəvi
üsullarla saçı arzu edilən şəklə salarkən bu çarpaz bağlar qırılıb yenidən
qurulur.

SH

H

		

H

Sulfhidril qrupu (—SH)

H

Oksigen ilə hidrogen arasındakı kovalent rabitə çox polyar olduğundan
turşudur (H+ verə bilir).

OH

Amino qrupu (—NH2)

Nümunə

P
O–

O–

Hüceyrənin bir
çox mühüm reaksiyasında iştirak
edən qliserol
fosfat.

NH2
N
C

C

N

C
C

CH3

5-Metilsitozin – Metil
əlavə olunaraq dəyişdirilmiş
DNA-nın tərkib hissəsi.

H

H
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ATP: Hüceyrənin mühüm enerji qaynağı

Həyatın kimyəvi elementləri: Xülasə

Şəkil 4.9-dakı “Fosfat qrupu” sətrində üzvi fosfat molekuluna sadə bir nümunə göstərilmişdir. Daha mürəkkəb bir üzvi fosfat olan adenozin trifosfat, yaxud
ATP-yə xüsusi yer ayırmaq lazımdır, çünki onun canlı
orqanizmlər üçün önəmi çox böyükdür. ATP molekulu
adenozin adlanan üzvi molekulun yan-yana üç fosfat
qrupuna bağlanması ilə əmələ gəlir:

Artıq canlı maddənin əsasən karbon, oksigen, hidrogen, azot və bir miqdar kükürd ilə fosfordan ibarət
olduğunu bilirsiniz. Bu elementlərin hamısı mürəkkəb
üzvi birləşmə üçün şərt olan güclü kovalent rabitə yarada bilir. Bu molekullar arasında kovalent rabitə ustası
karbondur. Karbonun çoxşaxəli xassələri sayəsində
unikal karbon gövdəsi qurmaq və bu gövdəyə hər biri
özünəməxsus xüsusiyyətləri olan kimyəvi qruplar qoşaraq müxtəlif üzvi birləşmələr əmələ gətirmək mümkün
olur. Yer kürəsinin zəngin bioloji müxtəlifliyinin əsasında molekulyar səviyyədəki bu geniş çeşidlilik dayanır.

Adenozin

YOXLAMA 4.3

ATP-də olduğu kimi ardıcıl şəkildə yerləşmiş üç fosfatın olduğu molekullarda bir fosfatı su ilə reaksiya nəticəsində yerindən qoparmaq mümkündür. Kitabda bu
qeyri-üzvi ion P i, üzvi molekula birləşmiş fosfat qrupu
isə P şəklində göstərilmişdir. Bir fosfatını itirən ATP
adenozin difosfat (ADP) olur. Adətən ATP-nin enerji
ehtiva etdiyi yazılır, lakin daha düzgün ifadə ATP-nin su
ilə reaksiyaya girmə potensialının olmasıdır. Bu reaksiya nəticəsində açığa çıxan enerji hüceyrə tərəfindən
istifadə oluna bilir. Başlıq 8.3-də bu mövzudan geniş
şəkildə bəhs edilmişdir.
Adenozin

Su ilə
reaksiya

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

4.1

Üzvi kimya karbon birləşmələrini öyrənən elmdir
Bir zamanlar sadəcə canlı orqanizmdən yarandığı düşünülən üzvi birləşmələr laborator şəraitdə də sintez
olunmuşdur.
Canlı maddə əsasən karbon, oksigen, hidrogen və azotdan
ibarətdir. Bioloji müxtəliflik karbonun çeşidli forma və
xassəyə malik çox sayda fərqli molekul əmələ gətirməsinin
nəticəsidir.
Stanley Miller-in təcrübəsi canlı təbiətin yaranmağa başladığı
ilk dövrlərdə belə fiziki və kimyəvi qanunların həyati prosesləri
idarə etdiyini necə sübut edir?

BAŞLIQ

4.2

Dörd atomla rabitə qura bilən karbon müxtəlif
molekullar yarada bilir
Dörd valentliyə malik karbon (C) atomu O, H və N daxil
olmaqla, müxtəlif atomlara bağlana bilir. Karbon başqa
64

BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

3. TƏSVİR ET Təsəvvür edin ki, əlinizdə sistein kimi bir üzvi
molekul var və molekuldakı —NH2 qrupunu kimyəvi olaraq
dəyişərək —COOH qrupu ilə əvəzləyirsiniz. Bu molekulun
strukturunu təsvir edin. Etdiyiniz dəyişiklik molekulun kimyəvi
xassələrinə necə təsir edir? Mərkəzdəki karbon yerdəyişmədən öncə asimmetrik idimi? Bəs sonra?

Qeyri-üzvi
fosfat

4 Fəslin İcmalı
BAŞLIQ

2. Su ilə reaksiyaya girərək enerji açığa çıxardıqda ATP-də hansı
kimyəvi dəyişikliklər baş verir?

Enerji

Adenozin
ADP

ATP

1. VİZUAL BACARIQ Aminturşu sözü bu sinfə aid molekulun
strukturu haqqında nə deyir? Şəkil 4.9-a istinad edin.

karbonlarla da rabitə qura bilir və beləcə, üzvi maddənin
gövdəsini əmələ gətirir. Bu gövdə uzunluq və formasına
görə çox müxtəlif olub, başqa elementlərin rabitə qura biləcəyi yerlərə sahibdir.
Hidrokarbonlar karbon və hidrogendən ibarətdir.
İzomerlər eyni molekulyar formula malik olduğu halda,
struktur baxımından və bunun nəticəsində, xassələrinə görə
bir-birindən fərqlənən birləşmələrdir. İzomerlərin üç növü
var: struktur izomeri, cis-trans izomeri və enantiomerlər.
VİZUAL BACARIQ Aseton ilə propanal hansı növ izomerdir (Şəkil 4.9)? Sirkə turşusu, qlisin və qliserol fosfatda neçə
asimmetrik karbon mövcuddur? Bu üç molekul enantiomerlər
şəklində mövcud ola bilərmi?

BAŞLIQ

4.3

Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi qruplar
Üzvi molekulların karbon gövdəsinə qoşulmuş kimyəvi
qruplar ya kimyəvi reaksiyalarda iştirak edir (funksional
qrup), ya da molekula müvafiq forma verərək funksiyasına
təsir edir (Şəkil 4.9).
ATP (adenozin trifosfat) üç fosfat qrupunun adenozinə
bağlanmasından yaranır. ATP su ilə reaksiyaya girərək
ADP (adenozin difosfat) və qeyri-üzvi fosfat əmələ gətirə

bilir. Bu reaksiya nəticəsində hüceyrə tərəfindən istifadəyə
uyğun enerji açığa çıxır.
P

P

P

Adenozin

Su ilə
reaksiya

P

P

Adenozin +
ADP

ATP

Enerji

Pi

Qeyri-üzvi
fosfat

Metil qrupu Şəkil 4.9-da təsvir olunan digər önəmli 6 qrupdan
kimyəvi cəhətdən necə fərqlənir?

SINAQ

7. Dəyişikliklərdən hansı karbonil qrupu əmələ gətirər?
A) Karboksil qrupundakı –OH qrupunun hidrogen ilə dəyişdirilməsi
B) Hidroksilə tiol əlavəsi
C) Fosfata hidroksil əlavəsi
D) Amindəki azotun oksigen ilə dəyişdirilməsi
8. VİZUAL BACARIQ Beşinci sualda göstərilən molekullardan
hansı asimmetrik karbona malikdir? Bu asimmetrik karbon
hansıdır?

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Modern üzvi kimya nəyi öyrənir?
A) Təkcə canlı orqanizmlər tərəfindən istehsal olunan maddələri öyrənən elm
B) Karbon birləşmələrini öyrənən elm.
C) Yalnız təbii (sintetik olmayan) birləşmələri öyrənən elm.
D) Hidrokarbonları öyrənən elm
2. VİZUAL BACARIQ Bu molekulda hansı funksional qrup
mövcud deyil?
HO
O
A) karboksil
C
H
B) sulfhidril
C) hidroksil
H C
C OH
D) amino
N

H

H

H

3. ƏLAQƏ QUR Qoşulduğu üzvi birləşmənin qələvi kimi davranmasına ən çox hansı kimyəvi qrup səbəb olur? (Başlıq
3.3)
A) hidroksil 			
C) amino
B) karbonil 			
D) fosfat

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
4. VİZUAL BACARIQ Aşağıdakı hidrokarbonların struktur formulunu təsəvvür edin. Hansının karbon gövdəsində ikiqat
rabitə mövcuddur?
A) C3H8 			
C) C2H4
B) C2H6			
D) C2H2
5. VİZUAL BACARIQ Bu iki şəkər molekul arasındakı əlaqəni
ən doğru şəkildə ifadə edən termini seçin:
A) struktur izomeri
H
B) cis-trans izomerləri
H
O
C) enantiomerlər
H
C
OH
C
D) izotoplar

H

C

O

H

C

OH

C

OH

H

C

OH

H

9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ • TƏSVİR ET Bəzi alimlər kainatın
hansısa başqa yerlərində həyatın Yerdəki kimi karbon deyil,
silikon elementinə əsaslana biləcəyini düşünürlər. Şəkil
2.7-dəki silikonun elektron paylanma diaqramına baxın və
bunun əsasında onun Lewis nöqtə strukturunu təsvir edin.
Silikonun karbonla olan hansı ortaq xassələri, onun digər
elementlərlə (məsələn neon, alüminium) müqayisədə canlı
təbiət üçün təməl element olma namizədliyini artırır?
10. ELMİ TƏDQİQAT 50 il əvvəl ürəkbulanmaya qarşı talidomid dərmanı qəbul edən hamilə qadınların uşaqları doğum
qüsurları ilə dünyaya gəlirdilər. Talidomid iki enantiomerin
qarışığıdır; biri hamilə qadınlarda ürəkbulanmanın qarşısını aldığı halda, digəri ciddi doğum problemləri yaradır.
Hazırda, ABŞ qida və dərman təhlükəsizliyi orqanı, FDA
(ing. Food and Drug Administration) bu dərmanın qəbulunu
hamilə olmayan və Hansen xəstəliyi (cüzam), qan və ya
sümük iliyi xərçəngi, erkən çoxsaylı mieloma xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün təsdiqləyib. Xəstəyə istehsal
olunan faydalı enantiomer verilsə də, müəyyən müddətdən sonra digəri, zərərli enantiomer də bədəndə ortaya
çıxmağa başlayır. Zərərli enantiomerin necə yarandığını
izah edə bilərsinizmi?
11. ESSE 1918-ci ildə Afrika tripanasomozu epidemiyasından
sağ çıxan bəzi xəstələrdə simptomları ağır Parkinson xəstəliyinə bənzəyən qeyri-adi sərt iflic müşahidə olunmuşdur.
İllər sonra, Parkinson xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə
olunan L-dopa dərmanı bu xəstələrdən bəzilərinə verilmişdir. Maddə müvəqqəti də olsa iflicin aradan qalxmasına kömək etmiş, lakin onun enantiomeri D-dopa heç bir
effekt verməmişdir. 100-150
sözlük qısa bir mətndə enantiomerlərin fərqli təsirlərinin
struktur ilə funksiya arasındakı əlaqəni necə göstərdiyini
L-dopa
D-dopa
izah edin.
12. SİNTEZ
Şəkildəki erkək və dişi
aslan arasındakı fərq ilə
karbon atomunun kimyəvi
strukturu arasında hansı
əlaqənin olduğunu izah
edin.

H

6. VİZUAL BACARIQ Bu molekuldakı asimmetrik karbonu
göstərin:
OH H

O
C
H

a

C
H

b

C

c

H

H
C
H

H
d

C

e

H

H

FƏSİL 4

Karbon və Canlı Təbiətin Molekulyar Müxtəlifliyi
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Böyük Bioloji Molekulların
Struktur və Funksiyası

5

Şəkil 5.1 Proteinin strukturu funksiyası üçün niyə əhəmiyyətlidir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
5.1

Makromolekul
monomerlərdən ibarət
polimerdir

5.2

Karbohidratlar yanacaq və
struktur materialıdır

5.3

Lipidlər müxtəlif növ
hidrofobik molekullardır

5.4

Proteinlər yüksək struktural
və funksional müxtəlifliyə
malik molekullardır

5.5

Nuklein turşuları irsi
informasiyanı daşıyan,
ekspressiyasını təmin edən
və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır

5.6

Genomika və proteomika
biologiyada araşdırma və
tətbiqi fundamental şəkildə
dəyişdirmişdir
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Canlı təbiətin molekulları
Yer kürəsində mövcud olan canlıların rəngarənglik və mürəkkəbliyini
nəzərə alsaq, bakteriyadan tutmuş fillərə qədər, bütün orqanizmlərdə
təsadüf olunan ən önəmli böyük molekulların sadəcə dörd sinfə – karbohidrat, lipid, protein və nuklein turşularına – ayrılması təəccüblüdür.
Bunlardan üçü – karbohidrat, protein və nuklein turşuları – atom miqyasında nəhəng strukturlardır və buna görə də makromolekul adlanırlar.
Məsələn, minlərlə atomdan ibarət, kütləsi 100 000 daltonu keçən nəhəng
proteinlər vardır. Biokimya elminin nailiyyətlərindən biri bu maddələrin
nəhəng ölçü və mürəkkəbliklərinə baxmayaraq, bir çoxunun dəqiq strukturunu aşkar etmiş olmasıdır. Şəkil 5.1-də orqanizmdə alkoqolu parçalayan
alkoqol dehidrogenaz adlı proteinin molekulyar strukturu təsvir edilmişdir.
Makromolekulların strukturu funksiyası üçün əhəmiyyətli rol oyanayır.
Su və sadə üzvi birləşmələr kimi, böyük bioloji molekullar da atomların
xüsusi düzülüşü ilə ortaya çıxan özünəməxsus yaranan xassələrə malikdirlər. Bu fəsildə ilk öncə makromolekulların necə əmələ gəldiyini öyrənəcəyik. Daha sonra isə bütün dörd sinfə aid böyük bioloji molekulların, yəni
karbohidrat, lipid, protein ilə nuklein turşularının struktur və funksiyasına
keçəcəyik.
Üçölçülü eynəklər kompüter
monitorunda təsvir olunan
proteinin strukturunu başa
düşməyə kömək edir.

BAŞLIQ 5.1
Makromolekul monomerlərdən
ibarət polimerdir

Şəkil 5.2 Polimerlərin sintez və parçalanması.
(a) Dehidrasiya reaksiyası: polimer sintezi
HO

Böyük karbohidrat, protein və nuklein turşuları
zəncirvari maddələr olduğu üçün polimer adlanır (yun.
polys çox; meros parça, hissə). Vaqonları bir-birinə bağlanmış qatar kimi, polimer də bir-birinə kovalent rabitə
ilə bağlanmış eyni və ya oxşar təməl vahidlərdən ibarət
uzun molekuldur. Polimerdə təməl vahid vəzifəsini
görən, təkrarlanan vahid monomer adlanır (yun. monos
tək). Polimer əmələ gətirmək funksiyasından əlavə,
bəzi monomerlərin müstəqil funksiyası da vardır.

Polimer sintez və parçalanması
Hüceyrədəki polimerləri əmələ gətirən monomerlər
bir-birlərindən fərqlənsə də, polimerlərin sintez və
parçalanma mexanizmi mahiyyətcə eynidir. Hüceyrə
daxilində bu prosesləri enzimlər, yəni kimyəvi reaksiyaları sürətləndirən ixtisaslaşmış makromolekullar yerinə yetirir. Monomerləri bir-birinə birləşdirən reaksiya,
iki molekulun kovalent rabitə qurub, nəticədə bir su
molekulu ortaya çıxardığı dehidrasiya reaksiyalarına
yaxşı örnəkdir (Şəkil 5.2a). İki monomer arasında rabitə
yaranarkən, monomerlərin hər biri reaksiyada ortaya
çıxan suyun bir parçasını təmin edir: bir monomer hidroksil qrupunu (–OH), digəri isə hidrogeni. Monomerlər
tək-tək zəncirə əlavə edildikcə bu reaksiya təkrarlanır
və polimer əmələ gəlir (buna polimerləşmə reaksiyası
da deyilir).
Polimer mahiyyətcə dehidrasiya reaksiyasının əksi
olan hidroliz prosesi ilə monomerlərinə parçalanır
(Şəkil 5.2b). Hidroliz sözü yunanca hydro (su) və lysis
(parçalanma) sözlərindən əmələ gəlmişdir; suyun
parçalanması deməkdir. Monomerlərarası rabitə bir
su molekulunun əlavə edilməsi ilə qopur. Sudan bir
hidrogen qoparaq bir monomerə, yerdə qalan hidroksil
qrupu isə digər monomerə birləşir. Hidroliz prosesinə
nümunə olaraq insanın həzm prosesini göstərmək
olar. İnsan qidasındakı üzvi maddələrin çoxu polimer
halındadır və bunlar hüceyrəyə daxil olmaq üçün çox
böyükdürlər. Həzm boruları içindəki müxtəlif enzimlər
polimerlərə hücum edərək həzm prosesini sürətləndirir.
Bu prosesdə ortaya çıxan monomerlər vücudun bütün
hüceyrələrinə paylanmaq üçün qana sorulur. Hüceyrələr
bu monomerləri dehidrasiya reaksiyası ilə yeni müxtəlif
növ polimerlərə çevirərək, spesifik proseslərdə istifadə
edirlər. (Dehidrasiya və hidroliz reaksiyaları lipid
kimi bəzi polimer olmayan molekulların sintez və
parçalanmasında da rol oynayır).

Polimer Müxtəlifliyi
Bir hüceyrədə minlərlə fərqli makromolekul var və
bu müxtəliflik miqdarı hüceyrədən hüceyrəyə dəyişir.

1

2

3

H

Qısa polimer

Sərbəst monomer

Dehidrasiya bir su molekulunu
çıxararaq bir ədəd yeni rabitə
əmələ gətirir
HO

1

H

HO

2

3

H2O

4

H

4

H

Uzadılmış polimer
(b) Hidroliz: polimer parçalanması
HO

1

2

3

H2O

Hidroliz bir su molekulu
əlavə edərək bir ədəd rabitə
qırır
HO

1

2

3

H

HO

H

Qardaş, bacı kimi yaxın qohumlar arasındakı irsi fərq,
xüsusilə DNA və protein kimi polimerlər arasındakı
kiçik fərqlərdən qaynaqlanır. Qohum olmayan fərdlərdə
bu molekulyar fərq böyükdür, növlərarası fərq isə, öz
növbəsində bundan da böyükdür. Canlı təbiətdə mövcud olan makromolekul müxtəlifliyi çox genişdir. Nəzəri
olaraq mümkün olan müxtəliflik isə bundan da çoxdur,
demək olar ki, sonsuzdur.
Canlı təbiətin polimer müxtəlifliyinin əsasında nə
dayanır? Bu molekullar yalnız, bir neçəsi nadir olmaqla,
sayları təqribən 40-50 olan adi monomerdən yaranır.
Bu məhdud saydakı monomerlərdən geniş müxtəliflikdə
polimerlərin qurulması əlifbanın 32 hərfindən yüz minlərlə sözün yaradılmasına bənzəyir. Burada əsas amil
vahidlərin düzülüş ardıcıllığıdır. Lakin bu bənzətmə
makromolekulların sonsuz müxtəlifliyini kifayət qədər
izah etmir, çünki əksər bioloji polimer, ən uzun sözdəki
hərf sayından daha çox sayda monomerə malik olur.
Məsələn, proteinlər 20 növ aminturşudan ibarətdir və
adətən yüzlərlə aminturşu uzunluğunda olurlar. Həyatın strukturu sadə, lakin zərifdir: bütün orqanizmlərdə
ortaq olan müəyyən kiçik molekullar təməl vahid kimi
istifadə olunaraq unikal makromolekullar yaradılır.
Nəhəng rəngarəngliyə baxmayaraq, molekulyar struktur və funksiyanı müəyyən qruplarla sinifləndirmək
mümkündür. Gəlin əsas böyük bioloji molekullara birbir nəzər salaq. Bütün siniflərə aid böyük molekullarda,
onları təşkil edən tərkib hissələrində rast gəlinməyən
yaranan xassələr mövcuddur.
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YOXLAMA 5.1
1. Böyük bioloji molekulların əsas dörd sinfi hansılardır? Hansı
qrup polimer deyil?
2. On monomer uzunluğunda olan polimerin hidrolizi üçün neçə
su molekulu lazımdır?
3. ƏGƏR Yediyiniz balıqdakı proteinlərin aminturşu monomerlərinə parçalanıb vücudunuzdakı yeni proteinlərə çevrilə
bilməsi üçün hansı reaksiyalar baş verməlidir?

Şəkil 5.3 Bəzi monosaxaridlərin struktur və təsnifatı. Şəkərlər
karbonil qrupuna (narıncı, karbon gövdənin uzunluğuna, hissələrinin
asimmetrik karbon ətrafında düzülüşünə görə fərqlənir (məsələn,
müqayisə üçün qlükoz və qalaktozun bənövşəyi hissələrinə baxın).
Aldozlar (Aldehid Şəkərləri)
Karbonil qrupu karbon gövdəsinin sonunda yerləşir

Ketozlar (Keton Şəkəri)
Karbonil qrupu karbon gövdəsinin daxilində yerləşir

Triozlar: üçkarbonlu şəkərlər (C3H6O3)

BAŞLIQ 5.2
Karbohidratlar yanacaq və struktur
materialıdır
Karbohidrat sinfinə şəkər və şəkər polimerləri daxildir. Ən bəsit karbohidrat monosaxarid, yəni sadə şəkərlərdir; bunlardan mürəkkəb karbohidrat istehsalında
monomer kimi istifadə olunur. Disaxarid kovalent rabitə
ilə bir-birinə bağlanmış iki monosaxariddən ibarət bir
cüt şəkərdir. Karbohidrat makromolekulu şəkər vahidlərindən ibarət polisaxarid adlanan polimerdir.

Qliseraldehid
Qlükozun ilkin parçalanma
məhsulu

Dihidroksiaseton
Qlükozun ilkin parçalanma
məhsulu

Pentozlar: beşkarbonlu şəkərlər (C5H10O5)

Şəkər
Monosaxarid (yun. monos tək və sacchar şəkər)
molekulunun kimyəvi formulu adətən CH2O vahidinin
qatları şəklindədir. Ən geniş yayılmış monosaxarid olan
qlükozda (C6H12O6) bu vahiddən altı ədəd var və bu
molekul, canlının kimyasında mərkəzi yer tutur. Qlükoz strukturunda şəkərlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini
görmək mümkündür: bir karbonil C=O və bir neçə
hidroksil –OH qrupu (Şəkil 5.3). Karbonil qrupunun
yerindən asılı olaraq şəkərlər aldoz (aldehid şəkəri) və
ya ketoz (keton şəkəri) siniflərinə yerləşdirilir. Məsələn,
qlükoz aldoz ikən, onun izomeri olan fruktoz ketozdur.
(Şəkər adlarının çoxu -oz şəkilçisinə malikdir). Digər
bir şəkər təsnifatı üç ilə yeddi karbon arasında dəyişən
karbon gövdəsinin uzunluğuna əsaslanır. Altı karbona
sahib qlükoz və fruktoz kimi şəkərlər heksoz adlanır.
Trioz (üçkarbonlu) və pentoz (beşkarbonlu) şəkərlər də
geniş yayılmışdır.
Sadə şəkərlərdəki müxtəlifliyin bir digər qaynağı
asimmetrik karbona bağlanan hissələrin fəzada düzülüşüdür. (Xatırladaq ki, asimmetrik karbon dörd fərqli
atom və ya atom qruplarına bağlanan karbon atomu
deməkdir). Məsələn, qlükoz və qalaktoz sadəcə bir
asimmetrik karbona bağlanan hissələrinə görə fərqlənir.
(Şəkil 5.3, bənövşəyi qutular). Bu fərq kiçik görünsə
də, bu iki molekula fərqli struktur və bağlanma aktivliyi, habelə, fərqli xüsusiyyətlər bəxş edir.
Qlükozun karbon gövdəsini xətti təmsil etmək rahat
olsa da, bu təsvir həqiqəti tam əks etdirmir. Sulu məhlulda qlükoz və bir çox digər beş və altıkarbonlu şəkərlər həlqəvi forma alır, çünki bu forma onların fizioloji
şəraitdə ən stabil olduqları formadır (Şəkil 5.4).
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Riboz
RNA-nın tərkib hissəsi

Ribuloz
Fotosintezin aralıq məhsulu

Heksozlar: altıkarbonlu şəkərlər (C6H12O6)

Qlükoz
Qalaktoz
Canlıların enerji mənbəyi

Fruktoz
Canlıların enerji mənbəyi

ƏLAQƏ QUR 1970-ci illərdə qarğıdalı şərbətindəki qlükozu daha
şirin dada sahib izomer olan fruktoza çevirən proses işlənib hazırlandı.
Hal-hazırda alkoqolsuz içki və emal olunmuş qidanın əsas tərkib hissəsini təşkil edən yüksək fruktozlu qarğıdalı şərbəti qlükoz və fruktozun
qarışığıdır. Qlükoz və fruktoz hansı tip izomerlərdir? (Şəkil 4.7)

Şəkil 5.4 Qlükozun xətti və həlqəvi formaları

Xətti və həlqəvi formalar. Xətti və həlqəvi strukturlar arasındakı kimyəvi tarazlıq halqaların yaranmasına meyllidir. Şəkər karbonları, gördüyünüz kimi, 1-dən 6-ya qədər nömrələnmişdir. Qlükoz
halqasını əmələ gətirmək üçün 1-ci karbon (çəhrayı) 5-ci karbona bağlanmış oksigenə (mavi) birləşir.

Sadə həlqəvi struktur. İşarələnməmiş hər künc bir karbonu
təmsil edir. Halqanın kənarının qalın
olması onun yandan təsvir edildiyini
göstərir; halqaya birləşən komponentlər halqa müstəvisinin altında
və ya üstündə yerləşir.

TƏSVİR ET Fruktozun xətti strukturu ilə başlayaraq Şəkil 5.3a-dakı kimi fruktoz halqasının formalaşmasını iki mərhələdə
göstərin. Birincisi, xətti strukturun yuxarısından başlayaraq karbonları nömrələyin. Daha sonra 5-ci karbonun oksigeni ilə 2-ci
karbonu birləşdirən həlqəvi molekul çəkin. Fruktoz və qlükoz halqalarındakı karbon sayını müqayisə edin.

Monosaxaridlər, xüsusilə də qlükoz hüceyrənin əsas
qidasıdır. Hüceyrələr hüceyrəvi tənəffüs vasitəsilə
qlükoz molekulunu ardıcıl bir sıra reaksiya ilə parçalayaraq, ondan enerji əldə edir. Hüceyrəvi işin əsas yanacağı
olmaqla yanaşı, sadə şəkərlərin karbon gövdəsi aminturşu və yağ turşusu kimi digər kiçik üzvi maddələrin
sintezi üçün xam maddə rolunu da oynayır. Birbaşa
istifadə olunmayan şəkərlər adətən bu yolla disaxarid
və polisaxaridlərə çevrilir.
Disaxarid iki monosaxaridin dehidrasiya reaksiyası
nəticəsində qlikozid rabitəsilə (qliko burada karbohid-

ratı ifadə edir) bir-birinə bağlanmasından əmələ gəlir.
Məsələn, pivə istehsalında istifadə olunan səməni şəkəri, yaxud maltoz iki qlükoz molekulundan ibarət disaxariddir (Şəkil 5.5a). Ən geniş yayılmış disaxarid qəndin
tərkib hissəsi olan qlükoz və fruktozdan ibarət saxarozdur (Şəkil 5.5b). Bitkidəki karbohidratların çoxu saxaroz
formasında yarpaqdan kök kimi fotosintez qabiliyyətinə
malik olmayan orqanlara daşınır. Süd şəkəri olan laktoz
molekulunda isə qlükoz qalaktoz monomerinə birləşir.
Canlı tərəfindən enerji mənbəyi olaraq istifadə oluna
bilməsi üçün disaxarid monosaxaridlərə parçalanmalıdır.

Şəkil 5.5 Disaxarid sintez nümunələri
Maltoz sintezində dehidrasiya reaksiyası. İki
qlükoz vahidinin birləşməsi
nəticəsində maltoz əmələ
gəlir. 1-4 qlükozidik rabitə
bir qlükozun 1 nömrəli karbonu ilə digər qlükozun 4
nömrəli karbonunu birləşdirir. Qlükoz monomerlərini
fərqli şəkildə birləşdirmək
fərqli disaxarid yaradır.

qlikozid
rabitəsi

Qlükoz

Qlükoz

Saxaroz sintezində
dehidrasiya reaksiyası.
Saxaroz qlükoz və fruktozdan ibarət disaxariddir.
Fruktozun qlükoz kimi
heksoz olmasına baxmayaraq, beş tərəfli dairə əmələ
gətirdiyinə diqqət yetirin.

Maltoz

qlikozid
rabitəsi

Qlükoz

Fruktoz

Saxaroz

TƏSVİR ET Şəkil 5.3 və 5.4-ə istinadən bu şəkildəki bütün şəkər karbonlarını
nömrələyin. Rabitə adı ilə karbon nömrələri necə əlaqələnir?
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Laktoz dözümsüzlüyü laktoz parçalayan laktaz enziminə
malik olmayan insanlarda rast gəlinən, geniş yayılmış
haldır. Şəkər laktaz yerinə bağırsaq bakteriyaları tərəfindən parçalanır və əmələ gələn qaz sancıya səbəb
olur. Bu problemi süd və süd məhsulları qəbul edərkən
laktoz parçalayan laktaz enzimi əlavə etmək və ya bu
enzimlə əvvəldən emal edilmiş qida istifadə etməklə
aradan qaldırmaq mümkündür.

Polisaxarid
Polisaxarid bir neçə yüz ilə min arasında dəyişən
monosaxaridin qlikozid rabitə vasitəsilə birləşməsindən
əmələ gələn polimer makromolekuludur. Bəzi polisaxaridlər ehtiyat qida rolunu oynayır və lazım gələndə par-

çalanaraq hüceyrələrin şəkər ehtiyacını qarşılayır. Digər
polisaxaridlər isə hüceyrəni, yaxud bütün orqanizmi
qoruyan strukturlar əmələ gətirir. Polisaxaridin struktur
və funksiyası şəkər monomerlərinin növü, polimer daxilindəki yeri və aralarındakı qlikozid rabitələr tərəfindən
müəyyən olunur.

Ehtiyat Polisaxaridləri
Həm bitki, həm də heyvanlar daha sonra istifadə
etmək üçün şəkəri ehtiyat polisaxaridlər şəklində qoruyub saxlayırlar (Şəkil 5.6). Xloroplastın da daxil olduğu
bitki plastidləri qlükoz monomerlərindən ibarət, dənəcik formasında polimer olan nişasta toplayır. Nişasta
istehsalı bitkiyə artıq qlükozu qoruyub saxlamaq imkanı

Şəkil 5.6 Bitki və heyvan polisaxaridləri. (a) Bitki hüceyrəsinin ehtiyat maddəsi olan nişasta,
(b) heyvanın əzələ hüceyrəsində ehtiyat maddəsi olan qlikogen, eləcə də (c) bitkinin hüceyrə
divarında olan struktural sellüloz lifləri tamamilə qlükoz monomerlərdən (yaşıl altıbucaqlar) ibarət
polisaxaridlərdir. Nişasta və qlükogendə monomerlərarası rabitələrin bucağından dolayı polimer
zəncirlər budaqlanmayan bölgələrdə spirallar əmələ gətirməyə meyllidir. Nişastanın iki növü var:
amiloz və amilopektin. Qlükozarası rabitəsi fərqli olan sellüloz isə hər zaman budaqsızdır.

Kartof yumrularında
nişasta ehtiva edən ehtiyat
strukturları (plastidlər)

Amiloz (budaqsız)

Qlükoz
monomeri
Amilopektin
(bir qədər budaqlanmış)

(a) Nişasta
Əzələ
toxuması
Əzələ toxumasında
toplanan qlikogen
dənələri

Qlikogen (geniş budaqlanmış)

(b) Qlikogen

Bitki hüceyrəsinin divarındakı
sellüloz mikrolifləri
Hüceyrə divarı
ilə əhatələnmiş
bitki hüceyrəsi

Mikrolif (təxminən
80 sellülozdan
ibarət dəstə)

(c) Sellüloz
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Sellüloz molekulu (budaqsız)

Paralel sellülozmolekulları
arasındakı hidrogen rabitələri
onları birlikdə saxlayır.

verir. Qlükoz hüceyrənin əsas yanacağı olduğuna görə
nişasta da yanacaq ehtiyatıdır. Qlükoz şəkər monomerləri arasındakı rabitəni qıran hidroliz prosesi vasitəsilə
bu karbohidrat bank hesabından çəkilərək istifadəyə verilir.
İnsan daxil olmaqla, əksər heyvan hüceyrəsi bitki nişastasını parçalayan enzimlərə malik olduğuna görə bu
maddədəki qlükoz onlar üçün qidadır. Kartof yumrusu,
buğda, qarğıdalı, düyü və digər dənli bitkilər insan qidasındakı nişastanın əsas hissəsini təşkil edir.
Nişastadakı qlükozların çoxu maltozdakı kimi 1–4
əlaqəsi (bir nömrəli karbondan dörd nömrəli karbona)
ilə bir-birinə qoşulmuşdur (Şəkil 5.5a). Nişastanın ən
sadə forması olan amiloz budaqsızdır. Ondan daha
mürəkkəb nişasta olan amilopektin isə haçalanma
nöqtələrində 1–6 bağları olan budaqlı polimerdir
(Şəkil 5.6a).
Heyvanlar ehtiyat üçün amilopektindən daha budaqlı
molekul olan qlikogen polisaxaridini istifadə edir
(Şəkil 5.6b). Onurğalılar qlikogeni əsasən qaraciyər və
əzələdə saxlayır. Ehtiyac halında qlikogen hidrolizi
hüceyrələri qlükozla təmin edir. (Qlikogenin budaqlı strukturu funksiyası ilə üst-üstə düşür: əlavə uclar
hidroliz üçün əlavə səth sahəsi deməkdir). Lakin bu
yanacaq ehtiyatı heyvanın ehtiyacını uzun müddət qarşılaya bilmir. Məsələn, qida ilə təmin olunmasa, insanın
qlikogen ehtiyatı bir günə bitər. Karbohidratı az olan
qida buna görə də zəiflik və yorğunluğa səbəb ola bilir.

Struktural Polisaxaridlər
Canlılar struktural polisaxaridlərdən güclü materiallar
yaradırlar. Məsələn, sellüloz polisaxaridi bitki hüceyrəsini əhatələyən dayanıqlı divarın əsas tərkib hissəsidir
(Şəkil 5.6c). Bitkilər dünyada il ərzində 1014 kg (100
milyard ton) sellüloz istehsal edir. Sellüloz Yer kürəsində ən bol üzvi maddədir.

Sellüloz da nişasta kimi 1–4 qlikozid rabitəli qlükoz
polimeri olsa da, tərkibindəki rabitələrə görə ondan
fərqlənir. Fərq qlükozun bir-birindən çox az fərqlənən
iki halqaşəkilli strukturu nəticəsində yaranır
(Şəkil 5.7a). Qlükoz halqası əmələ gələrkən hidroksil qrupu 1 nömrəli karbona halqa müstəvisinin üst,
yaxud alt tərəfindən birləşə bilir. Nəticədə əmələ gələn
qlükoz, müvafiq olaraq alfa (ɑ) və beta (β) adlanır. (Bu
kitabda şəkil və sualların hissələrini ayırmaq üçün a, b,
c kimi hərflər istifadə olunduğu kimi, bioloji molekulların fərqli versiyalarını adlandırmaq üçün yunan hərflərindən də istifadə olunur). Şəkil 5.4 və 5.5-dəki kimi,
nişastanın qlükoz monomerlərinin hamısı ɑ tipidir
(Şəkil 5.7b). Əksinə, sellülozun qlükoz monomerləri
isə β konfiqurasiyasına malikdir. Beləcə, sellülozda bir
qlükoz yanındakına nəzərən “başıaşağı” vəziyyətdə
yerləşir (Şəkil 5.7c; həmçinin, Şəkil 5.6c).
Nişasta və sellülozdakı fərqli qlikozid rabitələri bu
iki polimerə unikal üçölçülü forma verir. Nişasta molekulu qlükoz vahidlərini effektiv şəkildə tədarük etmək
funksiyasına uyğun olaraq, əksərən spiralvari formada
olur. Sellüloz isə düz formaya malikdir. O budaqlanmır
və tərkibindəki qlükoz monomerlərinin bəzi hidroksil
qrupları paralel yerləşən sellüloz polimerinin monomerlərinə aid eyni qruplarla hidrogen rabitəsi yarada bilir.
Şəkil 4.6c-də bir-birinə yapışmış paralel sellüloz molekulları mikrolif adlanan vahidlər şəklində bitki hüceyrə
divarında qruplaşırlar. Naqiləbənzər struktura malik bu
mikroliflər bitki üçün güclü struktur materialıdır. Bu
maddə insan üçün də mühümdür, çünki kağızın əsas
tərkibi, pambığın isə yeganə tərkib hissəsidir. Sellülozun budaqsız strukturu onun funksiyası ilə üst-üstə
düşür: bitkiyə fiziki dəstək verir.
Nişastanın ɑ əlaqələrini hidrolizlə parçalayan enzim
sellülozun β əlaqələrini parçalaya bilmir. Səbəb bu iki

Şəkil 5.7 Nişasta və sellülozun strukturu
(a) α və β qlükozun həlqəvi strukturu. Qlükozun
bir-birinə çevrilə bilən bu
iki forması 1 nömrəli karbona birləşmiş hidroksil
qrupunun (göy rəngli)
yerinə görə fərqlənir.
α Qlükoz

(b) Nişasta: α qlükoz monomerlərinin 1–4 rabitəsi. Bütün monomerlər eyni yöndə yerləşir. Sarı rəngli –OH qruplarının istiqamətini
sellülozdakılar ilə (c) müqayisə edin.

β Qlükoz

(c) Sellüloz: β qlükoz monomerlərinin 1–4 rabitəsi. Sellülozda
hər β qlükoz monomeri öz qonşusuna nəzərən tərsinə çevrilmiş
vəziyyətdədir. (Sarı rəngli –OH qruplarına fikir verin).
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Şəkil 5.8 Xitin – struktural polisaxarid

YOXLAMA
▲

Xitin monomerinin strukturu

5.2

1. Üçkarbonlu monosaxaridin kimyəvi formulunu yazın.
2. İki qlükoz molekulu maltoz əmələ gətirmək üçün dehidrasiya
reaksiyası vasitəsilə birləşir. Qlükoz formulu belədir: C6H12O6.
Maltozun formulunu yazın.
3. ƏGƏR Baytar xəstə inəyə antibiotik verdikdən sonra,
müxtəlif prokariotlar ehtiva edən “bağırsaq kulturası” da
əlavə edir. Bu nəyə lazımdır?

BAŞLIQ 5.3
▲

Proteinin içində yerləşən xitin buğumayaqlıların xarici skeletini təşkil edir. Bu
imperator çəyirtkəsi (Anax imperator)
köhnəlmiş xarici skeletini ataraq qabığını
dəyişir və baş-ayaq vəziyyətdə yetkin
formada yenidən doğulur.

molekulun formalarının fərqli olmasıdır. Sellüloz parçalayıcı enzimlərə sahib olan canlı orqanizmlərin sayı
çox deyil. İnsan daxil olmaqla, demək olar ki, heç bir
heyvan bu enzimə sahib deyil. Qida ilə qəbul etdiyimiz
sellüloz həzm borularından keçərək nəcislə birlikdə
xaricə atılır. Sellüloz həzm yolları boyunca divarlara
sürtünür, nəticədə borunun səthi qıcıqlanaraq selik ifraz
edir. İfraz olunan selik qida axışını asanlaşdırır. Sellülozun insan orqanizmi üçün qida dəyəri olmasa belə,
həzm prosesini asanlaşdırdığı üçün gərəklidir. Meyvə
və tərəvəzlərin çoxu, həmçinin bütöv dənli məhsullar
sellüloz ilə zəngindir. Qida paketlərinin üstündəki “həll
olmayan lif ” ifadəsi sellüloz mənasına gəlir.
Bəzi mikroorqanizmlər sellülozu qlükoza qədər parçalaya bilirlər. İnəyin mədə-bağırsaq sistemində sellüloz
həzm edən prokariot və ibtidailər yaşayır. Bu mikroblar
saman və digər otların tərkibindəki sellülozu hidrolizləyərək, inəyin qidalana biləcəyi qlükoz və digər
birləşmələrə çevirir. Bənzər şəkildə, sellülozu həzm
edə bilməyən termit də qarnındakı prokariot və ibtidailər sayəsində odunu qidaya çevirib həzm edə bilir.
Bəzi göbələklər də torpaq və başqa yerlərdəki sellülozu
həzm etmək qabiliyyətinə malikdir ki, bu proseslə Yer
kürəsinin ekosistemindəki kimyəvi elementləri yenidən
istifadəyə verirlər.
Struktural olaraq digər vacib polisaxarid buğumayaqlıların (həşərat, hörümçək, xərçəng kimi heyvanlar)
xarici skelet qurmaqda istifadə etdikləri xitin karbohidratıdır (Şəkil 5.8). Heyvanın yumşaq hissələrini əhatə
edən bərk qabığa xarici skelet deyilir. Protein layı içinə
yerləşən xitindən ibarət bu qabıq, ilk mərhələlərdə dəri
sərtliyində olur. Sonrakı mərhələlərdə həşəratlarda proteinlər bir-birilə kimyəvi bağlar qurduqca, xərçənglərdə
isə kalsium karbonat artdıqca, xitin sərtləşir. Göbələklər
hüceyrə divarı üçün sellüloz yerinə xitin istifadə edir.
Bu polimer sellüloz kimi β bağlara malikdir, ancaq aralarındakı fərq xitindəki qlükoz monomerlərinin azotlu
əlavələr ehtiva etməsidir (Şəkil 5.8).
72

BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Lipidlər müxtəlif növ hidrofobik
molekullardır
Böyük molekullar arasında yer alan, lakin həqiqi
polimer olmayan lipidlər adətən makromolekul sayılmır,
çünki kifayət qədər böyük deyillər. Bu birləşmələrin
lipidlər adı altında təsnif edilməsinin səbəbi onların
əhəmiyyətli bir xassəyə malik olmasıdır: suda demək
olar ki, həll olmurlar. Lipidin hidrofobik xassəsi strukturunun nəticəsidir. Oksigenə malik bəzi polyar rabitələri
olsa da, lipid əsasən hidrokarbondan ibarətdir. Lipidlərin struktur və funksiyası bir-birindən çox fərqlənir.
Bu qrupa mum və bəzi piqmentlər daxildir, ancaq biz
burada diqqətimizi bioloji əhəmiyyətli lipidlər olan yağ,
fosfolipid və steroidlər üzərində toplayacağıq.

Yağ
Yağ polimer olmasa da, eynilə bir polimer kimi kiçik
molekulların dehidrasiya reaksiyasıyla (Şəkil 5.2a)
birləşməsindən qurulan böyük molekuldur. Yağ iki cür
molekuldan əmələ gəlir: qliserin və yağ turşuları (Şəkil
5.9a). Qliserin hər üç karbonuna bir ədəd hidroksil
qrupu birləşən alkoqoldur. Yağ turşusu isə adətən
16–18 karbon atomlu gövdəyə malik uzun molekuldur.
Bu gövdənin bir ucundakı karbon karboksil qrupuna
daxildir. Monomer adını bu funksional qrupdan alır.
Gövdənin yerdə qalanı hidrokarbon zənciridir. Hidrokarbon zəncirində C–H rabitələrinin nisbi olaraq
qeyri-polyar olması yağ turşusunun hidrofobik xassəsinin əsas səbəbidir. Yağın sudan ayrılmasının səbəbi
su molekullarının öz aralarında hidrogen bağları əmələ
gətirərək yağı sıxışdırıb aradan çıxarmasıdır. Su ilə yağ
qarışdırıldığın zaman təbəqələr əmələ gəlməsinin səbəbi məhz budur.
Üç yağ turşusu və bir qliserin molekulu ester rabitəsi
ilə birləşərək yağ, yaxud digər adıyla triasilqliserin
əmələ gətirir. Ester rabitəsi karboksil qrupu ilə hidroksil
qrupunun dehidrasiya reaksiyası nəticəsində yaranır.
(Qida məhsullarının üstündəki inqredientlər siyahısında adətən bu yağların digər adı, triqliserid yer alır). Yağ
molekulundakı yağ turşuları eyni növdən ibarət olduğu
kimi, iki və ya üç fərqli növdən də ibarət ola bilir
(Şəkil 5.9b).
Kulinariyada doymuş və doymamış yağ terminlərindən
tez-tez istifadə olunur (Şəkil 5.10). Bu terminlər yağ tur-

Şəkil 5.9 Yağların (triasilqliserin) sintez və strukturu. Yağ bir
molekul qliserin və üç molekul yağ turşusundan ibarətdir. (a) Qliserinə birləşən hər yağ turşusunun müqabilində bir molekul su ayrılır.
(b) İkisi eyni növdən olan, üç yağ turşusundan ibarət yağ molekulu.
Yağ turşusu karbonlarının dörd tək rabitəsinin yönünü düzgün təsvir
etmək üçün karbonlar ziqzaq xətt üzərində göstərilmişdir (Şəkil 4.3a
və 4.6b).

Yağ turşusu
(buradakı palmitin turşusudur)
Qliserin
(a) Yağ sintezindəki üç dehidrasiya reaksiyasından biri
Mürəkkəb efir rabitəsi

Şəkil 5.10 Doymuş və doymamış yağ və yağ turşuları
(a) Doymuş yağ
Kərə yağında olduğu kimi doymuş
yağ molekulları otaq temperaturunda
bir-birinə sıx birləşərək qatılaşır.
Doymuş yağ molekulunun struktural formulu
(ziqzaq xətt hidrokarbon
zəncirini, künclər isə
karbon atomlarını təmsil
edir; hidrogenlər göstərilməyib)

Doymuş yağ turşusu
olan stearin turşusunun
şar modeli (qırmızı =
oksigen, qara = karbon,
boz = hidrogen)
(b) Doymamış yağ
Zeytun yağı kimi doymamış yağ molekulları otaq temperaturunda qatılaşmır, çünki
tərkibindəki yağ turşularının bəzilərinin
hidrokarbon zəncirlərindəki büküşlər molekulların lazımi qədər yığcam şəkildə yan-yana
düzülməsinə mane olur.

(b) Yağ molekulu (triasilqliserin)

şusunun hidrokarbon zəncirinin strukturu ilə əlaqəlidir.
Zənciri əmələ gətirən karbonlar arasında ikiqat rabitə
yoxdursa, karbon gövdəsinə mümkün olan ən yüksək
sayda hidrogen atomu bağlana bilir. Bu strukturun
hidrogen ilə doymuş olduğu hesab olunur, buna görə də
doymuş yağ turşusu adlanır (Şəkil 5.10a). Doymamış
yağ turşusu isə bir və ya daha çox sayda ikiqat rabitəyə
malik olduğu üçün, ikiqat rabitə ilə bağlı karbonların
hər birindən bir hidrogen əskik olur. Demək olar ki, təbiətdəki bütün yağ turşularının ikiqat rabitəsi cis formasındadır. Cis düzülüşünün olduğu yerlərdə hidrokarbon
zəncirində kəskin büküş əmələ gəlir (Şəkil 5.10b). (Cis
və trans ikiqat bağ haqqında biliklərinizi təkrarlamaq
üçün Şəkil 4.7b-yə müraciət edin).
Doymuş yağ turşularından ibarət yağa doymuş yağ
deyilir. Əksər heyvan yağları doymuşdur: buradakı
yağ molekullarının “quyruqları”, yəni yağ turşusunun
hidrokarbon zənciri heç bir ikiqat rabitəyə malik deyil.
Asanca əyilib bükülən quyruqları sıx şəkildə yan-yana
düzmək mümkündür. Heyvan mənşəli yağlar və kərə
kimi doymuş heyvan yağları otaq temperaturunda bərk
halda olurlar. Bitki (məsələn, zeytun yağı) və balıq yağları isə adətən doymamış yağlardır, yəni onların yağ turşuları bir və ya bir neçə növ doymamış yağ turşusundan
ibarətdir. Bu maddələrdəki ikiqat cis rabitələri olduqları
yerdə büküş əmələ gətirərək maddənin yığcamlaşaraq

Doymamış yağ molekulunun struktural formulu

Doymamış yağ turşularından
olein turşusunun şar modeli

Cis ikiqat rabitə bükülməyə səbəb olur.

otaq temperaturunda bərk hala gəlməsinin qarşısını
alır. Qida məhsullarının üstündə yazılan “hidrogenləşdirilmiş bitki yağı” ifadəsi doymamış yağın süni olaraq
doymuş yağa çevrildiyini və qatılaşdırıldığını bildirir.
Marqarin və bənzəri qidalar yağın maye halda ayrılmasının qarşısını almaq üçün hidrogenləşdirilmiş yağlardır.
Ürək-damar xəstəliyi olan aterosklerozun səbəblərindən biri doymuş yağla zəngin qida ola bilər. Damar
divarlarının iç tərəfində plak (yastıq) adlanan yığıntılar
yaranır və bu səbəblə damarda içəriyə doğru şişkinliklər
FƏSİL 5
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əmələ gəlir. Nəticədə, qan dövranı pozulur və damarların dayanıqlığı itirməsilə xəstəliklər ortaya çıxır. Bitki
yağının hidrogenləşmə prosesində təkcə doymuş yağ deyil, eyni zamanda, trans ikiqat rabitələri olan doymamış
yağlar da əmələ gəlir. Alimlər trans yağların ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olduğunu düşünürlər (Başlıq
42.4).
Xüsusilə, emal olunmuş və sobada bişirilmiş qidalarda
yüksək miqdarda trans yağ olduğu üçün ABŞ-ın qida
təhlükəsizliyi agentliyi FDA qida məhsullarının üzərində bu maddənin miqdarı haqqında məlumat verilməsini
tələb edir. Agentlik 2018-ci ilədək trans yağların bütün
qida məhsullarından çıxarılması şərtini qoymuşdu.
Danimarka və İsveçrə kimi ölkələrdə trans yağların qida
məhsulunda istifadəsi artıq qadağandır.
Yağın əsas vəzifəsi enerji tədarükü etməkdir. Yağın
hidrokarbon zəncirləri benzin molekullarına bənzəyir
və onlar qədər enerji yüklüdür. Bir qram yağ bir qram
polisaxariddən (məsələn, nişasta) iki dəfə çox enerjiyə
sahibdir. Bitki nisbətən hərəkətsiz orqanizmdir və buna
görə də enerjini nişasta kimi çox yer tutan maddədə
saxlaya bilir. (Bitki yağı, adətən toxumdan əldə olunur.
Bitki kiçik həcmli toxumda daha yığcam enerji daşıyıcısı
istifadə etməyə üstünlük verir). Heyvanlar isə enerji
ehtiyatlarını özləri ilə birlikdə daşımaq məcburiyyətindədirlər, buna görə də az yer tutan, yığcam yanacaq
ehtiyatı, yəni yağ onlar üçün daha əlverişli vasitədir.
İnsan və digər məməlilər uzunömürlü qida ehtiyatını
yağ əlavə olunub çıxarıldıqca böyüyüb-kiçilən piy hüceyrələrində saxlayırlar (Şəkil 4.6a). Piy toxuması enerji
ehtiyatı saxlamaqla yanaşı, yastıq vəzifəsi icra edərək

Hidrofilik baş

Fosfolipid
Hal-hazırda bildiyimiz halıyla hüceyrə digər lipid
növü olan fosfolipidsiz mövcud ola bilməzdi. Fosfolipid
hüceyrənin təməl maddələrindən biridir, çünki hüceyrə
membranının əsas tərkib hissəsidir. Fosfolipidin strukturu molekulyar səviyyədə struktur ilə funksiyanın
bir-birini necə yaxşı tamamladığının klassik nümunəsidir. Fosfolipid yağ molekuluna bənzəyir, lakin burada
qliserinə üç deyil, iki yağ turşusu bağlıdır (Şəkil 5.11).
Qliserinin üçüncü hidroksil qrupu hüceyrədə mənfi
yüklənən fosfat qrupuna bağlanmışdır. Çox vaxt fosfat
qrupuna polyar və ya yüklü bir kiçik molekul da bağlanır. Xolin bunlardan biridir (Şəkil 5.11), lakin digər
maddələr də fərqli növ fosfolipid molekulları əmələ
gətirməyə imkan verir.
Fosfolipidin iki ucunun hər biri suya qarşı fərqli davranış sərgiləyir. Hidrokarbon quyruqları hidrofobikdir
və sudan uzaqlaşdırılır. Fosfat qrupu ilə əlavələri isə
suya hərisliyi olan hidrofilik baş əmələ gətirirlər. Suyun
içinə qoyulan fosfolipidlər öz-özünə qoşalay adlanan bir
cüt laydan ibarət, hidrofobik yağ turşusu quyruqlarını
sudan gizləyən təbəqə yaradırlar (Şəkil 5.11d).
Hüceyrənin səthində fosfolipidlər buna bənzər qoşalay şəklində düzülürlər. Molekulun hidrofilik başları

Şəkil 5.11 Fosfolipidin strukturu. Bir fosfolipidin hidrofilik
(polyar) başı və iki hidrofobik (qeyri-polyar) quyruğu olur. Xolinfosfatid adlanan bu xüsusi fosfolipidin fosfat qrupuna birləşmiş xolini
var. Burada (a) struktural formulu, (b) şar modeli (sarı = fosfor, mavi
= azot), (c) bu kitab boyu qarşınıza çıxacaq fosfolipidin simvolu və
(d) sulu mühitdə fosfolipidlərin öz-özünə toplaşması ilə qurulan
qoşalay strukturu göstərilib.
TƏSVİR ET Şar modelinin hidrofilik başını göstərin.

Xolin

Fosfat
Qliserin

Hidrofobik quyruq

Yağ turşusu
Cis ikiqat rabitəsinə
görə yaranan büküş

Hidrofilik baş

Hidrofobik
quyruq

(a) Struktural formul
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böyrək kimi həyati orqanları fiziki zərbədən qoruyur.
Həmçinin, dərialtı piy təbəqəsi vücud üçün izolyasiya təbəqəsi vəzifəsini də icra edir. Bu dərialtı təbəqə
vücudu soyuq okean suyundan qoruduğu üçün, xüsusilə
balina, suiti və başqa dəniz məməlilərində çox qalındır.
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(b) Şar modeli

(c) Fosfolipid simvolu

(d) Fosfolipid qoşalayı

qoşalayın kənar hissəsində hüceyrə daxilində və xaricindəki sulu məhlul ilə təmasda olur. Hidrofobik quyruqlar isə qoşalayın içinə doğru, sudan uzaqda yerləşirlər.
Fosfolipid qoşalayı hüceyrə ilə ətrafı arasına sədd çəkir,
eukariot hüceyrə daxilində müxtəlif bölmələr əmələ
gətirir. Ümumiyyətlə, hüceyrə varlığını fosfolipidin bu
xassəsinə borcludur.

Steroidlər
Steroidlər bir-birinə keçmiş dörd halqadan ibarət
karbon gövdəsi ilə səciyyələnən yağlardır. Steroidin
çeşidləri bir-birindən bu halqa dəstəsinə qoşulan müəyyən kimyəvi qruplar ilə fərqlənirlər. Bir növ steroid
olan xolesterin heyvan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır
(Şəkil 5.12): heyvan hüceyrə membranının əsas tərkib
hissələrindən biri olmaqla yanaşı, onurğalı heyvanların
cinsiyyət hormonları da bu maddədən əldə olunur.
Onurğalılarda xolesterin qaraciyərdə istehsal olunur
və ya xaricdən qida ilə qəbul olunur. Qanda yüksək
xolesterin səviyyəsi ateroskleroz xəstəliyinə səbəb olma
ehtimalı var, lakin bəzi alimlər xolesterin və doymuş
yağların bu xəstəliyin əmələ gəlməsindəki roluna şübhə
ilə yanaşırlar.
Şəkil 5.12 Xolesterin, steroid. Xolesterin cinsiyyət hormonları
da daxil olmaqla, digər steroidlərin sintez olunduğu molekuldur. Steroidlər bir-birinə bağlanmış 4 halqaya birləşən kimyəvi qruplara görə
fərqlənir (qızılı rənglə göstərilib).
H 3C
CH3

CH3
CH3

CH3

HO
ƏLAQƏ QUR Xolesterini Başlıq 4.3-ün əvvəlindəki şəkildə göstərilmiş cinsiyyət hormonları ilə müqayisə et. Xolesterinin estradiolla
ortaq kimyəvi qruplarını dairələyin; xolesterinin testesteronla ortaq
kimyəvi qruplarını çərçivəyə alın.

BAŞLIQ 5.4
Proteinlər yüksək struktural və
funksional müxtəlifliyə malik
molekullardır
Canlı orqanizmin demək olar ki, bütün dinamik
funksiyaları proteindən asılıdır. Əslində, proteinin
əhəmiyyəti adında əks olunub: protein sözü yunanca
ilk, əsas mənasına gələn proteios sözündən götürülmüşdür. Protein əksər hüceyrənin quru çəkisinin yarısından
çoxunu təşkil edir və orqanizmin istənilən fəaliyyətində
mühüm rol oynayır. Proteinlərin çoxu kimyəvi reaksiyaları sürətləndirir, yerdə qalanlar isə müdafiə, ehtiyat
saxlama, daşınma, hüceyrələrarası xəbərləşmə, hərəkət
və struktural dəstəkdə iştirak edirlər. Şəkil 5.13-də bu
funksiyalara sahib proteinlərə nümunə verilmişdir. Onlar haqqında gələcək fəsillərdə daha çox danışacağıq.
Canlıların demək olar ki, heç biri proteindən ibarət
enzimlər olmadan mövcud ola bilməzdi. Protein enzimlər kimyəvi reaksiyada özləri sərf olunmadan seçici
şəkildə reaksiyanı sürətləndirən katalizator vəzifəsini
icra edərək hüceyrə metabolizmasını tənzimləyir. Bir
enzim işini təkrar-təkrar yerinə yetirə bildiyi üçün bu
molekulları həyati prosesləri aparan işçilərə bənzətmək
mümkündür.
Bir insan hər birinin özünəməxsus struktur və funksiyası olan on minlərlə fərqli proteinə malikdir. Proteinlər struktural baxımdan elmə məlum olan maddələr
arasında ən mürəkkəb molekuldur. Proteinlər funksional baxımdan nə qədər geniş fərqliliyə sahibdirlərsə,
struktural baxımdan da bir o qədər müxtəliflidirlər: hər
proteinin öz unikal üçölçülü forması vardır.
Bütün proteinlər budaqsız polimer şəklində, eyni 20
aminturşu dəstindən yaradılır. Aminturşular arasındakı
bağa peptid rabitəsi deyildiyi üçün, aminturşu polimeri
də polipeptid adlanır. Protein bir və ya bir neçə sayda,
hər biri qatlanıb bükülərək müəyyən üçölçülü struktur
əmələ gətirən polipeptidlərdən ibarət bioloji olaraq
funksional molekuldur.

Aminturşu Monomerləri

YOXLAMA 5.3
1. Yağ (triqliserid) ilə fosfolipidin strukturunu müqayisə edin.
2. İnsanın cinsiyyət hormonları nə üçün lipid sayılır?
3. ƏGƏR Bitki və bəzi heyvan hüceyrələrində olduğu kimi,
yağ damcısını bir membranın əhatə etdiyini fərz edin.
Membran hansı strukturda olmalıdır?

Bütün aminturşular ortaq
Yan zəncir (R qrupu)
struktura malikdir. Aminturşu
R
həm amino, həm də karboksil
ɑ karbon
qrupuna malik üzvi molekulH
dur (Şəkil 4.9). Buradakı kiçik
O
sxemdə aminturşunun ümumi
C
C
N
formulu verilmişdir. Molekulun
H
OH
H
mərkəzində alfa (ɑ) karbon
Amin
Karboksil
adlanan bir ədəd asimmetrik
qrupu
qrupu
karbon yerləşir. Bu karbonun
bir-birindən fərqlənən dörd
fərqli qonşusu var: bir amino qrupu, bir karboksil qrupu, bir hidrogen atomu və R ilə göstərilən dəyişən qrup.
Yan zəncir olaraq da adlandırılan R qrupu aminturşuları
bir-birindən fərqləndirir. Şəkil 5.14 hüceyrənin minlərFƏSİL 5
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Şəkil 5.13 Protein funksiyasına ümumi baxış
Enzim proteinləri

Müdafiə proteinləri

Funksiya: Kimyəvi reaksiyaların seçici sürətləndirilməsi
Nümunə: Həzm enzimləri qida molekullarındakı rabitələrin hidrolizini
katalizləyir.

Funksiya: Xəstəliklərə qarşı qorunma
Nümunə: Anticisimlər virus və bakteriyalara bağlanaraq onları deaktivləşdirir və onların məhvinə kömək edir.
Anticisim

Enzim

Virus

Bakteriya

Ehtiyat proteinləri

Nəqliyyat proteinləri

Funksiya: Aminturşuların tədarükü
Nümunə: Süd proteini kazein məməli balası üçün əsas aminturşu
mənbəyidir. Bitki toxumunda da qida ehtiyatı proteinləri var. Ovalbumin yumurta ağı proteinidir və inkişafda olan embrion üçün aminturşu
mənbəyi kimi istifadə olunur.

Funksiya: Maddə daşınması
Nümunə: Onurğalı heyvan qanının dəmir ehtiva edən proteini, yəni
hemoqlobin oksigeni ağciyərdən bədənin digər hissələrinə daşıyır. Digər proteinlər isə burada göstərildiyi kimi, molekulları membran içində
bir yerdən digərinə köçürür.
Nəqliyyat
proteini

Ovalbumin

Embrion üçün
aminturşular
Hüceyrə membranı

Hormonal proteinlər

Reseptor proteinlər

Funksiya: Orqanizmin fəaliyyətinin koordinasiyası
Nümunə: Mədəaltı vəz tərəfindən ifraz olunan insulin hormonu digər
toxumaların qlükozu qəbul etməsinə səbəb olur və bu şəkildə qanda
şəkərin qatılığını tənzimləyir.

Funksiya: Hüceyrənin kimyəvi qıcığa cavab verməsi
Nümunə: Sinir hüceyrəsinin membranında yerləşən reseptorlar digər
sinir hüceyrələri tərəfindən buraxılan siqnal molekullarını tanıyır.
Reseptor protein

Yüksək
qan şəkəri

İnsulin
ifrazı

Normal
qan şəkəri

Siqnal molekulları

Yığıla bilən və hərəki proteinlər

Struktural proteinlər

Funksiya: Hərəkət
Nümunə: Hərəki proteinlər kirpiklərin və qamçının dalğalanmasına
görə, aktin və miozin proteinləri isə əzələnin yığılmasına görə cavabdehdir.

Funksiya: Dayaq
Nümunə: Keratin saç, dırnaq, lələk və digər dəri çıxıntılarındakı proteindir. Böcək və hörümçəklər öz baramalarını və torlarını qurmaq üçün
ipək liflərdən istifadə edir. Kollagen və elastin proteinləri heyvanların
birləşdirici toxumalarını lifli gövdəylə təmin edir.

Aktin

Miozin
Kollagen

Əzələ toxuması

Birləşdirici toxuma

lə fərqli protein əmələ gətirmək üçün istifadə etdiyi
20 aminturşunu göstərir. Burada amino və karboksil
qrupu hüceyrə daxilində adi pH dəyərində olduğu kimi
ionlaşmış formada göstərilmişdir. Yan zəncir (R qrupu)
qlisin aminturşusundakı kimi sadə bir hidrogendən,
və ya qlutamin aminturşusunda olduğu kimi, müxtəlif
funksional qrupların qoşulduğu karbon gövdəsindən
ibarət ola bilir.
Yan zəncirin fiziki və kimyəvi xassələri aminturşuya
spesifik xüsusiyyətlər qazandırır və beləcə, polipeptidin
funksiyasına təsir edir. Şəkil 5.14-də aminturşular
yan zəncirə görə qruplaşdırılıb. Bir qrup hidrofobik
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qeyri-polyar yan zəncirlərə malik aminturşulardırsa,
digər qrup hidrofilik və polyar yan zəncirə malik
olanlardır. Turş xassəyə malik aminturşular adətən
mənfi yüklü olurlar, çünki yan zəncirdəki karboksil
qrupu hüceyrənin normal pH səviyyəsində ionlaşmış
vəziyyətdə olur. Qələvi aminturşuların yan zəncirində
isə əksər hallarda müsbət yüklü amino qrupu olur.
(Qeyd edək ki, bütün aminturşuların karboksil və
amino qrupları vardır. Turş və qələvi terminləri sadəcə
aminturşunun yan zənciri nəzərə alınaraq istifadə
olunur). Yüklü olduqları üçün turş və qələvi yan
zəncirlər, eyni zamanda hidrofilik xassəyə malikdir.

Şəkil 5.14 Proteinlərdəki 20 aminturşusu. Aminturşular burada yan zəncirin (R qruplarının)
xassələrinə görə qruplaşdırılıb və pH 7.2-də mövcud olan formalarında göstərilib. Aminturşuların
üçhərfli və birhərfli qısaltmaları mötərizədə göstərilib. Proteinləri əmələ gətirən bütün aminturşular
L enantiomerlərdir (Şəkil 4.7c).
Qeyri-polyar yan zəncirlər; hidrofobik
Yan zəncir
(R qrupu)

Alanin
(Ala, A)

Qlisin
(Gly, G)

Valin
(Val, V)

Fenilalanin
(Phe, F)

Metionin
(Met, M)

Leysin
(Leu, L)

Triptofan
(Trp, W)

İzoleysin
(Ile, I)

Prolin
(Pro, P)

Polyar yan zəncirlər; hidrofilik
Sisteinin polyarlığı çox zəif olduğu üçün, bəzən qeyri-polyar
aminturşulara aid edilir.

Serin
(Ser, S)

Treonin
(Thr, T)

Tirozin
(Tyr, Y)

Sistein
(Cys, C)

Asparagin
(Asn, N)

Qlutamin
(Gln, Q)

Elektrik yüklü yan zəncirlər; hidrofilik
Qələvi (müsbət yüklü)
Turşu (mənfi yüklü)

Asparagin turşusu
(Asp, D)

Qlutamin turşusu
(Glu, E)

Lizin
(Lys, K)

Arginin
(Arg, R)

Histidin
(His, H)

FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
5 Biologiyanın
Böyük Bioloji
Molekulların
Struktur
və Funksiyası

77

Polipeptid - Aminturşu Polimeri
Aminturşulardan bəhs etdiyimizə görə, artıq onların
polimer əmələ gətirməsinə keçə bilərik (Şəkil 5.15).
Proses zamanı bir aminturşunun karboksil qrupu ilə
digərinin amino qrupu yan-yana gələrək dehidrasiya
reaksiyası vasitəsilə bir su molekulu ortaya çıxarır və
rabitə əmələ gətirir. Əmələ gələn rabitə peptid rabitəsi adlanır. Bu proses təkrarlanaraq bir sıra aminturşunu
peptid rabitəsi ilə bir-birinə qoşur və polipeptid yaradır.
Hüceyrələrin polipeptid istehsalı haqda daha ətraflı
Başlıq 17.4-də öyrənəcəksiniz.
Şəkil 5.15-də bənövşəyi rənglə işarələnmiş təkrarlanan atom sırası polipeptid gövdə adlanır. Bu polipeptid
gövdədən müxtəlif aminturşu yan zəncirləri (R qrupları) çıxır. Polipeptiddəki aminturşu sayı bir neçədən
minə və ya daha artığına qədər dəyişir. Hər bir polipeptid zəncirinin özünəməxsus xətti aminturşu ardıcıllığı
vardır. Polipeptidin bir ucunda sərbəst amino qrupu (N
ucu), digər ucunda isə sərbəst karboksil qrupu (C ucu)
Şəkil 5.15 Polipeptid zəncirin əmələ gəlməsi. Peptid rabitəsi bir
aminturşunun karboksil qrupu ilə digərinin amino qrupunu birləşdirən
dehidrasiya reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Peptid rabitələri ardıcıllıqla əmələ gəlir və amino ucunda (N ucu) yerləşən aminturşudan
başlayır. Polipeptidin təkrarlanan gövdəsi (bənövşəyi) var; aminturşu
yan zəncirləri (sarı və yaşıl) bu gövdəyə bağlanır.

Peptid rabitəsi

Yeni peptid rabitəsinin
yaranması
Yan
zəncirlər
(R
qrupları)

Gövdə

Amino ucu
(N ucu)

Peptid
rabitəsi

Karboksil ucu
(C ucu)

TƏSVİR ET Üçhərfli və birhərfli kodlardan istifadə edərək yuxarıdakı üç aminturşunu adlandır. Yeni peptid rabitəsini əmələ gətirəcək
karboksil və amino qruplarını dairəyə al.
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yer alır. Bütövlükdə molekulun kimyəvi xassəsi yan
zəncirlərinin növü və ardıcıllığı tərəfindən müəyyən
olunur: bu xassələri polipeptidin necə büküləcəyini və
buna bağlı olaraq da onun son forma və kimyəvi xarakterini təyin edir. Təbiətdəki ucsuz-bucaqsız polipeptid
müxtəlifliyi daha öncə bəhs etdiyimiz bir prinsipi gözlər
önünə sərir: hüceyrə məhdud sayda monomerləri bir-birinin ucuna çeşidli ardıcıllıqla əlavə edərək, müxtəlif
növ polimerlər əldə edə bilir.

Protein Struktur və Funksiyası
Proteinin özünəməxsus fəaliyyəti onun mürəkkəb
üçölçülü strukturunun nəticəsidir. Bu memari strukturun ən sadə səviyyəsi aminturşu ardıcıllığıdır. Polipeptidin aminturşu ardıcıllığı bizə proteinin üçölçülü
strukturu (bundan sonra sadəcə struktur) və funksiyası
haqqında nə deyə bilər? Polipeptid termini ilə protein
termini bir-birinin sinonimi deyil. Yalnız bir polipeptiddən ibarət protein üçün belə, bu əlaqəni uzun bir
iplik ilə bu iplikdən toxunmuş xüsusi ölçü və formaya
malik paltara bənzətmək olar. Funksional protein təkcə
bir polipeptid zənciri deyil. Protein bir və ya daha çox
polipeptidin dəqiq şəkildə əyilərək, qatlanıb bükülərək
unikal şəklə gəldiyi molekuldur. Bu molekulu müxtəlif
şəkildə göstərmək mümkündür (Şəkil 5.16). Hüceyrənin
normal şərtləri altında proteinin üçölçülü strukturunun
necə olacağını təyin edən şey hər polipeptidin aminturşu ardıcıllığıdır.
Polipeptid hüceyrədə sintez olunarkən, bəzən zəncir
öz-özünə bükülərək proteinin son funksional formasını
ala bilir. Bu bükülməyə icazə verən şey zəncirin müxtəlif hissələri arasında rabitələrin yaranmasıdır ki, bu da
öz növbəsində, aminturşu ardıcıllığının necəliyindən
asılıdır. Bəzi proteinlər kürəşəkilli (kürəvi proteinlər),
digərləri isə uzun lif (lifli proteinlər) formasındadır. Bu
böyük kateqoriyalar içində, saysız-hesabsız altnövlər
mövcuddur.
Proteinin özünəməxsus strukturu onun funksiyasını
təyin edir. Bu makromolekulların funksiyası, demək
olar ki, hər zaman başqa bir molekulu tanıyaraq, ona
bağlanma qabiliyyətindən asılıdır. Forma ilə funksiyanın uyğunluğunun parlaq nümunəsini göstərən Şəkil
5.17-də anticisim (bədənin öz proteini) qrip virusunun
üzərindəki spesifik yad maddəni dəqiqliklə tanıyır və
parçalanması üçün işarələyir. Başlıq 2.3-dəki endorfin
nümunəsində də molekulların bir-birinə uyğun formalarından bəhs etmişdik: Vücudun istehsal etdiyi endorfin molekulları və sintetik dərman morfin insan beyin
hüceyrələrinin səthindəki reseptor proteinlərə bağlanaraq eyforiya və ağrıkəsici təsiri göstərir. Bu bağlanma
açarın kilidə oturmasına bənzər prosesdir (Şəkil 2.16).
Başqa reseptorlar kimi, endorfin reseptoru da proteindir. Proteinin funksiyası (məsələn, reseptor proteininin
spesifik ağrıkəsici siqnal molekuluna bağlanma qabiliyyəti) onun mürəkkəb molekulyar strukturu nəticəsində
yaranan xassədir.

Şəkil 5.16

Protein Vizualizasiyası
Lizozimə birləşmiş hədəf molekul
(bakteriya hüceyrəsinin səthində)

Məqsəddən asılı olaraq, proteini illüstrasiyada müxtəlif şəkildə göstərmək mümkündür.

Struktural Modellər
Protein strukturu tədqiqatlarından əldə
olunan informasiya əsasında kompüterlə
müxtəlif modellər yaratmaq olur. Hər
bir model protein strukturunun müxtəlif
aspektini vurğulayır, lakin bunlardan heç
biri proteinin həqiqi strukturunu tam əks
etdirmir. Buradakı hər üç model göz yaşı
və tüpürcəkdə bakteriyanın üzərindəki
hədəf molekullara bağlanaraq infeksiyanın
qarşısını alan lizozim proteinini təsvir edir.
Hansı modeldə polipeptid gövdəni
görmək daha asandır?

Şar modeli: Proteinin hidrogendən
başqa bütün atomlarını göstərir və
ümumi kürəvi formasını vurğulayır.
Atomların rəngləri: boz = karbon,
qırmızı = oksigen, mavi = azot və
sarı = kükürd.

Lent modeli: Yalnız polipeptid
gövdəni göstərir, üçölçülü
forma əmələ gətirmək üçün necə
büküldüyünü və burulduğunu vurğulayır, burada disulfid körpülər
ilə sabitlənmişdir (sarı xəttlər).

Tel modeli (mavi): Polipeptid
gövdəni ondan uzanan yan
zəncirlərlə (R qrupları ilə) birlikdə
göstərir (Şəkil 5.15). Lent modeli
(bənövşəyi) tel modelinin üzərində
göstərilmişdir.

Mədəaltı vəzdə insulin
sintez edən hüceyrə

Sadələşdirilmiş
Diaqramlar
Hər zaman təfsilatlı kompüter
modelindən istifadə olunması
zəruri deyil. Məqsəd proteinin
strukturunu yox, funksiyasını
qabartmaqdırsa, sadələşdirilmiş diaqram daha əlverişlidir.

İnsulin

Enzim
Rodopsin proteininin
ümumi forması ilə
yanaşı, daxili detallarını
da göstərmək üçün lent
modelinin konturlarını əhatə edən sadə
yarı-şəffaf forma təsvir
olunmuşdur.

Struktural detallara
ehtiyac yoxdursa, proteini
təmsil etmək üçün tünd
rəngli formadan istifadə
etmək məqsədəuyğundur.

Burada ümumi bir enzimi göstərmək üçün
sadə formadan istifadə olunub, çünki bu
diaqram ümumi olaraq enzimin fəaliyyətinə
yönəlib.

Lizozimin ümumi formasını göstərən və şəklin yuxarı hissəsindəki molekulyar modellərə
əsaslanan sadə versiyasını çək.

Anticisim proteini

Burada protein, insulində
olduğu kimi, bəzən sadə nöqtə
şəklində göstərilir.

Nə üçün burada insulinin əsl formasını
göstərmək vacib
deyil?

Qrip virusu proteini

Şəkil 5.17 İki protein səthinin forma cəhətdən uzlaşması. Qrip

virusu proteininə (sarı və yaşıl, sağda) bağlanmış anticisim proteininin
(göy və narıncı, solda) kompüter modelini yaratmaq üçün Rentgen
kristalloqrafiyasından əldə olunan informasiyadan istifadə olunmuşdur.
Tel modelində iki proteinin bir-birinə bağlandığı bölgələr dəyişdirilərək
“elektron sıxlığı xəritəsi”nə çevrilmiş, kompüter proqramı vasitəsilə
proteinlər bir-birindən bir qədər uzaqlaşdırılmışdır.

Protein Strukturunun Dörd Səviyyəsi
Geniş müxtəlifliyinə baxmayaraq, bütün proteinlər
üçmərtəbəli struktura malikdir: birincili, ikincili və
üçüncülü struktur. Dördüncülü struktur ancaq birdən
çox polipeptidi olan proteinlərdə olur. Şəkil 5.18 bu dörd
struktural səvviyəni təsvir edir. Növbəti bölümə keçməzdən əvvəl, bu şəkli diqqətlə nəzərdən keçirin.
VİZUAL BACARIQ Bu kompüter modelləri iki proteinlə bağlı nəyi
görməyə imkan verir?
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Şəkil 5.18

Proteinin Struktur Səviyyələri
Birincili Struktur

İkincili Struktur

Xətti aminturşu zənciri

Polipeptid gövdəsinin atomları arasındakı hidrogen rabitələri ilə sabitlənən bölgələr

Aminturşular

Transtiretinin
α spiral bölgəsi
Hidrogen rabitəsi
Transtiretinin β qırışlı qatlar bölgəsi

H3N
Amino ucu 1
+

30

5

25

35

10

15

20

40

Hidrogen rabitəsi

45

50

Transtiretin birincili strukturu
70
75

65

80

115

90

110

120

125

55

60

85

105

100

95

O
C

Karboksil ucu
O–

Proteinin birincili strukturu onun aminturşu ardıcıllığıdır.
Məsələn, vücudda A vitamini və tiroid hormonlarından birini
daşıyan kürəvi qan proteini olan transtiretinə baxaq. Transtiretin 127 aminturşulu dörd ədəd eyni növ polipeptid zəncirindən əmələ gəlir. Birincili strukturu aydın görmək üçün
zəncirlərdən biri açıq formada göstərilmişdir. Zəncirdəki 127
mövqenin hər biri üçhərfli qısaltma ilə göstərilən 20 aminturşu növündən biri tərəfindən tutulmuşdur.
Birincili struktur uzun bir sözdəki hərflərin düzülüşünə
bənzəyir. 127 aminturşu uzunluğunda olan polipeptid zəncirini 20127 fərqli şəkildə düzmək mümkündür. Ancaq birincili
struktur aminturşuların təsadüfi birləşməsi ilə deyil, irsi
genetik informasiya əsasında təyin olunur. Birincili struktur
polipeptid aminturşularının gövdə və yan zəncirlərinin (R
qrupu) kimyəvi təbiətinə görə ikincili və üçüncülü strukturunu təyin edir.
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β iplik adətən karboksil
uca doğru çəkilən bükülmüş, yaxud düz ox kimi
təsvir olunur.

Əksər proteində təkrar-təkrar qıvrılan, yaxud bükülən və
proteinin ümumi formasına təsir edən seqmentlər mövcuddur.
İkincili struktur adlandırılan bu qıvrılma və bükülmələr polipeptid gövdəsinin təkrarlanan hissələri arasındakı hidrogen
rabitələrinin nəticəsidir (aminturşu yan zəncirlərinin deyil).
Gövdədəki oksigen atomları qismən mənfi, azotlara birləşən
hidrogen atomları isə qismən müsbət yükə sahibdir (Şəkil
2.14). Ona görə də bu atomlar arasında hidrogen rabitəsi yarana bilir. Fərdi olaraq hidrogen rabitəsi zəif olsa da, proteinin
nisbətən uzun bir bölgəsində təkrarlandığı zaman, bu bölgədə
onun müəyyən formasını saxlamağa gücü çatır.
İkincili strukturlardan biri α spiral formasıdır; yuxarıda
göstərildiyi kimi, bu incə qıvrım hər dördüncü aminturşu
arasındakı hidrogen rabitəsi vasitəsilə əmələ gəlir. Transtiretin
polipeptidinin yalnız bir α spiral bölgəsi (bax Üçüncülü Struktur
bölməsi) olsa da, başqa kürəvi proteinlərin düz (spiralvari
olmayan) seqmentlər ilə ayrılan bir neçə spiralvari bölgələri
olur (bax Dördüncülü Struktur bölməsindəki hemoqlobin). Saçın
struktural proteini, α-keratin kimi bəzi lifli proteinlərin bir çox
hissəsində α spiral strukturu mövcuddur.
İkincili strukturun digər əsas növü β qırışlı qatlardır. Yuxarıda da göstərildiyi kimi, bu strukturda polipeptid zəncirinin
yan-yana yerləşən iki və ya daha artıq seqmenti (bunlara β
zənciri də deyilir) polipeptid gövdəsinin iki paralel seqmentləri arasındakı hidrogen rabitələri vasitəsilə bağlanır. Transtiretində olduğu kimi (bax: Üçüncülü Struktur), β qırışlı qatlar bir
çox kürəvi proteinin özəyini təşkil edir və hörümçək torunun
ipəyi kimi bəzi lifli proteinlərin böyük hissəsini əmələ gətirir.
Yüzlərlə, minlərlə hidrogen rabitəsi birlikdə hörümçəyin ipək
lifini eyni çəkiyə malik polad kəndirdən daha güclü edir.
Hörümçəklər β qırışlı qatlara malik struktural proteinlərdən qurulmuş ipək liflər
ifraz edir. Bu, tora elastiklik,
dartılıb-yığılma qabiliyyəti
qazandırır.

Üçüncülü struktur

Dördüncülü struktur

Yan zəncirlər arasındakı əlaqələrlə
sabitlənən üçölçülü forma

Birdən çox polipeptidin birləşməsi
(yalnız bəzi proteinlər)

α spiral

Transtiretin
polipeptidi

Tək
polipeptid
subvahidi

β qırışlı qat

Burada transtiretin polipeptidinin lent modelindəki ikinci
strukturunun üzərinə, onun üçüncülü strukturu çəkilmişdir. İkincili struktur gövdə elementləri arasındakı əlaqədən
yaranarkən, üçüncülü struktur aminturşu yan zəncirlər (R
qrupları) arasındakı əlaqədən əmələ gələn ümumi polipeptid
formasıdır. Üçüncülü struktura töhfə verən əlaqələrdən biri
(adı bir qədər yanıldıcıdır) hidrofobik əlaqədir. Bir polipeptid funksional forma alarkən, hidrofobik (qeyri-polyar) yan
zəncirlərə sahib aminturşular adətən sudan uzaqda, proteinin iç tərəflərində yığılırlar. Yəni “hidrofobik əlaqə”, əslində
qeyri-polyar maddələrin sudan qaçması nəticəsində yaranır.
Qeyri-polyar yan zəncirli aminturşular bir-birinə yaxınlaşdıqda, Van der Waals əlaqələri onları bir arada saxlayır. Bundan
əlavə, polyar yan zəncirlər arasındakı hidrogen rabitələri
və yüklü (mənfi və ya müsbət) yan zəncirlər arasındakı ion
rabitələri üçüncülü strukturun stabilliyində rol oynayır. Hüceyrənin sulu mühitində bütün bu əlaqələr zəifdir, lakin onlar
birlikdə proteinə unikal forma verir.
Disulfid körpüsü adlanan kovalent rabitə proteinin formasını daha da möhkəmləndirir. Yan zəncirlərində (Şəkil 4.9)
sulfhidril qrupu (—SH) olan iki sistein monomeri proteinin
bükülməsi ilə bir-birinə yaxınlaşdıqda onların arasında disülfid körpüsü əmələ gəlir. Bir sistein kükürdü başqa bir sistein
kükürdü ilə disulfid rabitə (—S—S—) yaradaraq proteinin
hissələrini bir-birinə pərçimləyir (Şəkil 5.16: lent modelindəki
sarı xətlər). Sadalanan müxtəlif növ əlaqələr burada göstərilən
xəyali polipeptidin kiçik bir hissəsi üçün təsvir olunduğu kimi,
proteinin üçüncülü strukturunda iştirak edə bilir.

Hidrogen
rabitəsi

Disulfid
körpüsü
Proteinin
kiçik hissəsinin
polipeptid
gövdəsi

Hidrofobik
və Van
der Waals
əlaqələri

Transtiretin
proteini
(dörd eyni
polipeptid)

Bəzi proteinlər funksional halda birdən çox polipeptid
zəncirindən ibarət olur. Dördüncülü struktur bu polipeptid
subvahidlərinin bir yerə yığılması nəticəsində əmələ gələn
ümumi protein strukturudur. Məsələn, dörd polipeptiddən
ibarət bütöv kürəvi transtiretin molekulu yuxarıdakı şəkildə
təsvir olunmuşdur.
Digər nümunə, üç ədəd eyni spiralvari polipeptidin bir-biri
ətrafına dolanmasıyla əmələ gələn qüvvətli kollagen lif proteinidir. Dəri, sümük, vətər, liqament və s. vücud hissələrində
birləşdirici toxumanın tirləri olaraq işləyən kollagen liflərinin
bu strukturu funksiyasına uyğundur. (Kollagen insan bədənindəki bütün proteinlərin 40%-ni təşkil edir).
Kollagen

Qırmızı qan hüceyrələrinin oksigendaşıyıcı proteini hemoqlobin dördüncülü struktura malik kürəvi proteinə başqa
bir misaldır. Hemoqlobin ikisi bir növ (α), digər ikisi isə
başqa növ (β) olan dörd ədəd polipeptiddən
ibarətdir. α və β subvahidlərinin
hər ikisi əsasən α-spiral ikincili
strukturdan təşkil olunmuşdur. Hər subvahiddə oksigenlə
birləşən dəmir atomlu hem adlı
qeyri-polipeptid komponent var.
Hem
Dəmir
β subvahidi
α subvahidi

İon rabitəsi

α subvahidi
β subvahidi

Hemoqlobin
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Şəkil 5.19 Proteində bir aminturşunun yerdəyişməsi oraqvari hüceyrə xəstəliyinə səbəb olur.
Birincili
Struktur

Normal hemoqlobin

1
2

Dördüncülü
Struktur

Normal β subvahid

Normal
hemoqlobin

3

β

4
5
7

2

Oraqvari β subvahid

β

3

α

Oraqvari
hemoqlobin
β

4
5

Funksiyası

α

6
7
β

Qırmızı Qan Hüceyrəsinin Forması

Normal hemoqlobin proteinləri
bir-birinə bağlanmır, müstəqil
şəkildə oksigen daşıyır.

Normal qırmızı
qan hüceyrələri
hemoqlobin
proteinləri ilə
dolu olur.

Oraqvari hemoqlobin proteinləri
arasındakı hidrofobik
əlaqə onların lif şəklində
yığılmasına
səbəb olur;
oksigen
daşıma
qabiliyyəti
ciddi
şəkildə
azalır.

Anormal
hemoqlobin
lifləri qırmızı
qan hüceyrələrini oraq şəklində
deformasiyaya
uğradır.

α

6

1
Oraqvari hemoqlobin

İkincili və
Üçüncülü Struktur

α

ƏLAQƏ QUR Valin və qlutamin turşusu (Şəkil 5.14) aminturşularının kimyəvi xassələrini nəzərə alaraq
qlutamin turşusu valinlə əvəz olunduqda protein funksiyasında baş verən gözlənilməz təsiri izah edin.

Oraqvari Hüceyrə Xəstəliyi: Birincili
Strukturda Dəyişiklik
Birincili (əsas) strukturda baş verən kiçik bir dəyişiklik belə, proteinin forma və funksiyasına təsir edə
bilir. Məsələn, irsi qan xəstəliyi olan oraqvari hüceyrə
xəstəliyi qırmızı qan hüceyrəsinin oksigendaşıyıcı proteini hemoqlobinin birinci strukturunda, altıncı sırada
olmalı olan qlutamin turşusunun əvəzinə başqa bir
aminturşunun (valin) olması ilə əmələ gəlir. Adi qırmızı
qan hüceyrələri disk şəklində ikən, oraqvari hüceyrə
xəstəliyində anormal hemoqlobin molekulları zəncir
şəklində bir yerə toplaşmağa meyllidir və bunun nəticəsində bəzi hüceyrələr oraq formasında deformasiyaya
uğrayır (Şəkil 5.19). Vaxtaşırı kələ-kötür hüceyrələr incə
qan damarlarında yığılıb qan dövranını pozur, xəstədə
“oraqvari hüceyrə böhranı”na yol açırlar. Bu insanların
çəkdiyi əziyyət protein strukturundakı çox kiçik dəyişikliyin belə, necə dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxara
bildiyinin dramatik nümunəsidir.

Protein Strukturunu Təyin Edən Nədir?
Proteinin özünəməxsus forması onun funksiyasını
təyin edir. Bəs bu formanı təyin edən əsas faktorlar
nələrdir? Cavabın böyük qismini bilirsiniz: Aminturşu
ardıcıllığı verilən hər hansı polipeptidin üçölçülü formasını təxmin etmək mümkündür. Bu üçölçülü forma
polipeptidin ikincili və üçüncülü strukturlarını əmələ
gətirən qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanır. Protein bükülməsi
onun sintezi zamanı hüceyrənin başqa minlərlə molekulla dolu mühitində, başqa proteinlərin köməkliyi ilə
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baş verir. Lakin proteinin strukturu mühitdəki fiziki
və kimyəvi şərtlərdən də asılıdır. Ətrafındakı pH, duz
qatılığı, temperatur və digər faktorlar dəyişərsə, protein daxilindəki zəif kimyəvi rabitə və əlaqələr pozular.
Nəticədə, protein əsl formasını itirərək açıla bilir: bu
proses denaturasiya adlanır (Şəkil 5.20). Düzgün formada olmadığı üçün denaturasiya olmuş protein bioloji
olaraq aktiv deyildir.
Proteinlərin əksəriyyəti sulu mühitdən efir və ya
xloroform kimi qeyri-polyar həlledici maddəyə köçürüldüyü zaman denaturasiyaya məruz qalır. Bu zaman polipeptid zənciri yenidən bükülərək hidrofobik hissələrini xarici tərəfə, həlledici maddəyə doğru yönəltmək
istəyir. Digər denaturasiya faktorları arasında proteinin
formasını qoruyub saxlamasına kömək edən hidrogen
Şəkil 5.20 Proteinin denaturasiya və renaturasiyası. Yüksək
temperatur və ya müxtəlif kimyəvi müdaxilələr proteini denaturasiya
edərək, onun formasını və buna bağlı olaraq da funksiyasını itirməsinə səbəb olur. Əgər denaturasiyaya uğramış protein həll olmuş
şəkildə qalsa, onun ətraf mühiti kimyəvi və fiziki cəhətdən normal
hala döndüyü zaman renaturasiya edə bilər.
De

Normal protein

naturasiya

R en

a
aturasiy

Denaturasiyaya uğramış
protein

rabitələri, ion rabitələri və disulfid körpülərini pozan
kimyəvi maddələr vardır. Denaturasiya yüksək istilik
nəticəsində də baş verir. İstilik polipeptid zəncirini həddindən artıq çalxalayaraq, proteini stabilləşdirən zəif
əlaqələri sındıraraq denaturasiyaya səbəb olur. Bişirilən
yumurta ağı ona görə şəffaflığını itirir ki, denaturasiyaya məruz qalmış proteinlər həll olmur və bərkiyir. Bu
məfhum, eyni zamanda yüksək qızdırmanın niyə həyati
təhlükə yaratdığını da izah edir: yüksək vücud temperaturunda qandakı proteinlər denaturasiya olurlar.
Bişmiş yumurtanı soyuducuya qoyduqda maye halına
geri qayıtmır. Ancaq bəzi hallarda, sınaq şüşəsində
istilik və ya kimyəvi maddə təsiri ilə denaturasiya olan
protein təsiredici amil uzaqlaşdırıldığı zaman, yenidən
funksional formasına qayıda bilir. Buradan belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, proteinin öz formasını alması
üçün lazımi informasiya onun birincili strukturunda
mövcuddur; bu mülahizə bir çox kiçik protein üçün doğrudur. Aminturşu ardıcıllığı proteinin formasını təyin
edir: ɑ spiralın və β qırışlı qatların harada əmələ gələcəyi, disulfid körpülərinin hansı aminturşular arasında
qurulacağı, ion rabitələrin yeri və s. informasiya birincili
strukturda var. Bəs hüceyrə daxilində protein bükülməsi
necə baş verir?

Hüceyrədə Protein Bükülməsi
Hazırda biokimyaçılara təxminən 65 milyon protein
növü məlumdur və bu rəqəmə hər ay 1.5 milyon əlavə
olunur. Bunların arasından 35 000-nin üçölçülü forması
bilinməkdədir. Tədqiqatçılar bir sıra proteinin birincili
strukturu ilə üçölçülü strukturu arasındakı əlaqələri öyrənib protein bükülməsinin qanunauyğunluqlarını kəşf
etməyə çalışırdılar. Lakin, təəssüf ki, protein bükülmə
prosesinin bu qədər sadə olmadığı ortaya çıxdı. Alimlər
əksər proteinin son formaya çatanadək, bir neçə struktural ara formadan keçdiyini düşünürlər. Buna görə də
proteinin son formasına baxaraq bükülmə mərhələlərini
başa düşmək olmur. Lakin biokimyaçılar bu ara mərhələləri izləmək və bu əhəmiyyətli prosesi öyrənmək
üçün metodlar inkişaf etdirmişdirlər.
Hüceyrədə polipeptidin səhv bükülməsi ciddi pozuntulara səbəb olur və bu məsələ tibbi tədqiqatların
diqqət mərkəzinə yerləşməyə başlamışdır. Sistik fibroz,
Alzheimer, Parkinson və “dəli dana” kimi bir çox xəstəlik səhv bükülmüş proteinlərin yığılması nəticəsində
əmələ gəlir. Şəkil 5.18-də göstərilən transtiretin proteininin səhv bükülmüş versiyasının demensiya daxil olmaqla, bir sıra başqa xəstəliyə yol açdığı ehtimal olunur.
Tək bir protein minlərlə atomdan ibarət olduğu
üçün, doğru bükülmüş protein əldə ediləndə belə,
onun dəqiq üçölçülü formasını təsvir etmək asan deyil.
Proteinin üçolçülü formasını təyin etmək üçün ən çox
istifadə olunan metod Rentgen kristalloqrafiyasıdır. Bu metod kristallaşmış molekulun atomlarından
Rentgen şüalarının difraksiyasına əsaslanır. Alimlər bu
metoddan istifadə edərək protein molekulundakı hər
bir atomun yerini dəqiqliklə göstərən üçölçülü modellər
qura bilirlər (Şəkil 5.21). Nüvə maqnit rezonansı (NMR)

Şəkil 5.21

Tədqiqat Metodu Rentgen Kristalloqrafiyası
Tətbiq Alimlər Rentgen kristalloqrafiyasından istifadə edərək, nuklein turşusu və protein kimi makromolekulların üçölçülü (3D) strukturunu təyin edə bilirlər.
Metod Tədqiqatçılar kristallaşmış protein və ya nüklein turşusunun
içindən Rentgen şüası keçirir. Kristalın atomları Rentgen şüalarını
nizamlı bir şəkildə əyir (difraksiya edərək); rəqəmsal detektor əyilmiş
şüaları Rentgen şüası difraksiya naxışı kimi bilinən, nöqtə naxışı şəklində qeydə alır (bunun bir örnəyi aşağıda göstərilmişdir).
Difraksiya olmuş
Rentgen şüaları
Rentgen şüası
mənbəyi

gen
Rent sı Kristal
şüa

Rəqəmsal
detektor

Rentgen şüası
difraksiya naxışı

Nəticə Rentgen şüası difraksiya naxışlarından və kimyəvi
metodlarla təyin olunmuş
monomer ardıcıllığından
istifadə edərək makromolekulların 3D kompüter modelini qurmaq mümkündür.
Məsələn, buradakı model
dörd subvahiddən ibarət
transtiretindir (Şəkil 5.18).

spektroskopiyası və bioinformatika (Başlıq 5.6) protein
struktur və funksiyasını başa düşmək üçün tamamlayıcı
yanaşmalardır.
Protein strukturunu öyrənməyin nəyə görə çətin
olduğunu izah edən sadə bir səbəb var. Artan sayda
biokimyəvi tədqiqatlar göstərir ki, bir çox protein və
ya proteinin bir hissəsi hədəf protein və digər növ
molekullar ilə əlaqəyə girmədiyi müddətcə, seçilən
üçölçülü struktur əmələ gətirmir. Onların elastikliyi
və strukturlarındakı qeyri-müəyyənlik funksiyalarının
əhəmiyyətli parçasını təşkil edir. Güman ki, bu xassə
onların fərqli zamanlarda fərqli hədəflərə bağlanması
üçün lazımdır. Ehtimal olunur ki, təbiətcə dağınıq protein
adı verilən bu proteinlər məməli heyvanlarda bütün
proteinlərin 20-30%-ini təşkil edir. Hal-hazırda bu
mövzu elmi tədqiqatların diqqət mərkəzində yer alır.

YOXLAMA 5.4
1. Polipeptidin hansı hissələri proteinin ikincili strukturunu bir
arada tutur? Bəs dördüncülü strukturu saxlayan nədir?
2. İndiyədək yunan əlifbasının ɑ və β hərfləri ən azı üç cüt strukturu ifadə etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bunlar hansılardır? Hər birini qısaca təsvir edin.
3. ƏGƏR Polipeptidin valin, leysin və izoleysin aminturşuları
ilə zəngin bölgəsi bükülmüş polipeptiddə harada yerləşər?
İzah edin.
FƏSİL 5
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BAŞLIQ 5.5
Nuklein turşuları irsi informasiyanı
daşıyan, ekspressiyasını təmin
edən və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır
Polipeptidin birincili strukturu proteinin formasını
təyin edirsə, bəs birincili strukturu təyin edən nədir?
Polipeptidin aminturşu ardıcıllığını gen adlanan irsiyyət
vahidləri proqramlaşdırır. Gen nuklein turşusu qrupunun üzvü olan DNA-dan ibarətdir. Nuklein turşusu isə
nukleotid monomerlərindən əmələ gələn polimerdir.

Şəkil 5.22 Gen ekspressiyası: DNA → RNA → protein. Eukariot
hüceyrənin nüvəsindəki DNA, məlumat RNA-sının (mRNA) sintezi
vasitəsilə sitoplazmadakı protein sintezini idarə edir.
DNA

Nüvədə
mRNA-nın
sintezi

Nüvə
Sitoplazma

Nuklein Turşusunun Rolu
Nuklein turşularının iki növü, dezoksiribonuklein
turşusu (DNA) və ribonuklein turşusu (RNA) canlı
orqanizmlərin malik olduğu mürəkkəb komponentlərin
bir nəsildən digərinə ötürülərək yenidən yaradılmasını
təmin edir. Molekullar arasında unikal yer tutan DNA
öz çoxalma prosesini yönləndirmək qabiliyyətinə sahibdir. DNA, eyni zamanda RNA sintezini və bu RNA
vasitəsilə protein sintezini də idarə edir. Bu iki addım
birlikdə gen ekspressiyası prosesini təşkil edir
(Şəkil 5.22).
DNA orqanizmin valideynlərindən miras aldığı genetik materialdır. Hər bir xromosom bir ədəd uzun DNA
ehtiva edir və yüzlərlə gen daşıyır. Hüceyrə ikiyə bölünüb çoxalarkən, DNA molekullarının surəti çıxarılır və
növbəti nəslə ötürülür. Hüceyrənin bütün fəaliyyətini
proqramlaşdıran informasiyasının yazıldığı yer DNAnın strukturudur. Lakin necə ki, kompüter proqramı
öz-özünə bir məhsul üzərindəki barkodu oxuya bilmir,
eləcə də DNA birbaşa hüceyrəvi əməliyyatları həyata
keçirmir. Barkodun oxunması üçün skaner lazım olduğu kimi, genetik proqramları da həyata keçirmək üçün
proteinlərə gərək var. Hüceyrənin iş görən avadanlığı
— yəni bioloji funksiyaları həyata keçirən alətləri —
əsasən proteinlərdir. Məsələn, qırmızı qan hüceyrəsində
oksigen daşıyan, daha əvvəl də gördüyünüz hemoqlobin proteinidir (Şəkil 5.18), onun spesifik strukturunu
təyin edən DNA deyil.
Bəs genetik informasiyanın DNA-dan proteinə doğru
axışında, yəni gen ekspressiyası prosesində nuklein
turşularının digər növü olan RNA hansı rolu oynayır?
DNA molekulu üzərindəki genlər məlumat RNA-sı
(mRNA) istehsalını idarə edir. mRNA molekulu hüceyrənin protein istehsal edən qurğusu ilə əlaqəyə girərək
polipeptidin istehsalını idarə edir; polipeptid büküldükdən sonra proteinin bir hissəsini, yaxud da bütününü
əmələ gətirə bilir. Genetik informasiyanın axımını bu
ardıcıllıq ilə ifadə etmək olar: DNA→RNA→protein
(Şəkil 5.22). Protein sintezinin aparıldığı yer ribosom
adlı strukturdur. Eukariot hüceyrələrdə ribosomlar nüvə
ilə plazma membranı arasındakı bölgə olan sitoplazmada və daxili membranların üzərində yerləşərkən, DNA
nüvə içində yerləşir. Məlumat RNA-sı genetik protein
84
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mRNA

mRNA
mRNA nüvə dəliklərindən sitoplazmaya
keçir
mRNA-da
daşınan
informasiya
əsasında
protein sintezi
Polipeptid

Ribosom

Aminturşu

sintezi üçün təlimatları nüvədən sitoplazmaya daşıyır.
Prokariot hüceyrədə nüvə olmasa da, məlumatı DNAdan ribosomlara, oradan isə digər hüceyrəvi qurğulara daşımaq üçün yenə də mRNA-dan istifadə edilir.
Kitabın sonrakı hissələrində yeni kəşf olunmuş RNA
molekulları və onların funksiyaları haqda öyrənəcəksiniz. Bu RNA-ların sintezini idarə edən DNA hissələri
də gen sayılır (Başlıq 18.3).

Nuklein Turşu Komponentləri
Nuklein turşusu polinukleotid adlanan, polimer
formasında makromolekuldur (Şəkil 5.23a). Adından da
məlum olduğu kimi, polinukleotid nukleotid monomerlərindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, nukleotid üç hissədən
ibarətdir: beşkarbonlu şəkər (pentoz), azot ehtiva edən
(azotlu) əsas və sayları bir ilə üç arasında dəyişən fosfat
qrupu (Şəkil 5.23b). Polinukleotid istehsalında istifadə
olunan ilkin nukleotiddə üç fosfat qrupu olur, ancaq
polimerizasiya prosesində bunların ikisi qopur. Nukleotidin heç bir fosfat qrupu olmayan hissəsinə nukleozid
deyilir.
Nukelotid strukturunu başa düşmək üçün ilk
öncə azotlu əsasın strukturunu öyrənməliyik
(Şəkil 5.23c). Azotlu əsas bir və ya iki azot atomu
ehtiva edən halqaya malikdir. (Bunların azotlu əsas
adlandırılmasının səbəbi azot atomlarının məhluldan
H+ götürməyə meylli olması, yəni qələvi kimi
davranmalarıdır). İki növ azotlu əsas mövcuddur:
pirimidin və purin. Pirimidin bir ədəd altı elementli

məlumat Başlıq 16.2-də verilmişdir). Polinukleotidin
yanaşı nukleotidləri bir-birinə iki nukleotid şəkəri arasında körpü quran fosfat qrupundan ibarət fosfodiester
rabitəsi ilə qoşulur. Bu bağlanma ilə şəkər-fosfat gövdəsi
adlı struktur yaranır (Şəkil 5.23a). (Əsasların gövdədə olmadığına diqqət edin). Polimerin iki sərbəst ucu
bir-birindən açıqca fərqlənir. Bir ucda 5’ karbona bağlı
fosfat qrupu varkən, digər ucda 3’ karbona qoşulmuş
hidroksil qrupu mövcuddur. Bu uclara müvafiq şəkildə
5’ ucu və 3’ ucu deyilir. Birtərəfli küçə kimi, polinukleotidin də yönünün şəkər-fosfat gövdəsi boyu 5’-dən 3’-ə
doğru olduğunu deyə bilərik. Əsaslar isə şəkər-fosfat
gövdəsi boyunca düzülürlər.
DNA və ya mRNA polimeri boyu sıralanan azotlu
əsas ardıcıllığı hər gen üçün unikaldır və hüceyrəyə
çox spesifik informasiyanı təmin edir. Genlər minlərlə
nukleotiddən ibarət olduğu üçün mümkün olan fərqli
nukleotid ardıcıllığı effektiv olaraq sonsuzdur. Genin
daşıdığı informasiya onun özünəməxsus dörd DNA
əsasından ibarət ardıcıllığında gizlidir. Məsələn,
5’-AGGTAACTT-3’ ardıcıllığı bir mənaya gələrkən,
5’-CGCTTAAC-3’ ardıcıllığı tamamilə başqa məna
daşıyır. (Aydındır ki, həqiqi genlər dəfələrlə uzundur).
Gendəki nukleotidlərin xətti sırası aminturşu ardıcıllığı
olan proteinin birincili strukturunu, o isə öz növbəsində
proteinin üçölçülü strukturunu müəyyənləşdirərək,
genin hüceyrədəki funksiyasını təyin edir.

karbon halqasına və azota malikdir. Bu sinfin üzvləri
bunlardır: sitozin (C, ing. cytosine), timin (T) və urasil
(U). Purinlər daha böyükdür: bir ədəd altı elementli
halqa ilə bir ədəd beş elementli halqa birləşmişdir.
Purinlər adenin (A) və quanin (G, ing. guanine)
əsaslarıdır. Əsaslar halqalarına qoşulan kimyəvi qrupları
ilə fərqlənirlər. Adenin, quanin və sitozin həm DNA,
həm də RNA molekullarında olduğu halda, timin yalnız
DNA, urasil isə yalnız RNA molekulunda var.
İndi isə, bu azotlu əsaslara şəkər əlavə edək. DNAda şəkər dezoksiriboz, RNA-da isə riboz molekuludur
(Şəkil 5.23c). Bu şəkərlər arasındakı tək fərq,
dezoksiriboz halqasının ikinci karbonunda bir oksigen
atomunun əskik olmasıdır. Adı da buradan qaynaqlanır:
dezoksiriboz.
İndiyədək azotlu əsas ilə şəkərdən ibarət olan nukleozidi təsvir etdik. Nukleotidi tamamlamaq üçün şəkərin
5’ (şəkərlərin karbon nömrəsində apostrof işarəsi qoyulur, Şəkil 5.23b) karbonuna bir ilə üç arasında fosfat
qrupu əlavə etməliyik. Bir fosfatlı olan versiyanın adı
nukleozid monofosfat, daha çox bilinən adı isə nukleotiddir.

Nukleotid Polimerləri
Nukleotidlər dehidrasiya reaksiyası nəticəsində polinukleotidə çevrilir. (Bu mövzu haqqında daha ətraflı

Şəkil 5.23 Nuklein turşusunun komponentləri. (a) Polinukleotidin
şəkər-fosfat gövdəsi və müxtəlif azotlu əsaslardan ibarət çıxıntıları olur. (b)
Polinukleotiddə hər nukleotid monomeri azotlu əsas, şəkər və fosfat qrupu
ehtiva edir. Şəkərdəki karbon nömrələrinin ştrixlənməsinə (’) nəzər yetirin.
(c) Nukleozid azotlu əsas (purin və ya pirimidin) və beşkarbonlu şəkər
(dezoksiriboz və ya riboz) ehtiva edir.

5’ ucu

AZOTLU ƏSASLAR
Pirimidinlər

Şəkər-fosfat
gövdəsi (mavi)

Sitozin (C)

Timin (T, DNA-da) Urasil (U, RNA-da)
Purinlər

Nukleozid
Azotlu
əsas

Adenin (A)

Quanin (G)
ŞƏKƏRLƏR

Fosfat
qrupu

Şəkər
(pentoz)

(b) Polinukleotidin nukleotid
monomeri
3’ ucu
(a) Polinukleotid və ya nuklein turşusu

Dezoksiriboz (DNA-da)

Riboz (RNA-da)

(c) Nukleozid komponentləri
FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
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Araşdırma
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Şəkər-fosfat
gövdələri

Şəkil 5.24 DNA və tRNA molekulları-

nın strukturu. (a) DNA çox vaxt qoşa spiral
formasını alır. Qoşa spiral kənarları şəkər-fosfat gövdələrinin əmələ gətirdiyi bir-birinə
antiparalel yerləşən polinukleotid zəncirlərindən (mavi lent) ibarətdir. Azotlu əsas
cütlər arasındakı hidrogen rabitəsi iki zənciri
bir yerdə saxlayır. Burada simvolik strukturlar ilə göstərildiyi kimi, adenin (A) yalnız
timin ilə (T), quanin (G) isə yalnız sitozin ilə
(C) cütləşə bilər. Buradakı hər DNA zənciri
Şəkil 5.23a-dakı polinukleotidin struktural
bənzəridir. (b) tRNA-nın müəyyən antiparalel
hissələri cütləşdiyi üçün, molekul L hərfinə
bənzəyir. RNA-da A, U ilə cütləşir.

Hidrogen
rabitələri

Hidrogen rabitəsi ilə
birləşmiş qələvi cütü

(a) DNA

Hidrogen rabitəsi ilə
birləşmiş qələvi cütü

DNA və RNA Molekullarının Strukturu
DNA xəyali ox ətrafında burulan iki polinukleotid
zəncir, yəni ikiqat spiral şəklində molekuldur
(Şəkil 5.24a). İkitərəfli avtomobil yolu kimi, bu iki
şəkər-fosfat gövdəsi də bir-birinə əks yöndədir və
buna antiparalel yerləşmə deyilir. Şəkər-fosfat gövdəsi
spiralın kənar hissəsində yerləşir. Azotlu əsaslar isə
spiralın iç hissəsində bir-biriləri ilə cütlüklər əmələ
gətirirlər. Cütləşən əsaslar arasındakı hidrogen rabitələri
bu iki zənciri bir yerdə saxlayır (Şəkil 5.24a). DNA
molekullarının əksəriyyəti minlər, hətta milyonlarla
əsas cütü uzunluğundadır. Eukariot xromosomunu
təşkil edən tək, uzun DNA zənciri hər biri DNA-nın
fərqli bölgələrində yerləşən çoxsaylı genləri daşıyır.
İkiqat spiralın əsasları ancaq müəyyən qaydaya
əsasında bir-birilə cütləşə bilirlər. Bir zəncirin adenini
(A) həmişə digər zəncirin timini (T) ilə, quanin (G)
isə həmişə sitozin (C) ilə cütləşir. Beləcə, bir zəncir
boyunca düzülmüş əsas ardıcıllığını oxuyaraq, digər
zəncirdəki əsas ardıcıllığını təxmin etmək mümkündür.
Bu əsas cütləşməsi qaydasına görə, əgər zəncirin bir
hissəsindəki ardıcıllıq 5’-AGGTCCG-3’ şəklindədirsə,
əks-zəncirin müvafiq hissəsindəki ardıcıllıq
3’-TCCAGGC-5’ şəklində olmalıdır. İkiqat spiralın iki
zənciri komplementardır, yəni biri digərinin təxmin oluna
bilən qarşılığıdır. Bölünməyə hazırlaşan hüceyrənin
sahib olduğu hər bir DNA-nın dəqiqliklə surətini
çıxarmaq qabiliyyəti məhz DNA-nın bu xassəsinə
əsaslanır. Hüceyrə bölündüyü zaman, çıxarılan
surətlər bala hüceyrələrə paylanır; beləcə, genetik
olaraq valideyn hüceyrə ilə eyni hüceyrələr əmələ
gəlir. Hüceyrə çoxalma prosesində DNA-nın strukturu
genetik informasiya ötürmə funksiyasına imkan yaradır.
RNA molekulu isə əksinə, tək zəncirlidir. Buna baxmayaraq, iki RNA molekulu, hətta eyni molekulun iki
fərqli hissəsi arasında komplementar əsas cütləşməsinin
əmələ gəlməsi mümkündür. RNA molekulunun daxili
cütləşməsi bəzi molekulların funksiyası gərəyi zəruri
üçölçülü formanı alması üçün önəmlidir. Məsələn, poli86
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(b) Nəqliyyat RNA-sı

peptid sintezində aminturşuları ribosoma gətirən RNAnın bir növü olan nəqliyyat RNA-sına (tRNA, ing. transfer
RNA) nəzər yetirək. Bir tRNA molekulu təxminən 80
nukleotid uzunluğundadır. Komplementar hissələrin
anti-paralel şəkildə yan-yana gələ bildiyi yerlərdə nukleotid cütləşməsi nəticəsində, rRNA-nın işlək forması
əmələ gəlir (Şəkil 5.24b).
RNA-da adenin (A) ilə urasil (U) əsasıyla cütləşdiyinə
və timinin (T), ümumiyyətlə mövcud olmadığına diqqət
yetirin. RNA ilə DNA arasındakı digər bir fərq isə,
DNA-nın, demək olar ki, hər zaman ikiqat spiral şəklində olmağı, RNA formasının isə dəyişməyidir. RNA
hərtərəfli molekuldur və buna görə də bir çox bioloq
düşünür ki, canlı həyatın ilkin formalarında genetik informasiya daşıyıcısı DNA deyil, RNA idi (Başlıq 25.1).

YOXLAMA 5.5
1. TƏSVİR ET
Şəkil 5.23a-da ən üstdəki üç nukleotidin şəkərlərindəki bütün karbonları nömrələyin, azotlu əsasları dairəyə
alın, fosfatları isə ulduz ilə işarələyin.
2. TƏSVİR ET
DNA ikiqat spiralının bir hisəssinin zəncirinin
azotlu əsas ardıcıllığı belədir: 5’-TAGGCCT-3’. Ardıcıllığı
başqa bir yerə köçürüb altına komplementar zəncirini yazın
və 5’ və 3’ uclarını aydın şəkildə işarələyin.

BAŞLIQ 5.6
Genomika və proteomika
biologiyada araşdırma və tətbiqi
fundamental şəkildə dəyişdirmişdir
İyirminci əsrin birinci yarısında aparılan təcrübələr
nəsildən-nəslə ötürülən, hüceyrə və orqanizmlərin
funksiyasını təyin edən genetik informasiya daşıyıcısı
olan maddənin DNA olduğu sübut etdi. 1953-cü ildə
DNA strukturunun kəşf edilib nukleotid ardıcıllığının
proteindəki aminturşu ardıcıllığını təyin etdiyi aydın-

laşdıqdan sonra, bioloqlar nukleotid ardıcıllığını (əsas ardıcıllığı daha geniş istifadə olunan termindir) öyrənərək
genləri “deşifrələməyə” başladılar.
DNA zəncirinin nukleotid ardıcıllığını tək-tək təyin
edən kimyəvi metod olan DNA ardıcıllaması (ing. DNA
sequencing) 1970-ci illərdə icad edilmişdir. Alimlər genləri
bir-bir öyrənməyə başladılar və öyrəndikcə sualları da
çoxaldı: Gen ekspressiyası necə tənzimlənir? Aydın idi
ki, gen ilə onun protein məhsulu əlaqəli idi, ancaq bunu
necə edirdilər? Genə daxil olmayan DNA bölgələrinin,
əgər varsa, funksiyası nədir? Bir canlı orqanizmin genetik aparatını tam başa düşmək üçün bütün DNA komplektinin tam ardıcıllığı lazım idi. Həyata keçirilməsi çox
çətin görünsə də, bir sıra görkəmli bioloq 80-ci illərdə
bu iddialı ideyanı ortaya atdı: insanın bütün genomunu,
3 milyard nukleotid sırasını ardıcıllamaq. Bu nəhəng
layihə 1990-cı ildə başladı və 2000-ci illərin əvvəlində
effektiv bir şəkildə bitdi.
İnsan Genom Layihəsinin (ing. Human Genome Project)
planlanmamış, ancaq böyük yan təsiri daha sürətli
və ucuz ardıcıllama metodlarının inkişafı olmuşdur.
Bu gedişat davam etməkdədir: 2001-ci ildə 1 milyon
nukleotidlik ardıcıllığın çıxarılması $5 000-dan çox
ikən, 2016-cı ildə bu rəqəm $0.02-dan az idi. İlk insan
genomunun ardıcıllanması 10 ildən çox vaxt alırdısa,
indi bunu bir neçə gündə tamamlamaq mümkündür
(Şəkil 5.25). Sürətlə artan tam şəkildə ardıcıllanmış
genomların sayı bioinformatika elminin inkişafına böyük
təkan vermişdir. Bioinformatika kompüter proqramı və
hesablama vasitələrinin istifadəsi ilə böyük informasiya
toplusunu idarə edən və anlamağa çalışan sahədir.
Bu inkişafın yaratdığı zəlzələ biologiya və əlaqəli
sahələrin köklü şəkildə dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hal-hazırda bioloqlar tez-tez genomika adlanan yanaşma vasitəsilə fərqli növlərə aid çox sayda geni, hətta bütöv genomları müqayisə edərək, suallara cavab tapmağa
çalışırlar. Bənzər yanaşma proteinlərə də tətbiq olunur:
Proteomika sahəsi çox sayda proteini və ardıcıllıqlarını
analiz edir. (Protein ardıcıllıqları biokimyəvi metodlar
vasitəsilə əldə oluna biləcəyi kimi, proteini kodlayan
DNA ardıcıllığının tərcüməsi ilə də əldə oluna bilər). Bu
yanaşmalar biologiyanın bütün sahələrinə təsir göstərmişdir. Şəkil 5.26-da bunun bəzi nümunələri verilmişdir.
Genomika və proteomika tədqiqatlarının biologiya
elmi üzərindəki ən böyük təsiri, bəlkə də təkamül anlayışına verdiyi yeni töhfələr olmuşdur. Genomika fosil

və yaşayan növlər üzərindəki tədqiqatlardan öyrənilən
təkamül nəticələrini təsdiq etməklə yanaşı, əvvəlki
dəlillərlə aydınlaşdırılmamış müxtəlif orqanizm qrupları
arasındakı əlaqəni də yenidən gözdən keçirərək, təkamül tarixinin başa düşülməsinə kömək etmişdir.

DNA və Proteinlər Təkamülün Ölçü Vahidi
Kimi
TƏKAMÜL Əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir ki, canlıların ortaq xassələri onların ortaq əcdadları olduğunu
göstərir. Məsələn, məməli heyvanlar tük və süd vermək
kimi ortaq xassələrə malikdirlər. DNA irsi informasiyanı
genlər şəklində daşıdığı üçün genə və onun məhsulu
proteinə aid ardıcıllıqlar orqanizmin irsi keçmişi haqda
bir növ sənədlərdir. DNA molekulundakı nukleotidlərin
xətti ardıcıllığı ata və anadan uşağa ötürülür. Bu ardıcıllıqlar proteinlərin aminturşu ardıcıllığını təyin edir.
Nəticədə, bacı, qardaş kimi yaxın qohumların DNA və
proteinləri, o növə aid daha uzaq qohumlarınkına nisbətən bir-birinə daha oxşardır.
Canlı təbiətin təkamülü nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, bu
“molekulyar genealogiya” (nəsil ağacı) anlayışını növlərarası qohumluq əlaqələri üçün də istifadə etmək mümkündür. Anatomik dəlillər (buna fosil dəlilləri də əlavə
oluna bilər) əsasında, yaxın qohum olduğu iddia olunan
iki növün, DNA və protein ardıcıllıqlarının da uzaq
növlərə nisbətən daha çox bənzərlik daşıyacağını təxmin
etmək olar. Nəticələr bu iddianı təsdiqləyir. Buna örnək
olaraq insan hemoqlobininə aid β polipeptid zəncirinin
digər onurğalılardakı müvafiq hemoqlobin polipeptidi
ilə müqayisəsini göstərmək olar. Bu 146 aminturşuluq
zəncirdə insan və qorilla arasında yalnız bir aminturşu
fərq vardır; insan ilə qurbağa və digər uzaq növlərə aid
polipeptidin fərqi isə 67 aminturşudur. Elmi Bacarıq
Məşğələsində bununla əlaqəli məsələlər həll edə bilərsiniz. Bu nəticəni genomu bütünlükdə müqayisə edərkən
də əldə etmək mümkündür: İnsan genomu ilə şimpanzeninki 95-98% eyni ikən, daha uzaq təkamül qohumu
olan siçan ilə bu rəqəm 85%-ə enir. Molekulyar biologiya alimlər üçün təkamül qohumluqlarını ölçə biləcəkləri
yeni bir xətkeş kəşf etmişdir.
Genom ardıcıllıqlarını qarşılaşdırmağın praktik tərəfi
də var. Məsələ Həlli Məşğələsində bu cür genom analizi yolu ilə bazar fırıldağını necə tapa biləcəyinizi görə
bilərsiniz.

YOXLAMA 5.6
Şəkil 5.25 Müasir
dövrdə avtomatik
DNA ardıcıllama texnologiyası və güclü
kompüterlər vasitəsilə gen və genomları
sürətlə ardıcıllamaq
mümkündür.

1. Orqanizmin bütün genomunu ardıcıllamaq onun funksiyasını
başa düşmək baxımından alimlərə necə kömək edə bilər?
2. DNA-nın hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini nəzərə alsaq, nəyə
görə oxşar xüsusiyyətlərə malik iki növün oxşar genoma sahib
olacağını təxmin etmək olar?
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Şəkil 5.26

ƏLAQƏ QUR

Paleontologiya
Yeni DNA ardıcıllama
metodları nəsli kəsilmiş əcdadımız olan
Neandertalların (Homo
neanderthalensis) qədim
toxumalarından tapılmış
cüzi miqdarda DNA-nı
deşifrələməyə kömək
etmişdir. Neandertal
genomunun ardıcıllanması onların fiziki görünüşü
(bu rekonstruksiyadakı
kimi) və müasir insanla
əlaqəsi haqqında məlumat verir.
(Şəkil 34.51 və 34.52.)

Genomika və Proteomikanın
Biologiya Elminə Töhfələri
Texnologiya və informasiya emalı sahəsindəki inkişaf nəticəsində
nukleotid ardıcıllanması,
nəhəng gen və protein
qruplarının analizi sürətlə
və ucuz şəkildə həyata keçirilir. Ümumilikdə
genomika və proteomika
biologiyanın müxtəlif
sahələrinə böyük töhfələr
vermişdir.

Tibb Elmləri

Təkamül
Təkamül biologiyasının əsas məqsədi yaşayan
və nəsli kəsilmiş növlər arasındakı əlaqələri
aşkar etməkdir. Məsələn, genom ardıcıllığının
müqayisəsi nəticəsində quru məməlisi olan begemotun balinalarla yaxın qohum olduğu ortaya
çıxmışdır (Şəkil 22.20).

Xərçəng kimi insan xəstəliklərinin genetik əsaslarının araşdırılması tədqiqatçılara yeni müalicə metodlarını inkişaf etdirmək üçün
yön verir. Bir növ “fərdiləşdirilmiş tibb” yanaşması hesab edilən,
xəstədən götürülmüş şişdə ekspressiya olan gen dəstlərinin ardıcıllığının çıxarılaraq,
xəstənin xəstəliyinə
müalicə tapmağa çalışan konkret hədəfli
metodlar daha ümidverici görünür (Şəkil
12.20 və 18.27).

Növlərin Qarşılıqlı Əlaqəsi
Begemot
Qısaüzgəc qrind

Mühafizə Biologiyası
Ədliyyə ekoloqları qanunsuz
bitki istifadəsi və heyvan
ovunu aşkar etmək üçün
genomika və molekulyar
biologiyanın üsullarından
getdikcə daha çox istifadə
edirlər. Məsələn, qanunsuz fil dişi yükündən
əldə olunan DNA-nın
genomik ardıcıllığı
brakonyerlərin ov
etdikləri ərazini və şəxsləri
tapmaq üçün istifadə edilmişdir
(Şəkil 56.9).
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Bitkilərin çoxu köklərindəki
göbələk və bakteriyalarla qarşılıqlı faydalı əlaqədə yaşayırlar. Bu qarşılıqlı əlaqə bitkinin
inkişafına kömək edir. Genom
ardıcıllama və gen ekspressiyası analizləri bitki ilə birlikdə
yaşayan icmaların xarakterizə
olunmasına imkan yaradır.
Belə tədqiqatlar bu əlaqələrin
öyrənilməsinə kömək edir
və gələcəkdə aqrar sənayeyə
yeniliklər gətirə bilər. (Fəsil
31 Elmi Bacarıq Məşğələsi və
Şəkil 37.11).
ƏLAQƏ QUR Genomika və proteomika tədqiqatçılara
müxtəlif bioloji suallara cavab tapmaqda necə köməklik edir?
Burada verilən nümunələr əsasında izah edin.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Polipeptid Ardıcıllığı Datasının Analizi

İnsan

İnsana Rezus Meymunu Daha Yaxındır, Yoxsa Hibbon? Məşğələdə β-qlobin adlanan, hemoqlobinin β polipeptid zəncirinin aminturşu
ardıcıllığını analiz etməli və rezus meymunu ilə hibbonun insanla
qohumluğuna dair fərziyyə irəli sürməlisiniz.

töv ardıcıllıq tək bir sətrə yerləşmədiyindən, üç parçaya bölünmüşdür.
Ardıcıllıqların müqayisəsini asanlaşdırmaq üçün hamısı cərgələnmişdir.
Məsələn, hər üç növdə ilk aminturşunun V (valin), 146-cı aminturşunun isə H (histidin) olduğunu görə bilərsiniz.

Belə Təcrübələr Necə Aparılır? Maraq dairəsindəki polipeptidi
orqanizmdən saflaşdırıb aminturşu ardıcıllığını təyin etmək
mümkündür, lakin adətən müvafiq gen əldə olunduqdan sonra DNA
ardıcıllanır və buradan aminturşu ardıcıllığı çıxarılır.

DATANI ŞƏRH ET

Rezus
meymunu

Hibbon

1. Rezus meymunu və hibbonun ardıcıllıqlarını hərfbəhərf müqayisə
edərək, üst-üstə düşməyən aminturşuları dairələyin. (a) İnsan və
rezus meymunu ardıcıllıqları arasında neçə aminturşu fərqi var? (b)
Bəs hibbon və insan arasındakı fərq nə qədərdir?
Təcrübə Datası Aşağıdakı data insan, rezus meymunu və hibbondan
2. Meymun növlərində neçə faiz aminturşu insanın β-qlobin ardıcıllığı
götürülmüş β-qlobinlərin 146 aminturşuluq ardıcıllıqlarını göstərir. Büilə eynidir?
3. Sadəcə dataya əsaslanaraq, bu iki
Növ
Cərgələnmiş 𝛃-qlobin aminturşu ardıcıllıqları
növdən hansının insana daha yaxın olduğu
haqda hipotez irəli sürün. Cavabınızı necə
İnsan
1 VHLTPEEKSA
VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
əsaslandırardınız?
Meymun
1 VHLTPEEKNA
VTTLWGKVNV DEVGGEALGR LLLVYPWTQR FFESFGDLSS
4. Hipotezi dəstəkləmək üçün başqa hansı
Hibbon
1 VHLTPEEKSA
VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
dəlillərdən istifadə edərdiniz?
İnsan
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFATLSE
LHCDKLHVDP
Data mənbəyi:
Meymun
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLNHLDN LKGTFAQLSE
LHCDKLHVDP
İnsan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
Hibbon
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFAQLSE
LHCDKLHVDP
AAA21113.1;
İnsan
Meymun
Hibbon

101 ENFRLLGNVL
101 ENFKLLGNVL
101 ENFRLLGNVL

VCVLAHHFGK EFTPPVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH

Rezus meymunu: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein/122634;
Hibbon: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/122616

MƏSƏLƏ HƏLLİ MƏŞĞƏLƏSİ

Siz də balıq
fırıldaqçılığının
qurbanısınız?

Bu məşğələdə qızılbalığın həqiqi olub-olmadığını araşdırmalısınız.
Yanaşmanız

Araşdırmanızdakı rəhbər prinsip, növdaxili və ya yaxın əlaqəli növlərin DNA ardıcıllığının uzaq əlaqəli növlərə nisbətən, bir-birinə daha oxşar olmasıdır.

Bəlkə də qızılbalıq alarkən Atlantik qızılbalığının (Salmo salar) əvəzinə, daha bahalı,
Sakit okean qızılbalığına (Oncorhynchus
növü) üstünlük verirsiniz, amma tədqiqatlar
göstərir ki, təxminən 40% ehtimalla pulunu
ödədiyiniz balığı almırsınız!

Datanız

Kijuç balığı (Oncorhynchus kisutch) etiketi daşıyan qızılbalıq aldığınızı təsəvvür
edin. Balığın həqiqi kijuç olub-olmadığını təyin etmək üçün məhsuldan götürülən
qısa DNA ardıcıllığını üç qızılbalıq növünün eyni genlərinin standart ardıcıllığı ilə
müqayisə etməlisiniz. Ardıcıllıqlar belədir:
O.kisutch (kijuç) kimi
işarələnmiş nümunə

5’ –CGGCACCGCCCTAAGTCTCT–3’

O. kisutch (kijuç)

5’ –AGGCACCGCCCTAAGTCTAC–3’

O. keta (keta)

5’ –AGGCACCGCCCTGAGCCTAC–3’

Salmo salar (Atlantik qızılbalığı)

5’ –CGGCACCGCCCTAAGTCTCT–3’

{

Standart
ardıcıllıqlar

Analiz

1. Standart ardıcıllıqları (O. kisutch, O. keta və S. salar) nəzərdən keçirin və nümunənizin ardıcıllığıyla üst-üstə düşməyən nukleotidləri dairəyə alın.
2. (a) O. kisutch və nümunəniz arasında neçə nukleotid fərqi var? (b) Bəs O. keta
ilə fərq nə qədərdir? (c) Hesablamanı S. salar üçün təkrarlayın.
3. Standart ardıcıllığın hər biri ilə nümunəniz arasında neçə faiz oxşarlıq var?
4. Sadəcə burada verilənlərə əsaslanaraq nümunənin hansı növə aid olduğunu
təxmin edin. Cavabı nəyə əsaslandırırsınız?
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5 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

5.1

Makromolekul monomerlərdən ibarət polimerdir

ayrılmasıyla baş verən dehidrasiya reaksiyası ilə daha
böyük molekullar əmələ gətirir. Polimerlər əks-proses olan
hidroliz ilə parçalara ayrılır. Kiçik monomer qrupundan
çox sayda polimer qurula bilər.

Böyük karbohidrat (polisaxarid), protein və nuklein turşuları monomer zəncirindən ibarət polimerlərdir. Lipidlərin
tərkib hissələri müxtəlifdir. Monomerlər su molekullarının

Böyük Bioloji Molekullar

BAŞLIQ

Tərkibi

5.2

Karbohidratlar yanacaq və
struktur materialıdır
Nişasta və sellülozu tərkib, struktur və
funksiya baxımından müqayisə edin.
Nişasta və sellülozun insan bədənində
rolu nədir?

BAŞLIQ

5.3

Karbohidrat, protein və aminturşular arasındakı fərqlər 		
nədən qaynaqlanır?

Nümunələr

Funksiyası

Monosaxaridlər: qlükoz, fruktoz

Yanacaq; digər molekullara çevrilə
və ya birləşib polimer əmələ gətirə
bilən karbon mənbəyidir

Disaxaridlər: laktoz, saxaroz
Polisaxaridlər:
Monosaxarid monomer

Sellüloz (bitki)

Qlükozu enerji kimi tədarük edir

Nişasta (bitki)

Xarici skeleti və göbələyin hüceyrə divarını gücləndirir

Qlikogen (heyvan)
Xitin (heyvan və göbələk)
Qliserin

Lipidlər müxtəlif növ
hidrofobik molekullardır

Triqliseridlər (yağlar): qliserin +
üç yağ turşusu

Vacib enerji mənbəyi

Fosfolipidlər: qliserin + fosfat
qrupu + iki yağ turşusu

Membranın lipid qoşalayı

3 yağ
turşusu

Nə üçün lipidlər polimer, yaxud
makromolekul hesab olunmur?

Fosforlu P
başlıq
2 yağ
turşusu

Proteinlər yüksək struktural və
funksional müxtəlifliyə malik
molekullardırır
Proteinlərin yüksək müxtəlifliyi nəyə
əsaslanır?

Enzimlər

Kimyəvi reaksiyaları kataliz edir

Müdafiə proteinləri

Xəstəliklərə qarşı qoruyur

Ehtiyat proteinləri

Aminturşu tədarük edir

Nəqliyyat proteinləri

Maddələri daşıyır

Hormonlar

Orqanizmin cavabını koordinasiya edir

Reseptor proteinlər
Aminturşu monomeri
(20 tip)

Hüceyrə membranının tərkib
hissəsi (xolesterin)
Bədən boyunca hərəkət edən
siqnalötürücü molekullar (hormonlar)

Steroid gövdə

5.4

Hidrofobik
quyruqlar
Hidrofilik
başlıqlar

Steroidlər: Bitişik dörd halqa və
onlara bağlı kimyəvi qruplar

BAŞLIQ

Bitki hüceyrə divarını gücləndirir

Hərəki proteinlər
Struktural proteinlər

Hüceyrə xaricindən siqnalları
qəbul edir
Hüceyrə hərəkətində iştirak edir
Struktural dəstəyi təmin edir

BAŞLIQ

5.5

Nuklein turşuları irsi
informasiyanı daşıyan,
ekspressiyasını təmin edən
və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır
Komplementar nukleotid cütləşməsi
nuklein turşularının funksiyasında nə
rol oynayır?
90

BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Azotlu qələvi
Fosfat
qrupu

DNA:

İrsi məlumat saxlayır

Şəkər = dezoksiriboz
Azotlu qələvilər = C, G, A, T
Adətən qoşa zəncirli
Şəkər

Nukleotid (polinukleotid
monomeri)

RNA:
Şəkər = riboz
Azotlu qələvilər = C, G, A, U
Adətən tək zəncirli

İnformasiyanın DNA-dan ribosoma daşınması da daxil olmaqla,
gen ekspressiyasında müxtəlif
funksiyalar yerinə yetirir

BAŞLIQ

5.6

Genomika və proteomika biologiyada araşdırma
və tətbiqi fundamental şəkildə dəyişdirmişdir
DNA sıralanmasındakı son texnoloji yeniliklər genomikaya
təkan vermişdir ki, bu da böyük gen qruplarını və ya bütöv
genomu analiz edən yanaşmadır. Proteomika isə böyük
protein qrupları üçün oxşar yanaşmadır. Bioinformatika bu
böyük data toplularının analizi üçün hesablama alətləri və
kompüter proqramlarının istifadəsidir.
İki bioloji növ təkamül cəhətdən nə qədər yaxındırsa, onların DNA ardıcıllığı da bir o qədər oxşardır. DNA ardıcıllığı
datası fosil və anatomik dəlillərə əsaslanan təkamül modelini təsdiq edir.
Meyvə milçəyində, balıqda, siçanda və insanda müəyyən bir
gen ardıcıllığına nəzər salaraq, insanın gen ardıcıllığının digər
növlərə olan nisbi oxşarlığını təxmin edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı digərlərini özündə birləşdirir?
A) disaxarid		
C) nişasta
B) polisaxarid		
D) karbohidrat
2. Amilaz enzimi sadəcə monomerlər α halında olduqda qlükoz monomerləri arasındakı qlükozidik rabitəni qıra bilir.
Amilaz aşağıdakılardan hansını parçalaya bilər?
A) qlikogen, nişasta və amilopektin
B) qlikogen və sellüloz
C) sellüloz və xitin
D) nişasta, xitin və sellüloz
3. Aşağıdakılardan hansı doymamış yağlar üçün doğrudur?
A) Bitkilərdən daha çox heyvanlarda rast gəlinir
B) Yağ turşusu zəncirlərində ikiqat rabitə var
C) Otaq temperaturunda bərkiyirlər
D) Eyni sayda karbona malik doymuş yağlardan daha çox
hidrogenləri var
4. Hidrogen rabitəsinin dağılmasından ən az təsirlənən protein struktural səviyyə hansıdır?
A) Birincili struktur		
C) Üçüncülü struktur
B) İkincili struktur		
D) Dördüncülü struktur

7. Aşağıdakı əsas ardıcıllığı cütlərindən hansı normal DNA
qoşa spiralının bir hissəsini əmələ gətirə bilər?
A) 5’-AGCT-3’ və 5’-TCGA-3’
B) 5’-GCGC-3’ və 5’-TATA-3’
C) 5’-ATGC-3’ və 5’-GCAT-3’
D) Bütün cütlər doğrudur
8. Aşağıdakı terminləri qruplaşdıran cədvəl qurun, sətir və
sütunları işarələyin.
Monosaxarid
Polipeptid
Fosfodiester rabitə
Yağ turşusu
Triqliserid
Peptid rabitəsi
Aminturşu
Polinukleotid
Qlükozidik rabitə
Nukleotid
Polisaxarid
Mürəkkəb efir rabitəsi
9. TƏSVİR ET Şəkil 5.23a-dakı polinukleotid zəncirini kopyalayın və 5’ ucundan başlayaraq G, T, C, A əsaslarını işarələyin. Bunun DNA polinukleotidi olduğunu fərz edin. İndi isə
fosfat (çevrə), şəkər (beşbucaqlı) və əsaslar üçün eyni simvoldan istifadə edərək komplementar zəncir qurun. Əsasları
işarələyin. Hər zəncirin 5’ → 3’ istiqamətini göstərən ox
çəkin. Oxlardan istifadə edərək ikinci zəncirin birinciyə
anti-paralel olduğunu dəqiqləşdirin.
Tövsiyə: Birinci zənciri şaquli formada çəkdikdən sonra,
vərəqi tərsinə çevirin; İkinci zənciri 5’-dən 3’-ə doğru, yuxarıdan aşağı çəkmək işinizi asanlaşdıracaqdır.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Aminturşu ardıcıllıqlarının müqayisəsi yaxın növlərin təkamül tarixlərinə işıq tuta bilər. İki
canlı növünü müqayisə etsəydiniz, bütün proteinlərin eyni
dərəcədə fərqlilik göstərəcəyini gözləyərdinizmi? Cavabınızı əsaslandırın.
11. ELMİ TƏDQİQAT DNA-ya birləşən proteinləri araşdıran
laboratoriyada aspirantsınız. Sizə müəyyən növlərin genomu tərəfindən kodlanan proteinlərin aminturşu ardıcıllığı
verilir və DNA-ya bağlanma ehtimalı olan proteinləri
tapmaq tapşırılır. Sizcə, bu proteinlərin DNA-ya birləşən
hissələrində hansı tip aminturşular olmalıdır? Fikrinizi
izah edin.
12. ESSE: TƏŞKİLAT Hüceyrədə müxtəlif funksiyalar yerinə
yetirən proteinlərin hamısı eyni dəst aminturşu monomerlərdən ibarət olan polimerlərdir. Aminturşu strukturunun
proteindəki funksiya müxtəlifliyini necə yaratdığına dair
100-150 sözlük qısa esse yazın.
13. SİNTEZ

5. DNA-nı parçalayan enzim, nukleotidləri birləşdirən kovalent rabitələrin hidrolizini kataliz edir. DNA molekulu bu
enzimlə qarışdırılsa, nə baş verər?
A) Qoşa spiralın iki zənciri aralanar
B) Polinukleotid gövdənin fosfodiester rabitəsi qırılar
C) Pirimidinlər dezoksiriboz şəkərlərdən ayrılar
D) Bütün əsaslar dezoksiriboz şəkərlərdən ayrılar

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz

Yumurta sarısının funksiyasının inkişaf edən cücəni
qidalandırmaq və dəstəkləmək olduğunu nəzərə alaraq,
yumurta sarısında yağ, protein və xolesterin səviyyəsinin
niyə yüksək olduğunu izah edin.

6. Qlükozun molekul formulu C6H12O6-dır. Dehidrasiya reaksiyası ilə on qlükoz molekulunun birləşməsindən yaranmış
polimerin molekul formulu necə olar?
A) C60H120O60
B) C60H102O51
C) C60H100O50
D) C60H111O51

FƏSİL 5

Böyük Bioloji Molekulların Struktur və Funksiyası
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Hüceyrə

2

Hüceyrə Səyahəti

6

Şəkil 6.1 Hüceyrələriniz biologiyanı necə öyrənir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
6.1

Mikroskopiya və biokimya
biologiyanın əsas alətlərindəndir

6.2

Eukariot hüceyrə prosesləri birbirindən ayıran daxili membrana
sahibdir

6.3

Eukariot hüceyrənin genetik
təlimatları nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom tərəfindən
yerinə yetirilir

6.4

Endomembran sistem protein
nəqliyyatını tənzimləyən və
müxtəlif metabolik funksiyalar
yerinə yetirən şəbəkədir

6.5

Mitoxondri və xloroplast enerjini
bir formadan digərinə çevirir

6.6

Sitoskelet hüceyrənin struktur və
fəaliyyətini təşkilatlandıran lif
şəbəkəsidir

6.7

Hüceyrəxarici komponentlər və
hüceyrəarası əlaqələr hüceyrədə
gedən prosesləri koordinasiya edir

6.8

Hüceyrə onu əmələ gətirən
hissələrin cəmindən böyükdür

Həyatın Təməl Vahidi
Atom anlayışının kimya üçün təməl təşkil etdiyi kimi, hüceyrə anlayışı
da biologiyadakı canlı sistemlər üçün əsasdır. Hal-hazırda bir çox fərqli
hüceyrə sizin üçün işləyir. Bu cümləni oxuduqca, əzələ hüceyrələriniz
yığılaraq gözlərinizi hərəkətə gətirir. Şəkil 6.1 sinir hüceyrəsi çıxıntısının
(narıncı rəngdə) bir əzələ hüceyrəsi (qırmızı) ilə bağını göstərir. Bu səhifə
üzərindəki sözlər sinir hüceyrələrinin beyinə daşıdığı siqnallara tərcümə
edilir; oradan isə öz növbəsində başqa sinir hüceyrələrinə ötürülür. Oxuma
prosesi davam etdikcə, sinir hüceyrələri öz aralarında əlaqələr yaradır;
bu yolla yaddaş möhkəmlənir və öyrənmə prosesi həyata keçirilir.
Bütün canlılar hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrə bioloji quruluş
iyerarxiyasında canlı varlıq sayılan maddə yığınının ən sadəsidir.
Yandakı infuzor-tərlik (Paramecium cinsi) kimi gölməçə sularında
yaşayan eukariot, canlı aləmin bir çox üzvü kimi həyatını tək
hüceyrə olaraq davam etdirir. Heyvan ilə bitki kimi böyük və
mürəkkəb canlılar isə çoxhüceyrəlidir. Bu canlıların bədəni ayrı-ayrılıqda uzun müddət müstəqil yaşaya bilməyən müxtəlif
ixtisaslaşmış hüceyrə növlərinin birliyindən ibarətdir. Hüceyrələr toxuma və orqan kimi yüksək səviyyədə təşkilatlandığı
hallarda belə, hüceyrə struktur və funksiya baxımından orqanizmin ən təməl vahidi adını qoruyur.
Bütün hüceyrələr onları əmələ gətirən əcdad hüceyrələr vasitəsilə bir-birilərilə əlaqəlidirlər. Yer kürəsindəki həyatın uzun təkamül tarixi boyunca
hüceyrələr müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdır. Hüceyrələr çox fərqli görünmələrinə baxmayaraq, bir çox ortaq xassəyə malikdirlər. Bu fəsildə,
ilk öncə hüceyrəni anlamağa imkan verən vasitə, avadanlıq və metodların
üzərində dayanacaq, daha sonra isə hüceyrənin daxilində səyahət edərək
tərkib hissələri ilə tanış olacağıq.
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Mikroskopiya
İnsanın duyğu qabiliyyətlərini genişlədən alətlərin
icadı hüceyrənin kəşfinə və ilkin tədqiqinə imkan
yaratdı. Mikroskop 1590-cı ildə icad edilmiş və 1600cü illərdə təkmilləşdirilmişdir. Mikroskop altında ilk
görünən şey 1665-ci ildə Robert Hook tərəfindən palıd
ağacının qabığından götürülmüş ölü hüceyrələrin divarı
olmuşdur. Canlı hüceyrələri ilk dəfə müşahidə etmək
üçün isə Antonie van Leeuwenhoek tərəfindən ustaca
hazırlanmış linzaları gözləmək lazım gəldi. Hook alimi
1674-cü ildə ziyarət edərkən mikroorqanizm (ev sahibi
onlara çox kiçik heyvancıqlar mənasına gələn animalcules
adını vermişdi) aləmini kəşf etməsi səbəbilə keçirdiyi
həyəcanı təsəvvür edin.
İntibah dövrü alimlərinin keçmişdə istifadə etdikləri
bütün mikroskoplar kimi, bu gün sizin laboratoriyada
istifadə etdiyiniz də işıq mikroskopudur. İşıq mikroskopiyasında (LM) görünən işıq nümunənin içindən
keçərək şüşə linzaya çatır. Linza işığı sındıraraq obyektin böyüdülməsinə səbəb olur və işıq buradan ya insan
gözünə, ya da kameraya ötürülür (Əlavə D).
Mikroskopiyada üç əhəmiyyətli parametr mövcuddur:
böyütmə, çözümlülük və kontrast. Böyütmə nümunənin əldə olunan şəkildəki böyüklüyünün onun həqiqi
böyüklüyünə nisbətidir. İşıq mikroskopu effektiv olaraq
hədəfi ən çox min dəfə böyüdə bilir. Bundan yuxarı böyüdüldükdə əlavə detallar aydın görünmür. Çözümlülük
şəklin təmizlik dərəcəsidir, yəni iki nöqtəni bir-birindən
ayırd edə bilmək üçün lazım olan minimum məsafədir.
Məsələn, çılpaq gözlə tək bir ulduz kimi görünən səma
obyektinə, çözümlülük gücü daha yüksək olan teleskop
vasitəsilə baxdıqda, onun əslində əkiz ulduz olduğunu
görə bilərik. Müvafiq şəkildə, standart üsullar vasitəsilə
böyütmə əmsalından asılı olmadan, işıq mikroskopu 0.2
mikrometr (μm), yaxud 200 nanometr (nm) ölçülü kiçik
detalları bir-birindən ayırd etməyə qadir deyil (Şəkil 6.2).
Üçüncü parametr, kontrast isə bir şəkildəki ən açıq sahə
ilə ən tünd sahə arasındakı parlaqlıq fərqidir. Preparatın
kontrastını artırmaq məqsədilə onu boyamaq, yaxud
hüceyrənin ayrı-ayrı komponentlərini qabartmaq üçün
işarələmək mümkündür. Şəkil 6.3-də müxtəlif mikroskopiya növlərindən nümunələr verilmişdir; bu bölməni
oxuduqca bu şəkillərə göz gəzdirin.
Çözümlülük baryeri son zamanlara qədər eukariotun
membran əhatəli orqanellərini işıq mikroskopu vasitəsilə öyrənmək istəyən bioloqların qarşısında bir maneə
olaraq qalırdı. Bu parçacıqların hər hansı detalını gör94
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Hüceyrə

İnsan boyu
Bəzi əzələlərin və
sinir hüceyrəsinin
uzunluğu
Toyuq yumurtası

Qurbağa yumurtası

İnsan yumurtası
Bitki və heyvan
hüceyrələrinin
əksəriyyəti
Nüvə
Əksər bakteriyalar
Mitoxondri

Ən kiçik bakteriyalar
Viruslar
Ribosom

Superçözümlü
mikroskop

Elektron mikroskop

Hüceyrə bioloqu əksəri çılpaq gözlə görülməyəcək
qədər kiçik olan hüceyrənin daxili mexanizmlərini necə
aşkar edə bilir? Hüceyrə səyahətimizə başlamadan
öncə, tədqiqat metodlarını öyrənmək faydalı olacaqdır.

İşıq mikroskopu

Mikroskopiya və biokimya
biologiyanın əsas alətlərindəndir

Şəkil 6.2 Hüceyrə ölçüləri. Əksər hüceyrələrin ölçüsü 1 ilə
100 μm diametr arasında dəyişir (cədvəldəki sarı bölgə). Hüceyrə
komponentləri və viruslar daha kiçikdir. Təsvir olunan ölçüləri buraya
yerləşdirə bilmək üçün şaquli şkalanın loqarifmik olduğuna diqqət
edin. Yuxarıdan aşağıya doğru enərkən, ölçü (diametr və ya uzunluq)
hər bölmədə 10 dəfə azalır. Metrik sistemin tam cədvəli üçün kitabın
sonundakı C əlavəsinə baxın.

Çılpaq göz

BAŞLIQ 6.1

Protein
Lipid
Kiçik molekullar
Atom
1 sentimetr (cm) = 10-2 metr (m) = 0.4 inch
1 millimetr (mm) = 10-3 m
1 mikrometr (μm) = 10-3 mm = 10-6 m
1 nanometr (nm) = 10-3 mμ = 10-9 m

mək üçün yeni avadanlığa ehtiyac vardı. 1950-ci illərdə
biologiya elminə elektron mikroskopiya texnologiyası
qədəm qoydu. Elektron mikroskop (EM) işıq yerinə
elektron şüalarını preparatın içindən keçirir, yaxud
da səthində cəmləşdirir (Əlavə D). Çözümlülük şəkli
əmələ gətirən mikroskopun istifadə etdiyi işıqla, yaxud
elektronun dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Elektron şüaları görünən işıqdan dəfələrlə qısa dalğa uzunluğuna malikdir. Modern elektron mikroskop nəzəri
olaraq təxminən 0.002 nm çözümlülük gücünə çatmağa
qadirdir, ancaq praktikada bu rəqəm 2 nm civarındadır. Bu dəyər yenə də işıq mikroskopunun çözümlülük
gücündən 100 dəfə çoxdur.
Skanedici elektron mikroskop (SEM) xüsusilə
nümunə topoqrafiyasının öyrənilməsi üçün faydalıdır

Şəkil 6.3

Mikroskopik dünyaya səyahət

İşıq Mikroskopiyası (LM)
Konfokal. Üstdəki görüntü sinir toxumasının fluoresent maddə ilə işarələnmiş hüceyrələrinin adi fluoresensiya mikroqrafıdır
(sinir hüceyrələri yaşıl, dəstək hüceyrələri
narıncı, sarı görünən isə onların üst-üstə
düşən bölgələridir). Aşağıdakı isə eyni
toxumanın konfokal görüntüsüdür. Lazer
köməyi ilə qalın nümunədən gələn fokuslanmamış işığı istisna edən bu "optik dilimləmə" metodu tək bir təbəqənin fluoresensiya şəklini əldə edir. Bir neçə laydan əldə
olunan iti görüntülərdən yeni üçölçülü
strukturun bərpa edilməsi mümkün olur.
Standart görüntü isə fokussuz işıq istisna
edilmədiyi üçün bulanıq görünür.

Aydın görüş dairəli mikroskop (boyanmamış nümunə). İşıq birbaşa preparatın
içindən keçir. Hüceyrə təbiətən rəngli
deyilsə, yaxud süni olaraq boyanmayıbsa,
əldə olunan şəklin kontrastı aşağı olur.
(İlk dörd şəkildə göstərilən insanın yanaq
hüceyrələridir. İlk şəkildəki miqyas xətti
bütün şəkillər üçün doğrudur).
Aydın görüş dairəli mikroskop (boyanmış
preparat). Boyama kontrastı artırır. Boyama
metodlarının çoxu üçün hüceyrənin sabitlənməsi (fiksasiya) tələb olunur. Bu prosesdə
hüceyrə ölür.

Dekonvolyusiya. Bu görüntünün üst
tərəfində ağ qan hüceyrəsinin yuxarıdan
aşağıya bütün laylarından alınmış adi fluoresensiya mikroqrafı görünür. Alt tərəfdə
isə eyni hüceyrənin, görüntüsü hər bir
laydan əldə edilmiş bulanıq dekonvolyusiya kompüter proqramı vasitəsilə işlənmiş
versiyası yerləşir. Kompüter bulanıq,
fokuslanmamış işığı ələyir və ilkin laya geri
yerləşdirir; beləcə, çox daha iti, üçölçülü
görüntü əldə olunur.

Faza-kontrast. Sıxlıq fərqləri nümunənin
kontrastını artırmaq üçün istifadə olunur. Bu
metod, xüsusilə rəngsiz (piqmenti olmayan)
hüceyrələri canlı olaraq tədqiq etmək üçün
faydalıdır.

Diferensial interferans kontrast mikroskopiyası (Nomarski). Faza-kontrast mikroskopiyasında olduğu kimi, optik vasitələrlə
sıxlıq fərqi qabardılır; şəkil üçölçülü görünür.

Super-çözümlülük. Üstdəki şəkildə 40
nm diametrində kiçik qovuqcuqlarda
toplanmış molekullara bağlanan fluoresent
maddə ilə boyanmış sinir hüceyrəsinin bir
hissəsinin konfokal görüntüsü verilmişdir.
Yaşılımtıl-sarı ləkələrin bulanıq görünməyinin səbəbi bu 40 nanometrlik şeylərin adi
işıq mikroskopunun limiti olan 200 nanometrdən çox daha kiçik olmağıdır. Altdakı
isə eyni nümunənin yeni super-çözümlülük metodu ilə görüntüsüdür. Mürəkkəb
avadanlıqdan istifadə olunaraq, fərdi
fluoresent molekulları işıqlandırılır və yerləri bir-bir qeyd edilir. Müxtəlif yerlərdəki
molekullardan alınan informasiya birləşdirilərək çözümlülük limiti "qırılır"; nəticədə,
gördüyünüz iti yaşılımtıl-sarı nöqtələr əldə
olunur. Hər nöqtə bir ədəd 40 nanometrlik
qovuqcuqdur.

Fluoresensiya. Spesifik molekulların hüceyrə
daxilindəki yerini tapmaq onları fluoresent boya,
yaxud anticisimlə işarələməklə mümkündür. Bəzi
hüceyrələr öz-özünə parıldayan (fluoresensiya
yayan) molekullara malikdirlər. Fluoresensiya yayan maddələr ultrabənövşəyi radiasiyanı udaraq
görünən işıq yayır. Buradakı fluoresensiya yayan
maddə ilə işarələnmiş uşaqlıq hüceyrəsində nüvə
maddələri göy, mitoxondrilər narıncı, hüceyrənin
"skeleti" isə yaşıl rəngdədir.

Elektron Mikroskopiya (EM)
Skanedici elektron mikroskopiya (SEM). SEM ilə əldə
olunan mikroqraflar nümunənin səthinin üçölçülü şəklini
göstərir. Buradakı SEM şəkli traxeya (nəfəs borusu)
hüceyrəsinin səthindəki kirpik adlanan çıxıntıları göstərir.
Elektron mikroqraflar ağ-qara olur, lakin burada olduğu
kimi, adətən süni olaraq bəlli strukturlara daha çox diqqət
yetirmək üçün rəngləndirilir.

Uzununa kəsik

Qısaltmalar:
LM - işıq mikroqrafı
SEM - Skanedici elektron mikroqrafı
TEM - Transmissiya elektron mikroqrafı
VİZUAL BACARIQ Toxuma TEM üçün dilimlənərkən, sol
yuxarıdakı kirpiklərin yönü hansı istiqamətə idi? Bəs sağda?Kirpik
yönünün görünən kəsik növünü necə təyin etdiyini izah edin.

Eninə kəsik

Kirpiklər

TEM
SEM

Transmissiya elektron
mikroskopiya (TEM).
TEM nümunədən alınan
nazik dilimin təsvirini yaradır. Buradakı TEM traxeya
hüceyrəsindən kəsik göstərir; onun daxili strukturunu
görmək mümkündür.
Nümunə hazırlanarkən bəzi
kirpiklər uzununa kəsik yaratmış, digərləri isə ortadan
kəsilərək eninə kəsik əmələ
gətirmişdir.
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(Şəkil 6.3). Elektron şüaları adətən incə qızıl təbəqə ilə
örtülmüş nümunənin səthini skan edir. Şüalar səthdəki
elektronları həyəcanlandırır. İkincili elektronlar isə
elektron naxışını video ekrana göndərən elektronik
siqnala tərcümə edən cihaz vasitəsilə qəbul edir.
Nəticədə, hüceyrə səthinin üçölçülü kimi görünən
təsviri əldə olunur.
Transmissiya elektron mikroskop (TEM) hüceyrənin daxili strukturunu öyrənmək üçün istifadə olunur
(Şəkil 6.3). İşıq mikroskopu şüşə üzərindəki nümunənin
içindən işıq şüası keçirir. Buna müvafiq şəkildə, TEM
də çox nazik nümunənin içindən elektron şüası keçirir.
TEM üçün nümunə ağır metal ilə boyanır. Bu proses
nəticəsində ağır metal hüceyrənin müəyyən strukturlarına çox bağlanaraq onların elektron sıxlığını digərlərinə nisbətən artırır. Elektronlar nümunənin içindən
keçərkən sıx bölgələrdə seyrək olanlara nisbətən daha
çox ətrafa saçılır. Nəticədə, sıx bölgələrdən nisbətən az
elektron keçir, yəni transmissiya aşağı olur. Əldə olunan
şəkil nümunə içindən keçən (transmissiya olan) elektron
naxışıdır. Hər iki növ elektron mikroskop şüşə linza yerinə elektromaqnit sahəsi vasitəsilə elektronların yolunu
dəyişdirərək görüntünü monitora yönləndirir.
Elektron mikroskop işıq mikroskopu ilə görünməyən
bir çox hüceyrəaltı strukturun kəşfinə imkan yaratmışdır. Buna baxmayaraq, xüsusilə canlı hüceyrənin öyrənilməsi baxımından, işıq mikroskopunun üstün cəhətləri
var. Elektron mikroskopun nümunə hazırlama metodlarının hüceyrəni öldürməsi onun mənfi tərəfidir. İstənilən növ mikroskop üçün nümunə hazırlama prosesinin
hüceyrədə olmayan, amma mikroqrafda görünən süni
qalıqlar yaratma ehtimalı var.
Son onilliklərdə işıq mikroskopları bir sıra böyük
texniki yenilik sayəsində yenidən aktuallaşmışdır (Şəkil
6.3). Hüceyrə içində spesifik molekul və strukturların
fluoresent nişan ilə işarələnməsi detalları daha dəqiq
görməyə imkan yaratmışdır. Bundan əlavə, konfokal və
dekonvolyusiya mikroskopları hüceyrə və toxumanın iti
üçölçülü görüntülərini ortaya çıxarmışdır. Son illərdə
inkişaf etdirilmiş bir neçə yeni metod və nişan molekulları sayəsində alimlər çözümləmə sərhədini aşaraq
10-20 nm ölçülərə qədər kiçik hüceyrəaltı strukturları
araşdırmağa nail olmuşlar. Bu super-çözümlü mikroskoplar
yayğınlaşdıqca, qarşımıza çıxan şəkillərin yaratdığı təsir,
350 il öncə Leeuwenhoek-un şəkillərinin Hook-a verdiyi
həyəcan qədər böyük olacaqdır.
Mikroskop sitologiyanın, yəni hüceyrə strukturunu
öyrənən elmin ən önəmli alətidir. Bu strukturların
funksiyasını anlamaq üçün sitologiya hüceyrənin kimyəvi proseslərini, yəni metabolizmasını öyrənən elm olan
biokimya ilə əməkdaşlıq etməlidir.

Hüceyrə Fraksinasiyası
Hüceyrənin struktur və funksiyasını öyrənmək üçün
istifadə olunan metodlardan biri, hüceyrəni parçaladıqdan sonra əsas orqanel və digər kiçik hüceyrə strukturlarını bir-birindən ayıran hüceyrə fraksinasiyasıdır.
(Şəkil 6.4) Bu metod üçün istifadə olunan avadanlıq
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Şəkil 6.4

Tədqiqat Metodu Hüceyrə Fraksinasiyası
Tətbiq Hüceyrə Fraksinasiyası hüceyrə komponentlərini bir-birindən
böyüklük və sıxlıq baxımından ayırmaq (fraksinasiya) üçün istifadə
olunur.
Metod Hüceyrələr parçalayıcı (blender) vasitəsilə içindəkiləri çıxarmaq üçün homogenizasiya olunur. Əldə olunan qarışıq (homogenat)
sentrifuqadan keçirilir. Supernatant (çöküntünün üstündəki maye)
başqa bir qaba köçürülür və daha yüksək sürətlə daha uzun müddətdə sentrifuqa edilir. Proses bir neçə dəfə təkrarlanır. Bu “diferensial
sentrifuqasiya”nın nəticəsi hər biri fərqli hüceyrə komponenti ehtiva
edən çöküntü nümunələri olur.

Homogenizasiya
Toxumanın
hüceyrələri
1000 G gücündə
sentrifuqasiya (cazibə qüvvəsindən
1000 dəfə böyük)
Sentrifuqasiya
10 dəqiqə müddətində
Supernatant bir
sonrakı qaba
köçürülür
20.000 G
20 dəqiqə

Əsasən nüvə və
böyük hüceyrə
parçalarından
ibarət çöküntü

Homogenat

Diferensial
sentrifuqasiya

80.000 G
60 dəqiqə

150.000 G
3 saat

Əsasən mitoxondridən (və hüceyrələrin qaynağı
bitki hüceyrəsidirsə, xloroplastdan)
ibarət çöküntü
Əsasən plazma və
hüceyrənin daxili
membran parçalarından əmələ
Nəticə İlkin sınaqlarda
gəlmiş “mikrosom”
alimlər hər bir çöküntüdəki
adlandırılan struk- Əsasən ribosom ehorqaneli təyin etmək üçün
turlardan ibarət
tiva edən çöküntü
mikroskopdan, metabolik
çöküntü
funksiyasını aydınlaşdırmaq
üçün isə biokimyəvi metodlardan istifadə etmişdirlər. Hazırda bu
ilkin eyniləşdirmə prosesləri alimlərə hədəflərindəki orqanelin hansı
çöküntüdə olduğunu təyin edib yığmaq üçün yol göstərir.
ƏLAQƏ QUR mRNA-nın proteinə translyasiya prosesini araşdırmaq
üçün hansı mərhələdəki çöküntünü və onun hansı hissəsini götürərdiniz?
(Şəkil 5.22)

BAŞLIQ 6.2

parçalanmış hüceyrə ehtiva edən qabları fərqli sürətlərdə fırlada bilən sentrifuqadır. Müəyyən sürət müəyyən qüvvə əmələ gətirərək hüceyrə komponentlərinin
müəyyən hissəsinin dibə enib çöküntü əmələ gətirməsinə səbəb olur. Aşağı sürətdə çöküntü böyük parçalardan ibarət ikən, yüksək sürətlərdə çöküntünün içindəki
hissəciklər kiçik olur.
Hüceyrə fraksinasiyası spesifik hüceyrə komponentlərini yüksək miqdarda və saf şəkildə əldə edərək, onların
funksiyasını təyin etməyə imkan verir. Bütöv hüceyrə
ilə bu işi görmək adətən mümkün deyil. Məsələn, əldə
olunan bir hüceyrə fraksiyasında aparılmış biokimyəvi
sınaq, burada hüceyrəvi tənəffüsdə iştirak edən enzimlərin, elektron mikroskopiya analizi isə mitoxondri adlanan orqanellərin olduğunu göstərmişdir. Bu nəticələr,
bioloqlara mitoxondrinin hüceyrənin tənəffüs mərkəzi
olduğunu təyin etməyə kömək etmişdir. Beləcə, biokimya və sitologiya hüceyrənin funksiyası ilə strukturunu
əlaqələndirməkdə bir-birini tamamlayır.

Eukariot hüceyrə prosesləri birbirindən ayıran daxili membrana
sahibdir
Bütün orqanizmlərin təməl struktural və funksional
vahidi olan hüceyrənin bir-birindən açıq şəkildə ayrılan
iki növü var: prokariot və eukariot hüceyrə. Bakteriya
və Arxeya aləmüstünə aid canlılar prokariot hüceyrədir.
İbtidailər, göbələk, heyvan və bitkilərin hamısı eukariot
hüceyrələrdən ibarətdir. (Protista qeyri-rəsmi bir termin
olub, adətən birhüceyrəli eukariotlardan ibarət canlılara
istinad edir).

Prokariot və Eukariot Hüceyrənin Müqayisəsi
Bütün hüceyrələr müəyyən ortaq xassələrə sahibdirlər: Hər hüceyrə plazma membranı (bəzən hüceyrə
membranı da deyilir) adlanan yarımkeçirici sərhəd ilə
əhatəlidir. Bütün hüceyrələrdə sitozol adlanan, hüceyrəaltı komponentlərin içində asılı kimi duran jeleyəbənzər, yarım-maye maddə var. Bütün hüceyrələr DNA-dan
ibarət gen daşıyan xromosomlara və bu genlərin göstərişinə əsasən protein istehsal edən ribosom adlanan kiçicik
komplekslərə malikdir.
Prokariot və eukariot hüceyrə arasındakı ən önəmli
fərqlərdən biri DNA-nın hüceyrə daxilindəki yeridir.

YOXLAMA 6.1
1. İşıq mikroskopiyasında istifadə olunan boya elektron mikroskopiyasında nə ilə müqayisə oluna bilər?
2. ƏGƏR Aşağıdakıları araşdırmaq üçün hansı növ mikroskopdan istifadə edərdiniz?
(a) Canlı ağ qan hüceyrəsindəki dəyişikliklər
(b) Tük səthindəki struktural detallar

Şəkil 6.5 Prokariot hüceyrə. Həqiqi nüvəsi və membran-əhatəli başqa orqanelləri olmayan prokariotların
daxili strukturu eukariotlara nisbətən çox sadədir. Prokariotlar bakteriya və arxeyalardır; bu iki aləmin ümumi
hüceyrə strukturu olduqca bənzərdir.
Kirpikciklər: bəzi prokariotların
səthində mövcud olan qoşqu
strukturları
Nukleoid: Hüceyrə
DNA-sının yerləşdiyi bölgə
(membranla əhatəli deyil)
Ribosom: protein istehsal
mərkəzi
Plazma membranı: sitoplazmanı əhatə edən membran
Bakteriya
xromosomu

(a) Tipik
çubuqşəkilli bakteriya

Hüceyrə divarı: plazma membranından xaricdə yerləşən sərt struktur
Qlikokaliks: bir çox prokariotun
kapsuladan və yaxud yapışqan
təbəqədən ibarət ən kənar
təbəqəsi
Qamçılar: bəzi
prokariotların hərəki
orqaneli

(b) Corynebacterium diphtheriae
bakteriyasından kəsilib alınmış
nazik dilim (rəngləndirilmiş TEM)
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Eukariot hüceyrədə DNA-nın çoxu nüvə adlanan qoşa
membran ilə əhatələnmiş orqaneldə yerləşir (Şəkil 6.8).
Prokariot hüceyrədə isə DNA membran ilə əhatə
olunmayan, nukleoid adlanan bölgədə cəmləşir
(Şəkil 6.5). Eukariot “həqiqi nüvə” mənasına gəlir (yun.
eu həqiqi və karyon, kernel nüvə). Prokariot isə “nüvədən
əvvəl” (yun. pro əvvəl) deməkdir və prokariot hüceyrənin təkamül tarixindəki yerinə işarədir.
Hər iki növ hüceyrənin daxili hissəsi sitoplazma adlanır; eukariotlarda bu termin sadəcə plazma membranı
ilə nüvə arasındakı bölgə üçün istifadə olunur. Eukariot
hüceyrənin sitoplazmasında sitozolun içində asılmış
kimi duran, xüsusi struktur və funksiyaya sahib çeşidli
orqanellər mövcuddur. Membranla əhatəli bu strukturlar prokariot hüceyrələrin demək olar ki, heç birində
yoxdur. Orqanel yoxluğuna baxmayaraq prokariot sitoplazması şorba kimi şəkilsiz bir şey deyil. Məsələn, bəzi
prokariotlarda proteinlərlə (membranla yox) əhatələnmiş bölgələr mövcuddur ki, bu bölgələrdə müəyyən
reaksiyalar baş verir.
Eukariot hüceyrənin ölçüsü prokariotla müqayisədə
dəfələrlə böyük olur (Şəkil 6.2). Hüceyrənin ölçüsü
funksiyası ilə yaxından əlaqəlidir. Hüceyrədaxili maddə
mübadiləsi hüceyrə böyüklüyünə müəyyən sədlər qoyur. Alt həddə bilinən ən kiçik hüceyrə olan, diametri
0.1 ilə 1.0 μm arasında dəyişən mikoplazma bakteriyaları yer alır. Bu, bütün metabolizmi proqramlaşdırmağa
yetəcək qədər DNA-nın, hüceyrənin varlığını davam etdirib, çoxalması üçün lazım olan enzim və digər hüceyrəvi avadanlığın yerləşə bildiyi ən kiçik həcm ola bilər.
Tipik bakteriya diametri 1-5 μm olan, mikoplazmadan
təxminən 10 dəfə böyük hüceyrədir. Eukariot hüceyrələr isə adətən 10-100 μm diametrə malik olurlar.
Metabolik tələblər hüceyrə böyüklüyünün üst həddini də təyin edir. Plazma membranı kifayət qədər
oksigen, qida və tullantı materiallarının keçməsi üçün
hüceyrənin sərhədində seçici baryer rolunu oynayır
(Şəkil 6.6). Membranın hər bir kvadrat mikrometr sahəsindən məhdud miqdarda maddə keçə bildiyi üçün səth
sahəsinin həcmə nisbəti çox vacibdir. Hüceyrə və ya hər
hansı başqa əşya böyüyərkən, onun səth sahəsi həcminə nisbətən daha yavaş artmaqdadır. (Sahə ölçülərin
kvadratı, həcm isə kubu ilə mütənasibdir). Buna görə
də kiçik əşyanın səth sahəsinin həcmə nisbəti yüksək
olur (Şəkil 6.7). Elmi Bacarıq Məşğələsində iki həqiqi
hüceyrənin – bir ədəd yetkin və ondan tumurcuqlanan
bir ədəd bala maya hüceyrəsinin – həcm və səth sahəsini hesablaya bilərsiniz. Orqanizmlərin hüceyrə səthini
hansı yollarla genişləndirdiyini görmək üçün isə Şəkil
33.9-dakı Əlaqə Qur hissəsinə müraciət edin.
Hüceyrənin öz həcmini qoruyub saxlayacaq ölçüdə
səth sahəsinə olan ehtiyacı əksər hüceyrələrin nəyə
görə mikroskopik ölçüyə sahib olduğunu (Şəkil 6.7), sinir hüceyrələri kimi hüceyrələrin isə niyə uzun və nazik
olduğunu izah edir. Ümumiyyətlə, böyük orqanizmlərin
hüceyrələri kiçik orqanizmlərin hüceyrələrindən böyük
olmur; sadəcə, hüceyrə sayı artır. Bağırsaq hüceyrəsi
kimi, ətrafı ilə yüksək miqdarda maddə mübadiləsi
aparan hüceyrə üçün səth sahəsinin həcmə nisbətinin
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Şəkil 6.6 Plazma membranı. Plazma və orqanel membranları
çeşidli proteinlərin üzərində, yaxud içində yerləşdiyi ikiqat fosfolipid
layından (qoşalay) ibarətdir. Fosfolipid və membran proteinlərinin
hidrofobik bölgələri membranın içində yerləşir, hidrofilik bölgələri
isə membranın iki tərəfindəki sulu məhlul ilə əlaqədə olurlar. Plazma
membranının hüceyrə xaricinə baxan tərəfində yerləşən lipid və proteinlərə karbohidrat zəncirləri qoşula bilir.
(a) Plazma membranın TEM şəkli.
Qırmızı qan hüceyrəsinin plazma
membranı açıq rəngli lentlə ayrılmış
iki tünd rəngli lent kimi görünür.

Hüceyrə xarici

Hüceyrə daxili
(sitoplazma)

Karbohidrat yan zəncirlər
Fosfolipid

Hidrofilik
bölgə

Hidrofobik
bölgə
Hidrofilik
bölgə

Proteinlər
(b) Plazma membranının strukturu

VİZUAL BACARIQ (a) bəndində göstərilən TEM şəklindəki tünd və
açıq zolaqlar sözügedən bənddəki hansı hissələrə aiddir? Şəkil 5.11
sizə kömək edə bilər.

Şəkil 6.7 Səth sahəsi və həcm arasında həndəsi əlaqə. Burada
hüceyrələr qutu ilə təmsil olunmuşdur. Şərti bir uzunluq vahidi götürərək hüceyrənin səth
sahəsini (kvadrat vahid,
Səth sahəsi artarkən,
yaxud vahid2), həcm
ümumi həcm sabit qalır
(kub vahid, yaxud vahid3)
və səth sahəsinin həcmə
nisbətini hesablayaq.
Yüksək səth-həcm nisbəti
5
hüceyrə ilə ətrafı arasın1
dakı maddə mübadiləsini
asanlaşdırır.
1

Ümumi səth sahəsi
Bütün qutu səthlərinin
(yüksəklik×genişlik) sahəsinin
cəminin onların sayı ilə hasili

6

150

750

Ümumi həcm
yüksəklik×genişlik×uzunluq
×qutu sayı

1

125

125

6

1.2

6

Səth-həcm nisbəti
səthin sahəsi÷həcm

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Miqyas xətti ilə hüceyrənin səth sahəsi
və həcminin hesablanması
Hüceyrə böyüyərkən nə qədər yeni sitoplazma və plazma
membranı istehsal edir? Birhüceyrəli maya Saccharomyces cerevisiae
tumurcuqlanıb ondan ayrılan kiçik yeni hüceyrə əmələ gətirirərək
çoxalır. Bu hüceyrə daha sonra ana hüceyrə böyüklüyünə çatır.
(Şəkil 6.8-də aşağıda təsvir olunan maya hüceyrəsinə nəzər yetirin).
Böyüdükcə yeni hüceyrə onun həcmini artıran yeni sitoplazma və səth
sahəsini artıran yeni plazma membranı istehsal edir. Bu məşğələdə
yetkin ana hüceyrənin və ondan yeni ayrılmış bala hüceyrənin
ölçülərini təyin etmək üçün miqyas xəttindən istifadə edəcəksiniz.
Daha sonra hər hüceyrə üçün səth sahəsi və həcm hesablamalısınız.
Sonda yeni hüceyrənin yetkin hüceyrə ölçüsünə çatmaq üçün hansı
miqdarda yeni sitoplazma və plazma membranı yaratmalı olduğunu
hesablayacaqsınız.
Təcrübə necə aparılmışdır? Maya hüceyrələri tumurcuqlanaraq
bölünməyə təkan verən şərtlər altında yetişdirilmiş və diferensial
interferensiya kontrast mikroskopu ilə şəkli çəkilmişdir.

(2005).

DATANI ŞƏRH ET
1. Maya hüceyrəsinin mikroqrafına baxın. Şəklin altındakı miqyas xətti
1 μm ölçüdədir. Miqyas xətti xəritələrdə olduğu kimidir. Məsələn,
xəritədə 1 cm 1 km məsafəni göstərir. Buradakı miqyas xətti isə bir
millimetrin mində birini təmsil edir. Miqyas xəttini təməl vahid qəbul
edib ana və bala hüceyrənin diametrini hesablayın. İlk olaraq hər
iki hüceyrənin diametrini ölçün. Ölçərkən istifadə edəcəyiniz ölçü
vahidinin əhəmiyyəti yoxdur, lakin millimetr istifadə etmək işinizi
asanlaşdıracaqdır. Ölçülən diametrləri miqyas xəttinin uzunluğuna
bölüb, miqyas xəttinin həqiqi uzunluğuna vurun. Nəticə mikrometr
cinsindən hüceyrənin həqiqi diametridir.
2. Maya hüceyrəsi formaca kürəyə çox yaxındır. (a) Aşağıdakı kürə
həcmi üçün tənliyi istifadə edərək hüceyrələrin həcmini hesablayın:
V= 4 πr3
3

Təcrübə Datası Buradakı işıq mikroqrafında yetkin ana hüceyrə və
ondan tumurcuqlanaraq ayrılan yeni bala hüceyrə görünür.
			
Yetkin ana
hüceyrə
Tumurcuq
hüceyrə

Mikroqraf mənbəyi: Kelly Tatchell, using yeast cells grown for
experiments described in L. Kozubowski et al., Role of the septin ring
in the asymmetric localization of proteins at the mother-bud neck
in Saccharomyces cerevisiae, Molecular Biology of the Cell 16:3455–3466

kifayət qədər yüksək olması önəmlidir. Bu hüceyrələr
səthlərində mikroxov adlanan uzun, nazik çıxıntılar
əmələ gətirərək həcmdə çox böyük dəyişikliyə getmədən səth sahələrini nəzərəçarpacaq dərəcədə böyüdə
bilirlər.
Prokariot ilə eukariot hüceyrə arasındakı təkamül
bağını bu fəslin sonrakı hissələrində öyrənəcəyik. Prokariot hüceyrələrin geniş təsviri Fəsil 27-də veriləcəkdir.
Bu fəsildə hüceyrə strukturu haqqında aparacağımız
müzakirələrin çoxu eukariot hüceyrələrə aiddir.

Eukariot Hüceyrəyə Ümumi Baxış
Eukariot hüceyrə səthindəki plazma membranı ilə
yanaşı, daxildə geniş yayılmış, çoxşaxəli və onu orqanel adlanan kiçik bölmələrə ayıran daxili membranlara
sahibdir. Hüceyrənin bu bölmələri fərqli metabolik
funksiyalar üçün məhəlli şərtlər yaradır. Beləcə, bir-birilə uzlaşmayan proseslər eyni anda, tək bir hüceyrə
daxilində baş verə bilir. Plazma və orqanel membranları

Burada π (yunan əlifbasında pi hərfi) təxmini dəyər 3.14 olan bir
sabit, d diametr, r isə diametrin yarısı olan radiusu təmsil edir. (b)
Yeni bala hüceyrə yetkinləşdikcə nə qədər yeni sitoplazma istehsal
etməlidir? Bunu təyin etmək üçün yetkinləşmiş böyük hüceyrənin
həcmindən kiçik hüceyrənin həcmini çıxarın.
3. Hüceyrə böyüdükcə, onun plazma membranı böyüyən həcmi əhatə
edə bilmək üçün genişləməlidir. (a) Kürənin səthi tənliyindən istifadə edərək hər iki hüceyrənin səth sahəsini hesablayın: A=4πr2. (b)
Bala hüceyrə yetkinləşdikcə nə qədər sahə yeni sitoplazma istehsal
etməlidir?
4. Bala hüceyrə yetkinliyə çatdıqda, ilkin sahə və həcmi sondakı sahə
və həcmindən təxminən neçə dəfə böyük olacaqdır?

da metabolizmada birbaşa iştirak edir, çünki bir çox
enzim elə bu membranda yerləşir.
Əksər bioloji membranın əsası fosfolipid və digər
növ lipidlərdən ibarət ikiqat təbəqədir. Müxtəlif növ
proteinlər bu ikiqat təbəqənin qismən içində, yaxud da
səthinə pərçimlənmiş vəziyyətdə yerləşir (Şəkil 6.6).
Hər membranın yerinə yetirdiyi işlər üçün uyğunlaşmış
özünəməxsus lipid və protein tərkibi olur. Məsələn,
mitoxondri adlanan orqanelin membranlarında yerləşən
enzimlər hüceyrə tənəffüsündə iştirak edir. Membran
hüceyrə strukturunda fundamental yerə malik olduğundan, 7-ci fəsil tamamilə bu mövzuya həsr olunub.
Fəsilə davam etməzdən əvvəl, Şəkil 6.8-dəki eukariot
hüceyrələri nəzərdən keçirin. Ümumiləşdirilmiş heyvan
və bitki hüceyrə diaqramları müxtəlif orqanelləri göstərir. Bu iki növ hüceyrə arasındakı əsas fərqlər aydın
görünür. Şəklin altındakı mikroqraflar isə sizə müxtəlif
növ həqiqi eukariot hüceyrələr haqqında təsəvvür yaratmağa kömək edəcəkdir.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
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Şəkil 6.8

Eukariot hüceyrədə səyahət
Heyvan Hüceyrəsi (ümumiləşdirilmiş hüceyrədən kəsik)

Qamçı: bəzi
heyvanlarda olan
hərəki struktur;
mikroborucuq
dəstəsindən ibarət
plazma membranı
ilə əhatəli çıxıntı

Endoplazmatik Şəbəkə (ER): membranlı
qovuqcuq və torbacıqlardan ibarət şəbəkə;
membran sintezi və digər sintetik və metabolik proseslərdə iştirak; hamar və dənəvər
(ribosomla zəngin) bölgələr
Dənəvər ER

Hamar ER

Nüvə örtüyü: nüvəni
əhatələyən ikiqat membran;
dəlik şəklində çox sayda keçid;
ER ilə davamlılıq təşkil edir
Nüvəcik: ribosom istehsal
edən membransız struktur;
nüvə bir, yaxud daha çox
nüvəcik ehtiva edir

NÜVƏ

Xromatin: DNA və proteinlərdən
ibarət maddə; bölünən hüceyrədə ayrı-ayrı sıxışdırılmış xromosom şəklini alır

Sentrozom:
mikroborucuqların
doğulduğu bölgə;
bir cüt sentriol
ehtiva edir

Plazma membranı:
hüceyrəni örtən
membran

SİTOSKELET: hüceyrənin
şəklini təyin edir, hüceyrə
hərəkətində iştirak edir;
komponentləri proteinlərdir; aşağıdakılardan
ibarətdir:
Mikroborucuqlar
Ara filamentlər
Ribosomlar (kiçik qəhvəyi
rəngli nöqtələr): protein
istehsal edən komplekslər;
nüvə örtüyü, dənəvər ER-ə
bağlı şəkildə, yaxud da
sitozolda sərbəst

Mikrofilamentlər
Mikroxovlar:
hüceyrənin
səth sahəsini
artıran çıxıntılar

Golgi aparatı: hüceyrə məhsullarının
aktiv şəkildə sintezi, modifikasiyası,
sinifləndirməsi və ifrazatı

Peroksisom: müxtəlif ixtisaslaşmış metabolik funksiyalar yerinə
yetirən orqanel; yan məhsul olaraq
hidrogen peroksid istehsal edərək
daha sonra onu suya çevirir

Lizosom:
makromolekulların
hidrolizə uğradığı
həzm orqaneli

Mitoxondri: hüceyrəvi tənəffüsün
baş verdiyi və ATP-nin çoxunun
istehsal olunduğu orqanel

Hüceyrə
Nüvə
Nüvəcik
Uşaqlıqdan alınmış insan hüceyrəsi (rənglənmiş TEM)
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Göbələk hüceyrələri

Heyvan hüceyrələri

Ana
hüceyrə
Tumurcuqlar

Maya hüceyrələri: Tumurcuqlanaraq çoxalan hüceyrə (üstdə, rəngləndirilmiş SEM)
və tək hüceyrə (sağda, rənglənmiş TEM)

Hüceyrə
divarı
Vakuol

Nüvə
Mitoxondri

Bitki hüceyrəsi (ümumiləşdirilmiş hüceyrədən kəsik)
Nüvə örtüyü
NÜVƏ

Dənəvər
Endoplazmatik
Şəbəkə

Nüvəcik
Xromatin

Hamar
Endoplazmatik
Şəbəkə

Ribosomlar (kiçik qəhvəyi nöqtələr)
Mərkəzi vakuol: yaşlı bitki hüceyrəsinin ən
görkəmli orqanelidir; funksiyaları arasında
anbar, tullantı materiallarının parçalanması,
makromolekulların hidrolizi var. Vakuol genişləməsi bitki böyüməsinin əsas yollarındandır

Golgi aparatı

Mikrofilamentlər
Mikroborucuqlar

SİTOSKELET

Mitoxondri
Peroksisom
Xloroplast: fotosintetik
orqanel; günəş işığını kimyəvi
enerjiyə çevirərək şəkər molekullarında saxlayır

Plazma membranı
Hüceyrə divarı: hüceyrə formasını qoruyub
saxlayan və onu mexaniki zədələrə qarşı
qoruyan ən kənar təbəqə; sellüloz, digər
polisaxaridlər və proteindən ibarətdir.

Plazmodesmata: yanaşı
hüceyrələri hüceyrə divarının
daxilindən keçərək bir-birilə
əlaqələndirən sitoplazmik kanal

Qonşu hüceyrənin divarı

Bitki Hüceyrələri

Hüceyrə divarı
Xloroplast
Mitoxondri
Nüvə
Nüvəcik
Üzən bir bitki olan sugülü (Spirodela oligorrhiza)
hüceyrələri (rənglənmiş TEM)

Birhüceyrəli eukariotlar

Hüceyrə

Qamçı
Nüvə
Nüvəcik
Vakuol
Birhüceyrəli yaşıl yosun Chlamydomonas
(üstdə: rənglənmiş SEM; sağda: rənglənmiş
TEM)

Xloroplast
Hüceyrə divarı
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YOXLAMA

6.2

1. Nüvə, mitoxondri, xloroplast və endoplazmatik şəbəkənin
struktur və funksiyasını qısaca təsvir edin.
2. TƏSVİR ET İxtiyari bir vahiddə 125×1×1 ölçülərinə sahib
uzunsov sadə bir hüceyrə çəkin. Sinir hüceyrəsi təxminən
bu formada olur. Bu hüceyrənin səth-həcm nisbətini Şəkil
6.7-də göstərilən ilə müqayisə edib təxmin edin. İndi nisbəti
hesablayın və təxmininizi yoxlayın.

BAŞLIQ 6.3
Eukariot hüceyrənin genetik
təlimatları nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom tərəfindən
yerinə yetirilir
Gəlin eukariot hüceyrənin içində başladığımız böyük səyahətin ilk dayanacağında hüceyrənin genetik
nəzarət sisteminin iki komponentinə nəzər yetirək:
bunlardan biri hüceyrədəki əksər DNA-nın saxlanıldığı
nüvə, digəri isə bu DNA-dakı informasiyanı istifadə
edərək protein istehsal edən ribosomdur.

Nüvə: İnformasiya Mərkəzi
Eukariot genlərinin əksəriyyəti
nüvə adlanan yerdə yerləşir. (Bəzi
genlər mitoxondri və xloroplastda
yerləşir). Nüvə orta hesabla təxminən 5 μm diametri olan və ilk
gözə dəyən orqaneldir (fluoresensiya mikroqrafındakı bənövşəyi
struktura bax). Nüvəni əhatə edən
nüvə örtüyü (Şəkil 6.9) onun möhtəviyyatını sitoplazmadan ayırır.
Nüvə örtüyü ikiqat membrandır.
Hər biri lipid qoşalayı və proteinlərdən ibarət olan bu iki membran 20-40
nm boşluqla bir-birindən ayrılır. Örtük
üzərində təxminən 100 nm diametrində
dəliklər mövcuddur. Hər bir dəliyin kənarlarında
nüvə örtüyünün xarici və daxili membranları bir-birilə
birləşir. Bu keçidlərdə yerləşən dəlik kompleksi adlanan
mürəkkəb protein strukturu böyük molekulların (protein, RNA və s.) giriş-çıxışını tənzimləməklə əhəmiyyətli
rol oynayır. Dəliklərin olduğu yerlər istisna olmaqla,
nüvə örtüyünün iç tərəfi nüvə laminası adlanan protein lifindən ibarət şəbəkəyəbənzər struktur ilə örtülüdür
(heyvan hüceyrəsində ara filament adlanır). Bu şəbəkə
nüvə örtüyünü mexaniki olaraq dəstəkləyərək nüvəyə
forma verir. Nüvənin bütün iç hissəsini əhatə edən
protein liflərindən ibarət belə bir strukturun, yəni nüvə
matrisinin varlığına dair bir çox dəlil mövcuddur. Alimlər
düşünürlər ki, nüvə laminası və nüvə matrisi genetik
maddənin quruluşuna (yerləşməsinə) da kömək edir.
Genetik informasiya daşıyıcısı olan DNA nüvədə
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xromosom adlanan ayrı-ayrı vahidlər şəklində
təşkilatlanır. Hər xromosom bir əsas uzun DNA və ona
bağlı bir çox proteindən ibarətdir. Bu proteinlərdən
bəziləri DNA-nın burularaq qısalmasına və beləcə,
nüvənin içinə sığmasına kömək edir. Xromosomu
əmələ gətirən DNA və protein kompleksi xromatin
adlanır. Hüceyrə bölünmə prosesindən keçmədiyi
zamanlarda, boyanmış xromatin mikroqraflarda
nüvəyə səpələnmiş kütlə şəklində görünür və bu
halda xromosomları bir-birindən ayırd etmək mümkün
deyil. Hüceyrə bölünməyə hazırlaşarkən, xromosomlar
burulub sıxlaşır və mikroskopda bir-birindən ayırd
oluna bilən hala gəlirlər. Hər eukariotik bioloji növün
özünəməxsus xromosom sayı var. Məsələn, tipik
insan hüceyrəsinin nüvəsində 46 xromosom var.
İnsanda sadəcə 23 xromosoma malik olan cinsiyyət
hüceyrələri isə (yumurta və sperma) istisna təşkil edir.
Meyvə milçəyinin əksər hüceyrəsində 8, cinsiyyət
hüceyrəsində isə 4 xromosom var.
Bölünməkdə olmayan hüceyrənin nüvəsində böyük
bir struktur gözə çarpır. Elektron mikroskopda tünd
dənəcik və xromatin iplərini bir-birinə bağlayan liflərdən ibarət olduğu aydın görünən bu strukur nüvəcik
adlanır. Burada, DNA təlimatları əsasında RNA-nın
bir növü olan ribosomal RNA (rRNA) istehsal edilir.
Sitoplazmadan idxal olunan proteinlər rRNA
ilə birləşərək, nüvəcikdə ribosomun kiçik
və böyük vahidlərini əmələ gətirir. Daha
sonra bu vahidlər nüvə dəliklərindən
Nüvə
sitoplazmaya keçir; bir böyük və
bir kiçik vahid birləşərək ribosom
əmələ gətirir. Birdən çox nüvəcik
də mümkündür. Bu say bioloji növdən və hüceyrənin çoxalma dövrəsi
mərhələsindən asılıdır.
Şəkil 5.22-də gördüyünüz kimi,
nüvə DNA-nın verdiyi təlimatlar
əsasında məlumat RNA-sı (mRNA)
sintez edərək, protein istehsalını
idarə edir. mRNA daha sonra nüvə dəliyindən keçirilərək sitoplazmaya ötürülür.
mRNA molekulları sitoplazmaya çatanda,
ribosomlar mRNA-dakı genetik məlumatı müəyyən polipeptidin birincili strukturuna tərcümə edir.
(Genetik informasiyanın transkripsiya və translyasiyası
17-ci fəsildə ətraflı şəkildə ələ alınacaq).

Ribosom: Protein Zavodları
Ribosomal RNA və proteindən ibarət kompleks olan
ribosom, protein istehsalını həyata keçirən hüceyrə
komponentidir (Şəkil 6.10). (Qeyd edək ki, ribosom
membran ilə əhatələnmədiyi üçün orqanel sayılmır).
Protein sintezi sürəti yüksək olan hüceyrələrdə ribosomların yığılmasında vacib rol oynayan, yaxşı formalaşmış nüvəcikdən əlavə, çox sayda ribosoma rast gəlinir.
Məsələn, insanın çox sayda həzm enzimi istehsal edən
mədəaltı vəzi hüceyrəsində bir neçə milyon ribosom
mövcuddur.

Şəkil 6.9 Nüvə və örtüyü. Nüvənin içində xromatin (DNA və ona bağlı proteinlər) kütləsi şəklində görünən xromosomlar və ribosom sintezində yer alan bir, yaxud daha çox sayda nüvəcik olur.
Dar bir aralıq ilə bir-birindən ayrılmış iki membrandan ibarət nüvə örtüyündə nüvə dəliyi vasitəsilə
keçidlər açılmış və nüvə laminası ilə döşənmişdir.
Nüvə

Nüvə
Nüvəcik
Xromatin

Nüvə örtüyü:
Xarici membran
Daxili membran
Nüvə dəliyi
Dənəvər ER

▲ Nüvə örtüyünün səthi

(TEM). Bu nümunə
dondurub-sındırma (ing.
freeze-fracture) adlanan
metodla hazırlanıb. Bu
metodla örtük ortadan
kəsilərək xarici və daxili
membranlar üzə çıxarılır.

Dəlik
kompleksi
Ribosom

▲

Nüvə
örtüyünün
yaxından
görüntüsü

▲ Xromatin: Bölünməkdə

olmayan hüceyrədən alınan
bu xromosom parçası DNA
(mavi) və protein kompleksinin (bənövşəyi) burulmasının iki mərhələsini göstərir.
Qalın hissə də, öz növbəsində,
bəzən uzun halqalar şəklində
burulur.

▲ Dəlik kompleksləri (TEM). Hər dəlik

protein parçacıqları ilə əhatələnmişdir.

▲

ƏLAQƏ QUR Xromosom genetik maddə
daşıyıcısıdır və nüvədə yerləşir. Hüceyrənin
yerdə qalan hissəsi xromosomların daşıdığı
informasiyanı necə əldə edir? (Şəkil 5.22)

Nüvə laminası (TEM). Tora bənzəyən lamina
nüvə örtüyünün daxili səthinə döşənmişdir.
(Açıq rəngli dairəvi ləkələr nüvə dəlikləridir).

Şəkil 6.10 Ribosomlar. Mədəaltı vəzi hüceyrəsini göstərən bu elektron mikroqrafda həm sərbəst, həm də bağlı
ribosomlar görürük. Burada göstərilən ribosomun iki vahidinin sadələşdirilmiş diaqramı və kompüter modelidir.

Ribosomlar

Sitozolun sərbəst ribosomları

ER

Endoplazmatik şəbəkə (ER)
ER-ə bağlı ribosomlar
Böyük
vahid

ER və ribosomları (TEM)

Kiçik
vahid
Ribosomun sxematik şəkli

Ribosomun kompüter modeli

TƏSVİR ET Ribosomlar haqqında bölümü oxuduqdan sonra, elektron mikroqrafında ifraz üçün nəzərdə tutulan protein istehsal edən bir ribosom göstərin.
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Ribosom sitoplazmanın iki fərqli bölgəsində protein
istehsal edir. Sitozolda üzənlər sərbəst ribosom adlanarkən, ER, yaxud nüvə örtüyünün xaricinə yapışanlara
bağlı ribosom deyilir. (Şəkil 6.10). Bağlı və sərbəst ribosomlar struktur olaraq tamamilə eynidir və bir ribosom
fərqli zamanlarda bu iki roldan birini oynaya bilir.
Sərbəst ribosom üzərində istehsal olunan proteinlərin
çoxu sitozolun içində işləyir; bunlara misal olaraq şəkər
həzminin ilkin mərhələlərini kataliz edən enzimləri
göstərmək olar. Bağlı ribosomlar isə adətən membran
içinə yerləşdirilən, lizosom kimi müəyyən orqanellərdə
paketlənən (Şəkil 6.8) və yaxud hüceyrədən xaricə ixrac
olunan proteinləri istehsal edirlər (ifraz). Protein ifrazı
prosesində ixtisaslaşmış hüceyrələr (məsələn, həzmedici
enzimlər ifraz edən mədəaltı vəzi hüceyrələri) adətən
yüksək miqdarda bağlı ribosomlara malikdirlər. (Ribosomun struktur və funksiyası haqqında daha ətraflı Başlıq
17.4-də öyrənəcəksiniz).

YOXLAMA 6.3
1. Genetik təlimatların icrasında ribosomların rolu nədir?
2. Nüvəciyin molekulyar tərkibini təsvir edib, funksiyasını izah
edin.
3. ƏGƏR Hüceyrə bölünmə prosesinə başlayarkən xromosomlar qısalır və işıq mikroskopunda ayrı-ayrılıqda görünəcək
qədər qalınlaşırlar. Molekulyar səviyyədə hansı proseslərin
baş verdiyini izah edin.

BAŞLIQ 6.4
Endomembran sistem protein
nəqliyyatını tənzimləyən və
müxtəlif metabolik funksiyalar
yerinə yetirən şəbəkədir
Eukariot hüceyrənin endoplazmatik şəbəkə, nüvə
örtüyü, Golgi aparatı, lizosom, çeşidli qovuqcuq, vakuol
kimi membranla əhatəli orqanel və plazma membranı
endomembran sistemə daxildir. Bu sistem hüceyrədə
müxtəlif işlər görür; bunların arasında protein istehsalı,
bu məhsulların membran, orqanel və hüceyrə xaricinə
daşınması, lipid metabolizmi və daşınması, həmçinin,
zəhərlərin zərərsizləşdirilməsi (detoksifikasiya) vardır.
Sistemin membranları ya bir-birinin fiziki davamıdır,
ya da membrandan ibarət kiçik qovuqcuqlar membran
parçaları daşımaqla, sistemin komponentlərini bir-birinə bağlayır. Bu əlaqələrə baxmayaraq fərqli yerlərdəki membranların struktur və funksiyası eyni deyildir.
Bundan əlavə, membranın qalınlığı, molekulyar tərkibi,
içində gedən kimyəvi reaksiya növləri sabit deyil və
membranın həyatı boyunca bir neçə dəfə dəyişikliyə
uğraya bilir. Nüvə örtüyünü daha əvvəl müzakirə etdiyimizə görə, endoplazmatik şəbəkə və onun yaratdığı
digər endomembranlara keçə bilərik.
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Endoplazmatik Şəbəkə: Biosintetik Zavod
Endoplazmatik şəbəkə (ER, ing. endoplasmic reticulum) o qədər geniş membran torudur ki, bir çox eukariot
hüceyrənin bütün membranlarının yarısından çoxunu
təşkil edir. (Endoplazmatik sitoplazma daxilində yerləşən deməkdir). ER sistern (lat. cisternae, maye anbarı)
adı verilən membranlı qovuqcuq və borulardan ibarət
şəbəkədir. ER membranı ER lumeni (boşluq), yaxud
sistern boşluğu adlanan daxili hissəni sitozoldan ayırır.
ER membranı nüvə örtüyü ilə birləşdiyi üçün örtüyün
iki membranı arasındakı hissə ilə ER lumeni davamlılıq
təşkil edir (Şəkil 6.11).
ER vahid sistem olsa da, struktur və funksiya baxımından fərqlənən iki bölgəyə ayrılır. Dənəvər ER-nin
xarici üzü ribosomlarla zəngindir və nəticədə, elektron
mikroqraflarda dənəvər şəklində görünür. Hamar ER
isə müvafiq olaraq hamar görünür və burada ribosomlar
yoxdur. Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, dənəvər ER
ilə davamlılıq təşkil edən nüvə örtüyünün sitoplazma
tərəfindəki xarici üzünə də ribosomlar bağlanır.

Hamar Endoplazmatik Şəbəkənin
Funksiyası
Hamar ER hüceyrə növünə görə dəyişən müxtəlif
metabolik proseslərdə iştirak edir. Bu proseslərə lipid istehsalı, karbohidrat metabolizmi, dərman və zəhərlərin
detoksifikasiyası, həmçinin, kalsium ionu ehtiyatının
saxlanması daxildir.
Hamar ER enzimləri yağ, steroid və yeni membran
fosfolipidləri kimi lipidlərin istehsalında mühüm rol
oynayır. Hamar ER tərəfindən istehsal olunan steroidlərə misal olaraq onurğalıların cinsiyyət hormonlarını
və böyrəküstü vəzilərin ifraz etdiyi müxtəlif steroid
hormonları göstərmək olar. Bu hormonları istehsal və
ifraz edən hüceyrələr hamar ER ilə zəngindir. Bu da
struktural xassənin funksional olana uyğunlaşmasına
yaxşı nümunədir.
Hamar ER-yə aid digər enzimlər isə, xüsusilə qaraciyər hüceyrələrində dərman və zəhərin detoksifikasiyasına kömək edir. Detoksifikasiya adətən dərman
molekullarına hidroksil qrupu əlavə etməkdən ibarətdir.
Hidroksil qrupu dərmanları daha həllolan edib, vücuddan xaric olunmalarını asanlaşdırır. Sakitləşdirici fenobarbital və digər barbiturat ailəsindən olan dərmanlar
qaraciyərin hamar ER-sində bu cür dəyişikliyə məruz
qalan maddələrə nümunədir. Barbiturat, alkoqol və bir
çox başqa dərmanlar hamar ER-nin və onunla əlaqəli
detoksifikasiya enzimlərinin artmasına təkan verərək,
prosesin sürətini artırır. Nəticədə, bu dərmanlara qarşı
tolerantlıq artır; yəni eyni təsiri (məsələn, sakitləşdirici
təsir) əldə etmək üçün daha yüksək dozada dərmana
ehtiyac olur. Digər tərəfdən, bəzi detoksifikasiyaedici
enzimlər geniş təsirə sahib olduğundan, hamar ER-nin
bir dərmana cavab olaraq artması, başqa dərmanlara
qarşı da tolerantlıq yarada bilir. Məsələn, barbituratların yanlış istifadəsi müəyyən antibiotik və digər yararlı
dərmanların effektivliyini azalda bilir.

Şəkil 6.11 Endoplazmatik Şəbəkə (ER). Bir-birilə birləşmiş
borucuq və sistern adlanan yastı qovuqcuqlardan ibarət membranlı
vahid bir sistem olan ER, eyni zamanda nüvə örtüyü ilə də davamlılıq
təşkil edir (üst diaqramdakı kəsik). ER membranı ER lumeni (yaxud
sistern boşluğu) adlanan bir-birinə qoşulu vahid boşluqlar sistemini
əhatə edir. Səthi ribosomlarla dolu dənəvər ER elektron mikroqrafda
hamar ER-dən açıq şəkildə fərqlənir. Nəqliyyat qovuqcuqları keçid ER
adlanan bölgədən tumurcuqlanaraq qopur və Golgi aparatı kimi bir
sıra ünvana yollanır.

Hamar ER eyni zamanda kalsium ionu ehtiyatı saxlayır. Məsələn, əzələ hüceyrələrində hamar ER membranı, kalsium ionlarını sitozoldan ER lumeninə nasos
vasitəsilə vurur. Sinir impulsu tərəfindən qıcıqlanan
əzələ hüceyrəsində kalsium ionları geriyə, sitozola ötürülür və əzələ hüceyrəsinin yığılmasına gətirib çıxarır.
Başqa hüceyrə növlərində, kalsiumun ER lumenindən
buraxılması başqa şeylərlə nəticələnir. Buna misal olaraq, yenicə istehsal olunmuş protein dolu qovuqcuqların
ifrazını göstərmək olar.

Dənəvər Endoplazmatik Şəbəkənin
Funksiyası

Hamar ER

Nüvə
örtüyü

Dənəvər ER

ER lumeni
Sisternlər
Ribosomlar
Nəqliyyat qovuqcuğu

Hamar ER

Keçid ER

Dənəvər ER

Bir çox hüceyrə dənəvər ER-yə bağlanmış ribosomların istehsal etdiyi proteinləri ifraz edir. Məsələn, bəzi
mədəaltı vəzi hüceyrələri insulin proteinini ER-də
istehsal edərək bu hormonu qan dövranına buraxır.
Polipeptid zənciri bağlı ribosomdan uzandıqca, zəncir
ER membranındakı proteinlər tərəfindən əmələ gətirilmiş dəlik içindən ER lumeninə ötürülür. Yeni yaranmış
polipeptid ER lumeninə daxil ola-ola, bükülərək öz
təbii funksional formasını alır. İfraz olunan sekretor proteinlərin çoxu kovalent rabitə ilə bir-birinə bağlı protein
və karbohidratdan ibarət qlikoproteinlərdir. Karbohidratlar ER lumenindəki proteinlərə ER membranında
yerləşən enzimlər tərəfindən bərkidilir.
Sekretor proteinlər əmələ gəldikdən sonra, ER membranı onları sitozoldakı sərbəst ribosomlar tərəfindən
istehsal olunan proteinlərdən ayrı tutur. Sekretor proteinlər membranla əhatəli qovuqcuqlara toplanmış şəklində ER-dən ayrılır (Şəkil 6.11). Keçid ER-si adlanan
xüsusi bölgədə baş verən bu proses, hava qabarcıqlarına
bənzəyən qovuqcuqların əmələ gəlməsi ilə baş verir.
Hüceyrənin bir hissəsindən digərinə daşınan qovuqcuqlara nəqliyyat qovuqcuqları deyilir.
Dənəvər ER sekretor proteinlər istehsal etməkdən
əlavə, həm də hüceyrənin membran zavodudur; o, öz
membranına fosfolipid və membran proteinləri əlavə
edərək böyüyür. Membran proteini olaraq fəaliyyət
göstərəcək polipeptidlər ribosomdan uzanarkən, ER
membranına daxil olaraq, hidrofobik bölgələriylə oraya
pərçimlənirlər. Hamar ER kimi, dənəvər ER də membran fosfolipidləri istehsal edir; ER membranında yerləşən enzimlər sitozoldakı fosfolipid ön-maddələrindən
istifadə edərək fosfolipid istehsal edir. ER membranı genişlənir və bəzi hissələri nəqliyyat qovuqcuqları şəklində endomembran sisteminin digər hissələrinə ötürülür.

Golgi aparatı: Qəbul və Göndərmə Mərkəzi
ER-dən çıxdıqdan sonra bir çox nəqliyyat qovuqcuğu
Golgi aparatına yönəlir. Golgi aparatının qəbul, seçmə
və göndərmə funksiyaları var. Hətta onu emal sexi kimi
də düşünmək olar. Burada, protein kimi ER məhsulları
dəyişdirilir və saxlanılır, daha sonra isə başqa ünvanlara
göndərilir. Təsadüfi deyil ki, Golgi aparatı ifrazat işində
ixtisaslaşmış hüceyrələrdə xüsusilə çox olur.
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Golgi aparatı təndir çörəyinə bənzəyən, bir-birilə
əlaqəli, üst-üstə yığılmış yastı membranlı torbacıqlardan
(sistern) ibarətdir (Şəkil 6.12). Bir hüceyrədə bu qalaqlardan bir neçə, hətta yüzlərlə mövcud ola bilər. Qalağın
sistern membranı onun daxili boşluğunu sitozoldan
ayırır. Golgi aparatı ətrafında toplanmış qovuqcuqlar,
Golgi ilə digər strukturlar arasındakı maddə mübadiləsində iştirak edir.
Golgi qalağının yönü var, yəni qalağın iki tərəfində yerləşən sisternlər fərqli qalınlıqdadırlar və fərqli
molekulyar tərkibə sahibdirlər. Golgi yığınının bu iki
tərəfi cis və trans üzləri adlanır. Cis sözü “eyni tərəfdə”
deməkdir və cis üzü adətən ER-yə yaxın yerləşir. Nəqliyyat qovuqcuqları yükü ER-dən Golgi aparatına doğru
daşıyır. ER-dən tumurcuqlanıb ayrılan qovuqcuq, Golginin cis üzündəki membran ilə birləşərək öz membranını
və lumenindəki maddələri Golgiyə əlavə edir. Trans (əks
tərəfdə olan deməkdir) üzü isə qovuqcuqların tumurcuqlanaraq qopub başqa bölgələrə səyahət edən üzüdür.
Adətən endoplazmatik şəbəkənin məhsulları Golgi
aparatının cis bölgəsindən trans bölgəsinə daşınarkən
yolda dəyişdirilir. Məsələn, ER-də əmələ gələn qlikoproteinin karbohidratları əvvəlcə ER-nin özündə,
daha sonra isə Golgidən keçərkən dəyişikliyə uğrayır.
Golgi bəzi şəkərləri çıxarıb atır, digərlərini isə əvəzləyir,
beləcə, bir-birindən çox fərqli müxtəlif karbohidratlar
əmələ gətirir. Golgidə membran fosfolipidləri də dəyi-

Şəkil 6.12 Golgi aparatı. Golgi aparatı bir-birilə əlaqəli, yastı qovuqcuqlar, yaxud
sisternlərin (ing. cisternae) qalağıdır. Eninə kəsik diaqramında gördüyünüz kimi, ER
sisternindən fərqli olaraq bu qovuqcuqlar bir-birinə fiziki olaraq bağlı deyil. Golgi
qalağı nəqliyyat qovuqcuğu və içindəki məhsulu qəbul edib başqa yerə göndərir. Golgi
struktur və funksiya baxımından qütblü bir strukturdur: cis üzündə ER məhsulu ehtiva
edən qovuqcuqları qəbul edir, trans üzündən isə qovuqcuqlar başqa yerlərə göndərilir. Sistern yetkinləşmə nəzəriyyəsinə görə, bir Golgi sisterninin özü cis üzündən trans
üzünə hərəkət etdikcə yolda "yetkinləşir"; bu prosesdə bəzi proteinləri də özü ilə daşıyır. Bundan əlavə, bəzi qovuqcuqlar digər qovuqcuqlar tərəfindən önə hərəkət edərkən
daşınmış bəzi enzimləri yenidən istifadəyə qaytarmaq üçün onları geriyə doğru, bu
enzimlərə ehtiyac olan daha gənc bölgəyə daşıyır.

Golgi
aparatı

cis üzü
(Golgi aparatının
"qəbul şöbəsi")
6 Qovuqcuqlar
faəliyyət yeri ER olan
bəlli proteinləri geriyə
də daşıyır.

1 Qovuqcuqlar ER-dən
Golgiyə doğru hərəkət edir.

5 Qovuqcuqlar bəlli proteinləri
geriyə, daha az yetkin (gənc) tərəfə,
işləyəcəkləri yerə doğru daşıyır.
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şikliyə uğraya bilir.
Cilalama işləri ilə yanaşı, Golgi bəzi yeni makromolekullar da istehsal edir. Hüceyrə tərəfindən ifraz edilən
polisaxaridlərin bir çoxu Golgi məhsuludur. Məsələn,
pektin və qeyri-sellüloz polisaxaridlər bitki hüceyrəsinin Golgi aparatında əmələ gəlir və daha sonra sellüloz
ilə yanaşı hüceyrə divarına əlavə olunur. İfrazat üçün
nəzərdə tutulan qeyri-protein məhsullar da, protein
məhsulları kimi Golginin trans üzündən yola çıxaraq,
nəqliyyat qovuqcuqları içində plazma membranına
qovuşur.
Golgi məhsullarını özünəməxsus enzim dəstləri ehtiva
edən sisternlərdən keçirərək mərhələli şəkildə təkmilləşdirir. Bioloqlar Golgiyə son zamanlara qədər məhsulların qovuqcuqlar vasitəsilə bir sisterndən digərinə
daşındığı, hər sisterndə müəyyən dəyişikliklərə məruz
qaldığı statik struktur kimi baxırdılar. Bu baxış müəyyən qədər doğru olsa da, bəzi tədqiqatlar göstərir ki,
Golgi aparatı əslində çox dinamik sistemdir. Sistern
yetkinləşmə nəzəriyyəsinə görə, sisternlər özləri cis
üzdən trans üzə doğru hərəkət edir və hərəkət etdikcə,
daşıdıqları yük də modifikasiyaya uğrayır. Şəkil 6.12də bu nəzəriyyəyə əsasən çəkilmiş sxem təsvir olunub.
Böyük ehtimalla, həqiqət bu iki modelin arasında bir
yerdədir. Yeni tədqiqatlar göstərir ki, Golginin mərkəzi
bölgəsindəki sisternlər nisbətən sabit, kənardakılar isə
daha dinamikdir.

2 Qovuqcuqlar birləşərək yeni
cis Golgi sisterni əmələ gətirir

3 Sistern yetkinləşməsi:
Golgi sisternləri
cisdən transa doğru
hərəkət edir.

trans üzü
(Golgi aparatının
"göndəriş şöbəsi")

4 Qovuqcuqlar
doğulur və bəlli
məhsulların plazma
membranına ifraz
edilməsi, yaxud da
başqa ünvanlara
çatdırılması üçün
Golgini tərk edir.

Golgi aparatının TEM təsviri

Hidrolitik enzimlər və lizosom membranı dənəvər ERdə istehsal olunduqdan sonra əlavə dəyişikliklər üçün
Golgi aparatına ötürülür. Lizosomların ən azından bir
qismi, ehtimal ki, Golgi aparatının trans üzündə əmələ
gəlir (Şəkil 6.12). Bəs lizosom membranının iç üzündəki proteinlər, eləcə də həzmedici enzimlər özlərini
həzmdən necə qoruyurlar? Çox güman ki, bu proteinlərin üçölçülü strukturu onların həssas rabitələrini həzm
enzimlərinin hücumundan qoruyur.
Lizosom hüceyrədaxili həzmi müxtəlif şərtlər altında həyata keçirir. Amöb və digər bir çox birhüceyrəli
eukariot faqositoz (yun. phagein yemək və kytos qab
deməkdir, burada qab ilə nəzərdə tutulan hüceyrədir)
ilə kiçik orqanizm və qida parçalarını əhatələyərək udur.
Bu şəkildə yaranan qida vakuolu daha sonra bir lizosom
ilə birləşir və içindəkilər həzm olunmağa başlayır (Şəkil
6.13a, alt). Həzm prosesinin məhsulu (sadə şəkər, aminturşu və digər monomerlər) sitozola keçərək hüceyrənin
qidasını təşkil edir. Bəzi insan hüceyrələri də faqositoz
edə bilir. Onlardan biri bədənin keşiyində dayanan, virus
və bakteriyaları udaraq məhv edən makrofaq adlı ağ qan
hüceyrələridir (Şəkil 6.13a və Şəkil 6.31).

Golgi qalağı məhsullarını trans üzündən tumurcuqlanıb
qopan qovuqcuqlar içində yola salmadan əvvəl, onları
sinifləndirərək hüceyrənin müxtəlif bölgələrinə yönləndirir. Fosfat qrupları kimi molekulyar nişanlar məktubun
üzərinə yazılan poçt koduna bənzər şəkildə sinifləndirməyə kömək edir. Golgidən çıxan bəzi nəqliyyat qovuqcuqlarının membranında müəyyən orqanelləri və plazma
membranının üzərindəki “pərçim sahələri”ni tanıyan
molekullar olur. Bu molekullar qovuqcuqların düzgün
ünvana göndərilməsinə imkan verir.

Lizosom: Həzm Bölməsi
Lizosom eukariot hüceyrədə makromolekul həzmi
(hidroliz) üçün istifadə olunan, hidrolitik enzimlərlə
zəngin, membranla əhatələnmiş qovuqcuqdur. Lizosom
enzimlərinin ən optimal şəkildə işləyə bildiyi turş mühit
bu orqanelin içində mövcuddur. Lizosom parçalanarsa,
yaxud sızma nəticəsində içindəkilər sitozola keçərsə,
buraxılan enzimlər çox aktiv olmur, çünki sitozolun pH
dəyəri neytrala yaxındır. Lakin genişmiqyaslı sızma hüceyrəni tamamilə parçalayaraq məhv edə bilər.
Şəkil 6.13 Lizosom.
Nüvə

İki zədələnmiş orqanel
ehtiva edən qovuqcuq
Mitoxondri
parçası
Peroksisom
parçası

Lizosom
1 Lizosom aktiv
hidrolitik enzimlər
ehtiva edir.

2 Lizosom qida
vakuolu ilə birləşir.

3 Hidrolitik enzimlər qida parçalarını
həzm edir.

1 Lizosom zədələnmiş
orqanel ehtiva edən
qovuqcuq ilə birləşir.

2 Hidrolitik enzimlər
orqanel parçalarını
həzm edir.

Həzmedici
enzimlər
Lizosom
Lizosom
Plazma membranı

Peroksisom
Həzm
Qida vakuolu
Qovuqcuq

(a) Faqositoz. Faqositoz prosesində lizosomlar hüceyrə daxilinə alınan
maddələri həzm (hidroliz) edir. Üst: Burada göstərilən siçovuldan alınmış
makrofaq hüceyrəsində (bir növ ağ qan hüceyrəsi) lizosomlar çox tünd
görünür, çünki lizosom içindəki həzm prosesinin məhsullarından biri ilə
boya maddəsi reaksiyaya girir (TEM). Makrofaqlar bakteriya və virusları
udaraq onları lizosomlar vasitəsilə məhv edir. Alt: Diaqram birhüceyrəli
eukariotda faqositoz prosesi əsnasında lizosom ilə qida vakuolunun
birləşməsini göstərir.

Mitoxondri

Həzm

(b) Avtofaqiya. Avtofaqiya prosesində, lizosomlar hüceyrədaxili materialları yenidən istifadəyə verir. Üst: İki ədəd fəaliyyətini itirmiş orqanel
ehtiva edən siçovuldan alınan qaraciyər hüceyrəsinin sitoplazmasında bir
qovuqcuq (TEM). Bu qovuqcuq hüceyrədaxili materialı yenidən istifadəyə
verən avtofaqiya prosesində lizosom ilə birləşəcək. Alt: Diaqram belə bir
qovuqcuğun lizosom ilə birləşmə prosesini göstərir. Bu qovuqcuqların
qoşa membranının haradan qaynaqlandığına dair məlumat yoxdur. Xarici
membran lizosom ilə qaynaşır, daha sonra daxili membran zədələnmiş
orqanellər ilə birlikdə həzm olunur.
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Lizosomdakı hidrolitik enzimlər hüceyrənin öz üzvi
maddələrini təkrar emaldan keçirmək üçün də istifadə
olunur. Avtofaqiya adlanan bu prosesdə zədələnmiş orqanel, yaxud sitozolun kiçik bir hissəsi qoşa membran ilə
əhatə olunur (bu membranların mənbəyi təyin olunmayıb). Daha sonra lizosom bu qovuqcuğun xarici membranı ilə birləşir (Şəkil 6.13b). Lizosom enzimləri udulan
material ilə birlikdə daxili membranı da parçalara ayırır
və əldə olunan kiçik üzvi birləşmələr yenidən istifadə
üçün sitozola verilir. Lizosomların köməyi ilə hüceyrə özünü yeniləməyə davam edir. Məsələn, insanın
qaraciyər hüceyrəsi hər həftə öz makromolekullarının
yarısını təkrar emaldan keçirir.
Bəzi irsi xəstəliklər lizosomda normal hidrolitik
enzimlərin çatışmazlığı səbəbilə meydana gəlir. Lizosom həzm oluna bilməyən maddə ilə dolub daşır və
hüceyrənin digər proseslərinə əngəl törətməyə başlayır. Məsələn, Tay-Sachs xəstəliyində lipid həzm edən
enzimlər əskikdir və yaxud işləmir. Nəticədə, beyin
hüceyrələrində lipid yığılır və beynin funksiyasını korlayır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, lizosom xəstəlikləri
ümumi populyasiyada nadirdir.

Şəkil 6.14 Bitki hüceyrəsinin vakuolu. Mərkəzi vakuol bitki
hüceyrəsində adətən ən böyük bölmədir. Sitoplazmanın yerdə qalan
hissəsi çox vaxt bu vakuol membranı ilə plazma membranı arasındakı
dar bir bölgəyə sıxışmış vəziyyətdə olur (TEM).

Mərkəzi vakuol

Sitozol

Nüvə

Mərkəzi
vakuol

Hüceyrə divarı
Xloroplast

Vakuol: Müxtəlif Xidmət Bölmələri
Vakuollar endoplazmatik şəbəkə və Golgi aparatından
doğulan böyük qovuqcuqlardır. Buna görə də bu qovuqcuqlar endomembran sistemin tərkib hissəsi sayılır.
Bütün hüceyrə membranlarında olduğu kimi, vakuol
membranı da həllolan maddə nəqliyyatını seçici şəkildə
həyata keçirir; beləcə, sitozol məhlulu ilə vakuol məhlulu bir-birindən fərqlənir.
Vakuol fərqli hüceyrələrdə fərqli funksiya yerinə
yetirir. Faqositoz nəticəsində əmələ gələn qida
vakuolundan bəhs etdik (Şəkil 6.13a). Şirin sularda
yaşayan birhüceyrəli eukariotların çoxu hüceyrə
içində əlverişli ion və molekul qatılığını qoruyub
saxlaya bilmək, artıq suyu hüceyrədən xaric etmək
üçün kontraktil (sıxılıb açılan) vakuollara malikdir
(Şəkil 7.13). Heyvan hüceyrəsində lizosomun yerinə
yetirdiyi enzim hidrolizini bitki və göbələkdə xüsusi
vakuollar həyata keçirir. (Bəzi bioloqlar bu hidroliz
vakuolları lizosomun bir növü hesab edir). Bitkilərdə
vacib üzvi birləşmələr müəyyən kiçik vakuollarda
saxlanılır. Buna misal olaraq, toxumların ehtiyat
toplayıcı hüceyrələrində proteinlərin toplandığı
vakuolları göstərmək olar. Vakuollar otyeyən heyvanlar
üçün zəhərli və ya həzmi asan olmayan birləşmələri
toplayaraq bitkiləri qoruya bilir. Qırmızı və mavi kimi
rəng piqmentləri ehtiva edən bəzi bitki vakuolları
həşəratları çiçəklərə cəzb edərək tozlanmaya kömək
edir.
Yetkin bitki hüceyrəsi adətən kiçik vakuolların birləşməsi ilə əmələ gələn böyük mərkəzi vakuolu ehtiva
edir (Şəkil 6.14). Mərkəzi vakuolun içindəki hüceyrə
şirəsi adlanan bu məhlul bitki hüceyrəsində kalium və
xlorid ionları daxil olmaqla, bir çox qeyri-üzvi ionun
əsas mənbəyidir. Mərkəzi vakuol bitki hüceyrəsinin böyüməsində mühüm rol oynayır – vakuol su udub böyü108
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dükcə, hüceyrə yeni sitoplazma yaratmadan böyüyərək
enerjiyə qənaət edir. Sitozol çox vaxt mərkəzi vakuol ilə
plazma membranı arasında nazik bir təbəqədən ibarət
olduğundan, nəhəng bitki hüceyrəsi üçün belə, membran səthinin sitoplazma həcminə nisbəti lazımi həddə
qalır.

Endomembran Sistem: Xülasə
Şəkil 6.15 membrana aid lipid və proteinlərin çeşidli
orqanellərdən keçərək endomembran sistem içindəki
yolunu qısaca təsvir edir. Membran ER-dən Golgi aparatına, oradan isə digər yerlərə hərəkət etdikcə, içindəki
maddələrin molekulyar tərkib və metabolik funksiyası
dəyişikliyə uğrayır. Endomebran sistem hüceyrənin
bölməli quruluşunun mürəkkəb və dinamik tərkib
hissəsidir.
Hüceyrə səyahətimizə endomembran sistem ilə birbaşa əlaqəsi olmasa da hüceyrənin enerji transformasiyasında mühüm rol oynayan başqa orqanellər ilə davam
edirik.

YOXLAMA 6.4
1. Dənəvər və hamar ER arasındakı struktural və funksional
fərqlər nədir?
2. Qovuqcuqların endomembran sistemi bir-birinə necə birləşdirdiyini təsvir edin.
3. ƏGƏR ER-də fəaliyyət göstərən bir protein təsəvvür edin.
Bu protein tam aktiv olmaq üçün Golgi aparatında dəyişdirilməlidir. Proteinin hüceyrə içindəki həyat yolunu, onu kodlaşdıran mRNA-dan başlayaraq təsvir edin.

Nüvə
1 Nüvə örtüyü
dənəvər ER ilə, o da
öz növbəsində hamar ER ilə birləşir.

Nüvə örtüyü

Dənəvər ER
Hamar ER

2 ER tərəfindən istehsal olunan membran və
proteinlər Golgiyə doğru nəqliyyat qovuqcuqlarında hərəkət edirlər.

cis Golgi

3 Golgi nəqliyyat
qovuqcuqları ilə yanaşı,
sonrakı mərhələrdə
lizosom vakuol kimi
ixtisaslaşmış digər növ
qovuqcuqlara çevrilən
müxtəlif növ qovuqcuq
mənbəyidir.

trans Golgi
4 Lizosom başqa bir qovuqcuq ilə
birləşib həzm prosesini yerinə yetirmək üçün hazır şəkildə gözləyir.

5 Nəqliyyat qovuqcuğu proteinləri ifraz etmək üçün plazma
membranına doğru daşıyır

Plazma membranı
6 Plazma membranı qovuqcuqlar ilə birləşərək genişləyir; proteinlər hüceyrədən ifraz olunur.

Şəkil 6.15 Xülasə: endomembran sistemin orqanelləri arasındakı əlaqə.
Qırmızı oxlar membran və onların örtdüyü materialın bəzi daşınma yollarını göstərir.

BAŞLIQ 6.5
Mitoxondri və xloroplast enerjini bir
formadan digərinə çevirir
Canlı orqanizmlər ətrafdan əldə etdikləri enerjini
başqa formalara çevirirlər. Eukariotlarda enerjini hüceyrədə iş görmək üçün yararlı hala gətirən orqanellər
mitoxondri və xloroplastdır. Mitoxondri hüceyrəvi
tənəffüsün aparıldığı bölmədir; bu prosesdə oksigenin
köməyi ilə şəkər, yağ və digər yanacaq maddələrindəki
enerji ATP istehsal etmək üçün istifadə olunur. Bitki
və yosunlarda mövcud olan xloroplast isə fotosintez
məkanıdır. Fotosintez prosesi günəş enerjisini kimyəvi
enerjiyə çevirir – günəş şüalarını udaraq əldə etdiyi
enerjini su və karbon dioksiddən şəkər kimi üzvi birləşmələrin sintezi üçün istifadə edir.
Bənzər funksiyalara malik olmaqla yanaşı, mitoxondri
və xloroplastın tarixçəsi də oxşardır. Bu orqanellərin
strukturunu təsvir etmədən öncə, onların təkamülü
haqda danışacağıq. Burada oksidativ orqanel olan peroksisomdan da bəhs edəcəyik. Peroksisomun mənşəyi
və onun digər orqanellər ilə əlaqəsi indiyədək mübahisə mövzusudur.

Mitoxondri Və Xloroplastın Mənşəyi
TƏKAMÜL Mitoxondri və xloroplastın bakteriya ilə oxşarlığı endosimbioz nəzəriyyəsinin irəli sürülməsinə
səbəb olmuşdur (Şəkil 6.16). Bu nəzəriyyəyə əsasən,
eukariot hüceyrənin qədim əcdadı oksigen istifadə
edən və fotosintez qabiliyyəti olmayan bir prokariot
hüceyrə udmuşdur. Bir müddət sonra udulmuş hüceyrə
ev sahibi (udan) hüceyrə ilə qarşılıqlı əlaqə yaradaraq
endosimbiont (başqa hüceyrə daxilində yaşayan) hüceyrəyə çevrilmişdir. Beləcə, təkamül prosesində ev sahibi
hüceyrə endosimbiontla birləşərək tək bir hüceyrəyə,
mitoxondriyə sahib bir eukariota çevrilmişdir. Ehtimal
ki, bu hüceyrələrdən bəziləri fotosintez qabiliyyəti olan
bir prokariot udmuş və xloroplastlı eukariotların əcdadına çevrilmişdir.
Nəzəriyyə mitoxondri və xloroplastın bir çox struktural xassəsi ilə üst-üstə düşür. Birincisi, endomembran sistemin orqanelindən fərqli olaraq mitoxondri və
xloroplast bir yox, iki membran ilə örtülmüşdür. (Xloroplastın da daxilində membran əhatəli torbacıq sistemi
mövcuddur). Udulan əcdad prokariotun bir cüt xarici
membrana sahib olduğuna dair dəlillər vardır. Bu qoşa
membranlar daha sonra xloroplast və mitoxondrinin
qoşa membranlarına çevrilmişdirlər. İkincisi, bakteriya
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Şəkil 6.16 Endosimbioz nəzəriyyəsi – eukariot hüceyrənin
mitoxondri və xloroplastının mənşəyi. Nəzəriyyə mitoxondrinin əcdadının oksigen istifadə edən prokariot, xloroplastın
əcdadının isə fotosintetik bir prokariot olduğunu irəli sürür. Böyük
oxlar təkamül boyunca dəyişiklikləri, hüceyrə içindəki kiçik oxlar
isə endosimbiontun zamanla orqanelə çevrilməsini (təkamül
keçirməsini) göstərir.

Endoplazmatik
Şəbəkə

Nüvə

Nüvə
örtüyü

Eukariotların
əcdad hüceyrəsi (sahib hüceyrə)

Fotosintez edən
prokariotun
udulması

Oksigen istehlakçısı,
fotosintez etməyən
prokariot udulmuş və
çox sayda nəsil sonra
mitoxondriyə çevilmişdir.

Mitoxondri

Xloroplast
Ən az bir
hüceyrə

Mitoxondri

Fotosintez etməyən
eukariot

Fotosintez edən eukariot

bütün eukariot hüceyrələrdə mövcuddur. Eukariotların
çoxunda yüzlərlə, hətta minlərlə, bəzilərində isə sadəcə
bir ədəd mitoxondri olur. Mitoxondri sayı hüceyrənin
metabolik fəallığı ilə mütənasiblik təşkil edir. Məsələn,
hərəkət edən və ya yığılıb-açılan hüceyrələrdə müəyyən
həcmə düşən mitoxondri sayı qeyri-fəal hüceyrələrdəkinə nəzərən daha çoxdur.
Mitoxondrini əhatə edən iki membranın hər biri
özünəməxsus protein kolleksiyasına malik fosfolipid
qoşalaylarıdır (Şəkil 6.17). Xarici membran düzdür, daxili
membran isə krist adlandırılan bükülmələr əmələ
gətirir. Daxili membran mitoxondrini iki daxili bölgəyə
ayırır. Bunlardan biri, xarici və daxili membran arasındakı dar bölgə – membranarası boşluqdur. İkinci bölgə
olan mitoxondri matrisi isə daxili membran ilə əhatə
olunmuşdur. Matris mitoxondri DNA-sı və ribosomları
ilə yanaşı, çeşidli enzimlər də ehtiva edir. Matrisdəki enzimlər hüceyrəvi tənəffüsün bəzi mərhələlərini
katalizasiya edir. ATP istehsalındakı enzimlər də daxil
olmaqla, tənəffüsdə iştirak edən digər proteinlər daxili
membranda yerləşir. Yüksək dərəcədə bükülmələrə malik olan kristlər daxili membranda böyük bir səth sahəsi
əmələ gətirir ki, bu da hüceyrə tənəffüsünün məhsuldarlığını artırır. Bu, canlılarda strukturun funksiyaya
uyğunlaşmasına başqa bir nümunədir.
Mitoxondri adətən 1-10 μm uzunluğundadır. Elektron
mikroqrafda görünən ölü hüceyrələrdəki hərəkətsiz
strukturların əksinə, canlı hüceyrələrdən əldə olunmuş
zaman aralıqlı videoçarxlarda mitoxondrilərin hərəkət
etdiyini, forma dəyişdirdiyini və ikiyə bölünüb birləşdiyini görmək mümkündür. Bu tədqiqatlar nəticəsində
məlum olmuşdur ki, mitoxondri əslində davamlı olaraq
hərəkətdə olan dinamik, budaqlı boruşəkilli şəbəkələr
əmələ gətirən orqaneldir (Şəkil 6.17b).

Xloroplast: İşıq Enerjisinin Tutulması

kimi, mitoxondri və xloroplast da daxili membrana
bağlı dairəvi DNA-ya malikdir və bütün prokariotlarda
olduğu kimi ribosomlara sahibdir. Bu DNA orqanelin
özündəcə istehsal olunan ribosomlarda bəzi proteinlərin sintezini kodlaşdırır. Mitoxondri və xloroplastların
keçmişdə hüceyrə olması fikri ilə üst-üstə düşən üçüncü
fakt isə, onların hüceyrə içində öz başına böyüyüb çoxala bilən, yəni nisbi olaraq müstəqil, avtonom orqanellər
olmasıdır. Geniş qəbul olunan bu nəzəriyyə haqda daha
geniş məlumat üçün Başlıq 25.3-a baxın.
Növbəti hissədə mitoxondri və xloroplastın strukturuna nəzər salacaq, funksiyaları haqda ümümi məlumat
verəcəyik. (Fəsil 9 və Fəsil 10-da onların enerji çevirici
fəaliyyəti daha ətraflı ələ alınıb).

Mitoxondri: Kimyəvi Enerjinin Çevrilməsi
Mitoxondri heyvan, bitki, göbələk və əksər birhüceyrəli eukariotlar da daxil olmaqla, demək olar ki,
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Xloroplast şəkərin fotosintetik istehsalında iştirak
edən yaşıl xlorofil piqmenti ilə yanaşı, enzim və bir
sıra başqa molekulu ehtiva edir. 3-6 μm uzunluğundakı
ərik dənəsinə bənzəyən bu orqanelə yosun və bitkinin
yarpaq kimi yaşıl orqanlarında rast gəlinir (Şəkil 6.18 və
6.26c).
Xloroplastın içindəkilər sitozoldan arasında çox dar
membranarası boşluq olan bir cüt membran ilə ayrılır.
Xloroplastın içində tilakoid adlanan bir-birinə bağlı
yastı torbacıqlardan ibarət başqa bir membran sistemi
mövcuddur. Tilakoidlər bəzi bölgələrdə üst-üstə yığılaraq qranum adlanan dəstələr əmələ gətirir. Qranumların aralarındakı maye isə xloroplast DNA-sı, enzim və
ribosom ehtiva edən stromadır. Xloroplast membranları onu üç bölgəyə ayırır: membranarası boşluq, stroma və
tilakoid boşluq. Bu bölmələşdirmə xloroplasta fotosintez
prosesi vasitəsilə işıq enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirmə qabiliyyəti verir. Fotosintezdən 10-cu fəsildə ətraflı
şəkildə bəhs olunur.
Mitoxondrinin olduğu kimi, xloroplastın da mikroqraf
və diaqramlardakı sabit və durğun görünüşü aldadıcı-

Şəkil 6.17 Mitoxondri – hüceyrənin
tənəffüs bölməsi. (a) Mitoxondrinin daxili
və xarici membranları sxem və elektron
mikroqrafda (TEM) aydın şəkildə görünür.
Kristlər daxili membranın səth sahəsini
artıran içə doğru bükülmələrdən ibarətdir.
Narıncı rəngdə olan yarı kəsilmiş sxemdə

membranla əhatəli iki bölmə görünür:
membranarası boşluq və mitoxondri
matrisi. Daxili membran və matris içində bir
çox tənəffüs enzimi mövcuddur. Matrisdə
sərbəst ribosomlar da yerləşir. Həlqəvi DNA
molekulları mitoxondrinin daxili membranına bağlanır. (b) İşıq mikroqrafı birhüceyrəli

eukariotu göstərir (Euglena gracilis). Bu,
TEM ilə müqayisədə dəfələrlə az böyüdülmənin nəticəsidir. Mitoxondri matrisi yaşıla
boyanmışdır. Mitoxondrilər budaqlı boru
şəbəkəsi əmələ gətirir. Nüvə DNA-sı qırmızı,
mitoxondri DNA-sı parlaq sarı rəngdə
görünür.

Mitoxondri
Membranlararası boşluq
Xarici
membran

Mitoxondrilər

DNA
Daxili
membran

Mitoxondri
matrisinin
sərbəst
ribosomları

Mitoxondri
DNA-sı

Kristlər
Matris

(a) Mitoxondri sxemi və TEM şəkli.

Nüvə DNA-sı
(b) Evqlena hüceyrəsinin mitoxondri şəbəkəsi
(işıq mikroqrafı).

dır. Xloroplastlar dinamik və böyüyən orqanellər olub,
bəzən ikiyə bölünərək özlərini çoxaldırlar. Xloroplast
hərəkətli orqaneldir: mitoxondri və digər orqanellər
ilə birlikdə Başlıq 6.6-da bəhs edəcəyimiz, hüceyrənin
struktural komponentləri olan sitoskelet boyunca hüceyrə içində hərəkət edirlər.

Xloroplast bitkilərin ixtisaslaşmış orqanelləri olan
plastidlər qrupunun üzvüdür. Plastidlərdən biri bitki
kök və yumrularında nişasta (amiloz) ehtiyatı saxlayan
amiloplast adlı rəngsiz orqaneldir. Qrupun digər üzvü
xromoplast isə piqmentlərə malikdir; meyvə ilə çiçəklərə
narıncı və sarı rəng verir.

Şəkil 6.18 Xloroplast – fotosintez bölməsi. (a) Bir çox bitki, buradakı sxem və TEM şəklində göstərildiyi kimi, dənəyəbənzər xloroplasta malikdir. Xloroplast üç bölmədən ibarətdir: membranarası boşluq, stroma
və tilakoid boşluq. Sərbəst ribosomlar stromada yerləşir. Xloroplast DNA-sı da buradadır. (b) TEM şəklindən
dəfələrlə az böyüdülmüş bu fluoresensiya mikroqrafı yaşıl yosun olan bütöv Spirogyra crassa hüceyrəsini
göstərir. O, adını spiral şəklində olan xloroplastlarından alır. Təbii işıq altında xloroplast yaşıl görünür, lakin
burada olduğu kimi ultrabənövşəyi şüalar altında qırmızı rəngdə fluoresensiya yayır.
Xloroplast
Stroma
Ribosomlar

Xarici və daxili
membranlar
Qranum

DNA
Tilakoid

Xloroplastlar
(qırmızı)

Membranlararası boşluq

(a) Xloroplast diaqram və TEM şəkli.

(b) Yosun hüceyrəsinin xloroplastları
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Şəkil 6.19 Peroksisom.
Peroksisom kürəvari və
adətən enzim molekullarının sıx şəkildə bir yerə
yığılmasından əmələ gəldiyi
təxmin olunan dənəvər,
yaxud kristallik özəyə malik
orqaneldir. Xloroplast və
mitoxondri bəlli metabolik
proseslərdə peroksisom ilə
əməkdaşlıq edirlər (TEM).

Peroksisom
Mitoxondri

Xloroplastlar

Peroksisom: Oksidləşmə
Peroksisom tək bir membranla örtülü ixtisaslaşmış
metabolik bölmədir (Şəkil 6.19). Peroksisomlar müxtəlif
maddələrdən hidrogen çıxararaq oksigenə (O2) əlavə
edir və nəticədə, yan məhsul olaraq hidrogen peroksid (H2O2) istehsal olunur. Peroksisom adını hidrogen
peroksid maddəsindən götürüb. Bu reaksiyanın müxtəlif funksiyaları var. Bəzi peroksisomlar yağ turşularını
oksigenlə daha kiçik molekullara parçalayaraq, hüceyrəvi tənəffüsdə yanacaq olaraq istifadə edilməsi üçün
mitoxondriyə ötürür. Qaraciyərdəki peroksisom alkoqol
və digər zərərli maddələri neytrallaşdırmaq məqsədilə
hidrogenləri çıxarıb oksigenə daşıyır. Peroksisom tərəfindən yaradılan H2O2 zəhərli olsa da, peroksisom eyni
zamanda H2O2-i suya çevirən enzimlərə də malikdir.
Bu, hüceyrənin bölməli strukturunun onun funksiyası
üçün nə qədər vacib olduğuna dair gözəl nümunədir.
Beləcə, H2O2 istehsal edən və bu zəhərli birləşməni kənarlaşdıran enzimlər hüceyrənin zədələnə biləcək digər
komponentlərindən ayrı saxlanılır.
Qlioksisom adlanan ixtisaslaşmış peroksisom bitki toxumunun yağ toplayan hüceyrələrində yerləşir. Bu orqanel
toxum cücərməyə başlayıb fotosintez vasitəsilə enerji
və karbon mənbəyi istehsal edənədək, yağ turşularını
şəkərə çevirə bilən enzimlər ehtiva edir.
Peroksisomun digər orqanellər ilə əlaqəsi indiyədək
tam aydın deyil. Peroksisom sitozol və ER-də istehsal
olunan proteinləri, həmçinin ER və öz daxilində istehsal olunan lipidləri tərkibinə qataraq böyüyür. Bəlli
ölçüyə çatan peroksisom, ikiyə bölünərək çoxala bilir.
Bu xassələr onların endosimbiotik təkamül yoluna işarə
etsə də, bəzi alimlər bu fikirlə razı deyillər. Bu məsələ
ətrafında mübahisə davam etməkdədir.

YOXLAMA 6.5
1. Mitoxondri ilə xloroplastın funksiya və membran strukturlarını
nəzərə alaraq iki ortaq xassə təsvir edin.
2. Bitki mitoxondriyə malikdirmi? İzah edin.
3. ƏGƏR
Sinif yoldaşınız xloroplast və mitoxondrinin endomembran sistem daxilində sinifləndirilməli olduğunu iddia
edir. Bu fikirə qarşı hansı arqumentləri irəli sürə bilərsiniz?
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BAŞLIQ 6.6
Sitoskelet hüceyrənin struktur
və fəaliyyətini təşkilatlandıran lif
şəbəkəsidir
Elektron mikroskopiya inkişafının erkən dövrlərində
bioloqlar eukariotik hüceyrədəki orqanellərin sitozol
içində sərbəst şəkildə üzdüklərini düşünürdülər. Lakin
işıq və elektron mikroskopiyasındakı inkişaf sitoplazmanı boydan-boya əhatə edən lif şəbəkəsinin, yəni
sitoskeletin kəşfinə yol açdı (Şəkil 6.20). Bakteriyalarda
da sitoskelet əmələ gətirən liflər mövcuddur və bu liflər
eukariot sitoskeletindəki proteinlərə bənzər proteinlərdən qurulmuşdur. Lakin burada sadəcə eukariotlardakı
sistemdən bəhs edəcəyik. Eukariot hüceyrənin struktur
və faəliyyətinin təşkilində mühüm rol oynayan sitoskelet üç növ molekulyar strukturdan ibarətdir: mikroborucuq, mikrofilament və ara filamentlər.

Sitoskeletin Rolu: Dəstək və Hərəkət
Sitoskeletin ən bariz funksiyası hüceyrəyə mexaniki
dəstək vermək və onun formasını qoruyub saxlamaqdır. Bu, xüsusilə divarı olmayan heyvan hüceyrəsi üçün
önəmlidir. Sitoskeletin bir bütün olaraq diqqətəlayiq
gücü və davamlılığı onun strukturundan qaynaqlanır.
Birqübbəli çadır kimi, sitoskelet də onu əmələ gətirən
parçaların bir-birinə tətbiq etdiyi əks-qüvvələrin tarazlığı ilə stabilləşdirilir. Necə ki, heyvan skeleti digər
vücud orqanlarını sabitləməyə kömək edir, sitoskelet də
hüceyrənin bir çox orqaneli, hətta bəzi sitozol enzimləri
üçün dayaq nöqtəsi rolunu oynayır. Ancaq sitoskelet
heyvan skeletindən daha dinamik strukturdur. Belə ki,
o, hüceyrənin bir hissəsində sürətlə parçalanıb, digərində yenidən əmələ gələrək hüceyrənin formasını dəyişdirə bilir.
Şəkil 6.20 Sitoskelet. Fluoresent mikroqrafda görüldüyü kimi, sitoskelet bütün hüceyrəni əhatə edir. Buradakı sitoskelet komponentləri fərqli fluoresent molekullar ilə işarələnmişdir: mikroborucuqlar
yaşıl, mikrofilamentlər isə qırmızımtıl-narıncı ilə. Sitoskeletin üçüncü
üzvü olan ara filamentlər burada görünmür. (DNA mavi rəngli nişan
molekulları ilə boyanmışdır).

Hüceyrə hərəkətinin bəzi növləri sitoskelet sayəsində
formalaşır. Hüceyrə hərəkəti termini həm hüceyrənin öz
yerini dəyişməsini, həm də hissələrinin hərəkətini ifadə
edir. Hüceyrə hərəkəti adətən sitoskelet ilə hərəki proteinlərin qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir. Bunun üçün bir
çox nümunə mövcuddur: bütöv bir hüceyrə sitoskelet
üzvləri və hərəki proteinlərin əməkdaşlığı nəticəsində
hüceyrə xaricindəki lif üzərində hərəkət etmək qabiliyyətinə yiyələnir. Hüceyrə daxilində isə qovuqcuq və digər orqanellər sitoskeletin yaratdığı cığırlarla hüceyrədə
hərəki proteinlərin “ayaqlarından” istifadə edərək “yeriyirlər”. Məsələn, neyrotransmitter daşıyan qovuqcuqlar
bu yolla akson uclarına gedib çatırlar. Qovuqcuqdakı
maddələr sinir hüceyrəsinin uzun çıxıntısı olan aksonun
ucundan növbəti sinir hüceyrəsinə ötürülür (Şəkil 6.21).
Sitoskelet eyni zamanda plazma membranını da idarə
edir – onu içəri bükərək qida vakuolları, yaxud digər
faqositik qovuqcuqlar əmələ gətirir.

Şəkil 6.21 Motor protein və sitoskelet
Qovuqcuq

ATP

Motor proteini
üçün reseptor

Sitoskeletin
mikroborucuğu

ATP ilə işləyən
motor proteini

(a) Qovuqcuq üzərindəki reseptorlara birləşən motor protein onunla
birlikdə mikroborucuq boyunca "gəzə" bilir. Bəzən mikrofilament
boyunca da “gəzir”.
Mikroborucuq

Qovuqcuq

0.25 µm

Sitoskelet Komponentləri
İndi isə gəlin sitoskeleti təşkil edən üç əsas lif növünə
daha yaxından baxaq. Sitoskelet komponentləri arasında ən qalını mikroborucuqdur. Həmçinin, aktin filamenti
adlanan mikrofilament komponentlərin ən incəsidir;
üçüncü komponent olan ara filamentin diametri isə orta
qalınlıqdadır (Cədvəl 6.1).

(b) Neyrotransmitteri ehtiva edən iki ədəd qovuqcuq sinir hüceyrəsinin akson adlanan çıxıntısının içində sona doğru mikroborucuq
boyunca hərəkət edir (SEM).

Cədvəl 6.1 Sitoskeletin struktur və funksiyası
Xassə

Mikroborucuq (Tubulin polimeri)

Mikrofilament (Aktin filament)

Ara filament

Struktur

İçiboş boru

Birbirinə sarılmış iki aktin lifi

Kəndir kimi burulmuş lifli proteinlər

Diametr

25 nm; iç hissə (lumen) isə 15 nm

7 nm

8-12 nm

Protein vahidləri

α-tubulin və β-tubulindən ibarət
tubulin dimeri

Aktin

Bir sıra protein növündən biri
(keratinlər kimi)

Hüceyrə formasının qorunub saxlanılması (dartılmaya dayanıqlı elementlər); hüceyrə formasında dəyişikliklər;
əzələ yığılması; bitki hüceyrələrində
sitoplazma axını; hüceyrə hərəkəti
(amöbvari); heyvan hüceyrəsində
bölünmə

Hüceyrə formasının qorunub saxlanması (dartılmaya dayanıqlı elementlər); nüvə və başqa bir sıra orqanelin
yerinin sabitlənməsi; nüvə laminasının
əmələ gətirilməsi;

Əsas funksiyası

Fibroblastların fluoresent mikroqrafları.
Fibroblast hüceyrə biologiyası araşdırmalarında
tez-tez istifadə olunan
hüceyrə növüdür, çünki
səthə yayılaraq yastı forma alır və beləcə, daxili
quruluşu aydın şəkildə
görünür. Bu şəkillərdə
maraq dairəsindəki
strukturlar fluoresent
molekul ilə işarələnmişdir. Nüvənin DNA-sı da
birinci (mavi) və üçüncü
(narıncı) mikroqraflarda
boyanmışdır.

Hüceyrə formasını qoruyub saxlamaq (əzilməyə müqavimət göstərən
"dirəklər"); hüceyrəvi hərəkət (kirpik
və qamçıda olduğu kimi); hüceyrə
bölünərkən xromosomların hərəkəti;
orqanel hərəkəti
10 µm

10 µm

Tubulin dimerindən ibarət sütun

5 µm

Keratin proteinləri
Liflər (bir-birinə
dolanmış keratin)

Aktin vahidi
25 nm
7 nm
α

β

8-12 nm

Tubulin dimeri
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Mikroborucuq
Bütün eukariot hüceyrələr tubulin adlanan, kürəvi
proteinlərdən ibarət, içiboş çubuğa bənzəyən mikroborucuqlara malikdir. Hər bir tubulin molekulu bir dimer
olub iki vahiddən ibarətdir. Tubulin dimeri bir-birindən
çox az fərqlənən α-tubulin və β-tubulin adlı iki növ polipeptiddən əmələ gəlir. Mikroborucuğun uzanması tubulin əlavəsi ilə baş verir. Tubulinlər bir mikroborucuqdan
qopub hüceyrənin başqa yerində yenisinə birləşə bilir.
Tubulin dimerlərinin qütblü olması səbəbiylə mikroborucuğun ucları bir-birindən fərqlidir. Mikroborucuqların
bir ucunda tubulinlərin birləşmə və qopma sürəti digər
ucla müqayisədə olduqca böyükdür. Sürətli uca “müsbət uc” deyilir, yavaş uc isə “mənfi uc” adlanır. Bu fərq
sayəsində hüceyrə uzanıb qısala bilir.
Mikroborucuqlar hüceyrənin mexaniki dəstəyidir
və ona forma verir. Bundan əlavə, hərəki proteinlərə
malik qovuqcuqlar mikroborucuqları yol kimi istifadə
edərək onların üzərində hərəkət edir. Şəkil 6.21-də
göstərilən neyron nümunəsiylə yanaşı, mikroborucuqlar qovuqcuqları ER-dən Golgi aparatına, oradan isə
plazma membranına daşıyır. Mikroborucuqlar, həmçinin
hüceyrə bölünməsi zamanı xromosomların bir-birindən
ayrılması prosesində iştirak edir (Şəkil 12.7).

Sentrosom və Sentriol Mikroborucuqlar
heyvan hüceyrəsində adətən nüvə yaxınlığında
yerləşən sentrosom adlı bölgədən boy atırlar. Bu
mikroborucuqlar sitoskelet şəbəkəsində sıxılmağa
qarşı müqavimət rolu oynayan dirəklər kimidir.
Sentrosom dairə ətrafına düzülmüş doqquz ədəd üçlü
mikroborucuqdan ibarət bir cüt sentrioldur (Şəkil 6.22).
Sentrosom mikroborucuğun yaranmasında rol oynasa
da, bir çox eukariot hüceyrədə mövcud deyil və
mikroborucuqların təşkili başqa yollarla həyata keçirilir.
Kirpik və Qamçı Bəzi eukariot hüceyrələrdə mikroborucuqların xüsusi düzülüşü kirpik və qamçı kimi
çıxıntılara hərəkətetmə qabiliyyəti qazandırır. (Şəkil
6.5-də göstərilən bakteriya qamçısı tamamilə fərqli
struktura malikdir). Bir sıra birhüceyrəli eukariot hərəki
çıxıntı kimi işləyən bu kirpik və qamçılar vasitəsilə suda
hərəkət edir. Heyvan sperması, yosun və bəzi bitkilər
də qamçıya sahibdir. Bir toxuma layının hissəsi olaraq bir yerə sabitlənmiş hüceyrələrdən uzanan kirpik,
yaxud qamçılar hərəkət etdikdə toxuma səthindəki mayeni hərəkətə gətirə bilir. Məsələn, traxeyanın kirpikli
üzü (tənəffüs borusu) selikə ilişib qalmış parçacıqları
süpürərək ağciyərdən kənarlaşdırır (Şəkil 6.3-dəki mikroqraflar). Qadın çoxalma sisteminin uşaqlıq borusunda
yerləşən kirpiklər yumurtanı uşaqlığa daşıyır.
Hüceyrə səthində çox sayda hərəkətli kirpik olduğu
halda, daha uzun olan qamçıların sayı bir neçə dənə
olur. Qamçı və kirpik hərəkət tərzinə görə bir-birindən
fərqlənir. Qamçı balıq quyruğu kimi dalğavari hərəkət
edir. Kirpik hərəkəti isə qayıq kürəkləri kimi, növbəli
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Şəkil 6.22 Bir cüt sentrioldan ibarət sentrosom. Bir çox heyvan
hüceyrəsi nüvənin yanında yerləşən və mikroborucuq qaynağı olan
bölgəyə, sentrosoma sahibdir. Sentrosom hər birinin diametri təxminən 250 nm (0.25 μm) olan bir cüt sentrioldan ibarətdir. Sentriollar bir-birinə nəzərən düz bucaq altında yerləşir və hər
biri doqquz ədəd üçlü mikroborucuqdan qurulmuşdur.
Sxemdəki mavi rəngli hissələr mikroborucuq üçlüklərini birləşdirən qeyri-tubulin proteinləri göstərir.
Sentrosom

Mikroborucuq

Sentriollar

Bir sentriolun
uzununa kəsiyi

Mikroborucuq

Digər sentriolun
eninə kəsiyi

VİZUAL BACARIQ Bir sentrozomda neçə mikroborucuq olur?
Sxemdə bir mikroborucuğu qələmlə dairəyə alın, adını yazın və strukturunu təsvir edin. Bir üçlük tapıb ətrafına dairə cızın və adlandırın.

şəkildə güc verən və gücünü toplayan fazalardan ibarətdir (Şəkil 6.23).
Bəzi kirpiklər hüceyrədə siqnal qəbuledici antena
rolunu oynayır. Çox vaxt hərəkətsiz olan bu cür kirpiklərdən hüceyrədə bir ədəd olur. Güman ki, onurğalı
heyvanların bütün hüceyrələri birincili kirpik adlanan bu
kirpiklərə malikdir. Onların üzərindəki proteinlər molekulyar siqnalları ətraf mühitdən alıb hüceyrənin daxilinə ötürür. Bu siqnal isə, öz növbəsində, hüceyrədaxili
fəalliyyətdə dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Kirpik əsaslı
siqnalötürmə prosesinin beynin fəaliyyəti və embrion
inkişafı üçün həyati önəmə sahib olduğu bilinməkdədir.

Şəkil 6.23 Hərəkətli kirpik ilə qamçının hərəkət tərzlərinin müqayisəsi

(a) Qamçı hərəkəti. Qamçı adətən
dalğalanaraq ilanvari hərəkət
edir və nəticədə hüceyrə qamçının oxu boyunca yer dəyişdirir.
İnsanın sperma hüceyrəsinin
hərəkəti qamçıvari yerdəyişməyə
nümunədir (işıq mikroqrafı).

(b) Kirpik hərəkəti. Kirpiklər
önə-arxaya hərəkət edirlər. Sürətli
güc vuruşu ilə kirpik hüceyrənin
onların oxuna perpendikulyar
yöndə hərəkət etməsinə səbəb
olur. Sonra daha yavaş olan bərpa
vuruşunda isə kirpiklər hüceyrə
səthinə doğru əyilib yaxınlaşaraq
geriyə qayıdırlar. Tiftik kimi qamçı
layı ilə örtülmüş bu Colpidium şirinsu ibtidaisinin kirpikləri saniyədə
təxminən 40-60 vuruşla hərəkət
edirlər (rənglənmiş SEM).

Üzmə yönü

Orqanizmin hərəkət yönü

Güc vuruşu

Ölçüsü, hüceyrədəki sayı və hərəkət tərzləri fərqli
olsa da, kirpik və qamçı ortaq struktura malikdir. Hər
ikisi membranla əhatələnmiş bir qrup mikroborucuqdan ibarətdir (Şəkil 6.24a). Doqquz qoşa mikroborucuq
mərkəzdə yerləşən iki tək mikroborucuq ətrafında
dairə əmələ gətirir (Şəkil 6.24b). Demək olar ki, bütün
eukariotların qamçı və kirpikləri bu “9+2” naxışlı struktura malikdir. (Hərəkətsiz birincili kirpiyin mərkəzi iki
mikroborucuğu olmur, yəni o, “9+0” naxışına sahibdir).
Kirpik və ya qamçının bu mikroborucuq dəstələri hüceyrə daxilində bazal cisimcik adlanan, strukturu sentriola çox bənzəyən, “9+0” naxışlı struktura əsaslanır
(Şəkil 6.24c). Bir çox heyvan (həmçinin insan) spermasının qamçısındakı bazal cisimcik yumurtaya daxil olur və
həyatını orada sentriol olaraq davam etdirir.
Bəs bu mikroborucuq dəstələri qamçı və kirpiyi necə
hərəkətə gətirir? Əyilmə kənar mikroborucuq cütlərini
bir-birinə bağlayan dinein adlı böyük hərəki proteinin
iştirakıyla baş verir (Şəkil 6.24; qırmızı xətlər). Tipik dinein proteini iki “ayağı” ilə mikroborucuq cütü boyunca
“yeriyir” və enerji mənbəyi olaraq ATP-dən istifadə
edir. Bir ayaq mikroborucuq ilə əlaqəni saxlayarkən,
digəri əlaqəni qoparıb bir addım aralıda yeni əlaqə

Bərpa vuruşu

yaradır (Şəkil 6.21). Kənar cütlər birləşdirici elastik
proteinlər (Şəkil 6.24; göy xətlər) vasitəsilə mərkəzdəki
iki mikroborucuğa bağlanır. Dineinlər elə koordinasiya
olunur ki, yerimə hərəkəti dairənin sadəcə bir tərəfində
baş verir və nəticədə, mikroborucuqların, sonda isə bütün orqanelin əyilməsinə gətirib çıxarır. Mikroborucuq
cütlükləri sabitlənmiş olmasaydı, dineinlərin yeriməsi
mikroborucuqların təkcə bir-biri üzərində sürüşməsi ilə
nəticələnərdi.

Mikrofilament (Aktin filamenti)
Mikrofilamentlər nazik, içi dolu olan çubuqlardır.
Onlara həmçinin aktin filamenti deyilir, çünki aktin
adlı kürəvi (qlobulyar) proteinlərdən təşkil olunmuşdurlar. Mikrofilament aktin vahidlərindən ibarət burulan
qoşa zəncirdir (Cədvəl 6.1). Mikrofilamentlər xətti
liflərdən əlavə, budaqlanıb şəbəkələr də yarada bilir;
bunun üçün müəyyən proteinlər filamentin kənarına
bağlanmalıdır. Mikrofilamentlər mikroborucuqlar kimi,
bütün eukariot hüceyrələrdə mövcuddur.
Mikroborucuğun yerinə yetirdiyi sıxılmaya davamlılıq rolundan fərqli olaraq, mikrofilamentin sitoskelet
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Şəkil 6.24 Qamçı, yaxud hərəkətli kirpiyin strukturu

Kənar mikroborucuq cütlüyü
Hərəki proteinlər (dinein)
Mərkəzi
mikroborucuq
Radial
ox
Kənar cütlüklər arasındakı birləşdirici protein

Mikroborucuq

Plazma membranı
Bazal cisimcik

(b) Hərəkətli kirpiyin uzununa kəsiyində mikroborucuqların "9+2" şəklində düzüldüyünü
görürük (TEM). Mərkəzdəki iki mikroborucuq
elastik birləşdirici proteinlər (sxemdə mavi) vasitəsilə ətrafındakı cütlüklərə bağlanmışdır. Eyni
zamanda, cütlüklərin dinein adlanan hərəki
proteinlər ilə bağları var (sxemdə qırmızı).

Üçlük

(a) Bu membranla əhatə olunmuş hərəkətli
kirpiyin uzununa kəsiyində kirpik boyu
uzanan mikroborucuqlar görünür (TEM).
(c) Bazal cisimcik: Kirpik və qamçının doqquz ədəd
kənar cütlüyü bazal cisimciyə girərkən hər
biri daha bir ədəd mikroborucuq ilə birləşərək
doqquz üçlükdən ibarət halqa əmələ gətirir. Hər
üçlük qeyri-tubulin protein vasitəsilə yanındakına birləşir (sxemdəki incə mavi xətlər). Bu düzülüş “9+0” naxışı adlanır. Mərkəzi iki mikroborucuq burada görünmür, çünki bazal cisimcikdən
bir az yuxarıda sonlanır (TEM).

Bazal cisimciyin eninə kəsiyi

TƏSVİR ET (a) və (b) bəndlərindəki görüntülərdə mərkəzi mikroborucuq cütlüyünü təyin edib
adını yazın. (a) bəndində onların harada sonlandığını və niyə bazal cisimciyin eninə kəsiyi olan
(c) bəndində görünmədiyini izah edin.

içindəki struktural rolu dartılmaya davam gətirməkdir.
Plazma membranının birbaşa altında yerləşən mikrofilament tərəfindən təşkil olunmuş üçölçülü şəbəkə (qabıq
mikrofilamentləri) hüceyrənin formasını qoruyur (Şəkil
6.8). Bu şəbəkə sayəsində hüceyrə sitoplazmasının
qabıq adlanan xarici təbəqəsi, axıcı daxili sitoplazmadan fərqli olaraq, yarıbərk jeleyəbənzər formada olur.
Qida-sorucu bağırsaq hüceyrələri kimi bəzi növ heyvan
hüceyrələrində mikrofilament dəstələri mikroxov adlanan, hüceyrənin səth sahəsini artıran zərif çıxıntıların
da özəyini təşkil edir (Şəkil 6.25).

Mikroxovlar

Plazma membranı

Mikrofilamentlәr
(aktin filamentlәri)

Ara filamentlәr

Şəkil 6.25 Mikrofilamentlərin struktural rolu.
Qidasorucu bağırsaq hüceyrəsinin səth sahəsi mikroxov adlanan mikofilament dəstələri ilə dəstəklənmiş hüceyrəvi çıxıntılarla genişlənir.
Bu aktin filamentləri ara filament şəbəkəsinin daxilinə bərkidilmişdir
(TEM).
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Plazma
membranı

Mikrofilamentlərin hüceyrə hərəkətindəki rolu yaxşı
öyrənilmişdir. Minlərlə aktin filamenti, miozin adlı
proteindən ibarət daha qalın filamentlərlə qarşılıqlı
əlaqəyə girərək əzələ hüceyrələrinin yığılmasına səbəb
olur (Şəkil 6.26a); əzələnin yığılma mexanizmi Başlıq
50.5-də daha geniş təsvir olunmuşdur. Birhüceyrəli
eukariot olan amöb və insanın ağ qan hüceyrəsində
olan aktin və miozin proteinlərinin yaratdığı məhəlli
yığılmalar nəticəsində hüceyrənin amöbvari hərəkəti
(iməkləmə, sürünmə) yaranır. Hüceyrə psevdopod
(yun. pseudes yalançı, pod, ayaq deməkdir) adlanan
hüceyrə çıxıntılarını uzadaraq onlara doğru hərəkət edir
və bu yolla səth üzərində sürünür (Şəkil 6.26b). Bitki
hüceyrələrində aktin proteinləri sitoplazma axını adlanan hüceyrədaxili dairəvi sitoplazma axışına kömək edir
(Şəkil 6.26c). Xüsusilə, böyük bitki hüceyrələrində geniş
yayılmış bu proses hüceyrə daxilində orqanel yerdəyişməsini və maddə paylanmasını sürətləndirir.

Ara Filament
Mikroborucuqdan kiçik, mikrofilamentdən isə böyük
olan bu elementlər müvafiq olaraq ara filament adlanır
(Cədvəl 6.1). Mikroborucuq və mikrofilamentlər bütün
eukariotlarda mövcud olduğu halda, ara filamentə ancaq
onurğalılar daxil olmaqla, bəzi heyvanların hüceyrələrində təsadüf olunur. Mikrofilamentlər kimi dartılmaya
qarşı müqavimətdə ixtisaslaşmış ara filamentlər müxtəlif sitoskelet elementlərindən ibarət qrupdur. Hər qrup
bəlli protein sinfinə aid keratin kimi spesifik vahidlərdən əmələ gəlir. Bunun əksinə, mikroborucuq və mikrofilament isə bütün eukariot hüceyrələrdə eyni diametrə
və eyni tərkibə malikdir.
Hüceyrənin bir tərəfində parçalanıb digər tərəfində
yenidən əmələ gələn mikroborucuq və mikrofilamentlə
müqayisədə, ara filament hərəkətsiz və statik strukturdur. Hüceyrə öldükdən sonra belə, ara filament şəbəkəsi varlığını davam etdirir; məsələn, insan dərisinin xarici
təbəqəsi keratin filamenti ilə zəngin ölü hüceyrələrdən
ibarətdir. Mikroborucuq və mikrofilament şəbəkəsini
əridən kimyəvi müdaxilələrdən sonra, canlı hüceyrə sitoplazmasından geriyə öz formasını qoruyan ara
filament şəbəkəsi qalır. Bu, ara filamentlərin qeyri-adi
dayanıqlılığının göstəricisidir. Onlar hüceyrə formasının
əmələ gəlməsində və bəlli orqanellərin yerini sabitləməkdə önəmli rol oynayır. Məsələn, nüvə adətən ara
filamentdən yaradılmış qəfəsdə yerləşir və sitoplazmanın daxilinə uzanan filament budaqları ilə sabitlənir.
Digər ara filamentlər isə nüvənin daxili səthini örtən
nüvə laminasını təşkil edir (Şəkil 6.9). Ara filament hüceyrə formasının yaranmasına kömək edərək hüceyrənin bir sıra spesifik funksiyasının icrasına imkan yaradır.
Məsələn, ara filament şəbəkəsi bağırsaq mikroxovunu
əmələ gətirən mikrofilamentlər üçün bünövrə rolunu
oynayır. (Şəkil 6.25). Beləliklə, müxtəlif ara filament
növləri birlikdə hüceyrənin sabit gövdəsini formalaşdıra
bilirlər.

Şəkil 6.26 Mikrofilament və hərəkət. Üç nümunə ilə aktin filamentləri ilə hərəki proteinlər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin hüceyrəni
necə hərəkətə gətirdiyi təsvir olunmuşdur.

Əzələ hüceyrəsi

Aktin
filamenti
Miozin
filamenti
Miozin
başlığı
(a) Əzələ hüceyrəsinin yığılmasında miozin motorlarının rolu.
Miozin çıxıntılarının (başlıq) "yeriməsi" nəticəsində paralel yerləşən miozin və aktin filamentləri bir-birinə nəzərən hərəkət edir
və aktin filamentləri arasındakı məsafə azalır (qırmızı oxlar). Bu
proses əzələ hüceyrəsinin qısalması ilə nəticələnir. Əzələ yığılması
bir çox əzələ hüceyrəsinin eyni anda qısalmasıdır (TEM).
Qabıq (kənar sitoplazma):
aktin şəbəkəli jele

İç sitoplazma
(daha axıcı)

Uzanan yalançı
ayaqlar
(b) Amöbvari yerdəyişmə. Aktin filamentlərinin miozin ilə qarşılıqlı
əlaqəsi nəticəsində hüceyrə yığılır və hüceyrənin arxa tərəfi (sol)
irəliyə doğru (sağa) çəkilir. (LM)

Orqanellər
(c) Bitki hüceyrəsində sitoplazma axını. Sitoplazma təbəqəsi aktin
filamentlərinin əmələ gətirdiyi cığır boyunca hüceyrə içində dövr
edir. Bəzi orqanellərə bağlanan miozin motorları aktin ilə birlikdə
sitoplazma axınını əmələ gətirir (LM).
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YOXLAMA 6.6
1. Qamçı və kirpiyin necə əyildiyini təsvir edin.
2. ƏGƏR Kartagener sindromundan əziyyət çəkən kişilər
sonsuz olur, çünki spermaları hərəkət edə bilmir. Bu insanlar
ağciyər infeksiyasına da dayanıqlı olmurlar. Xəstəliyin səbəbi
genetikdir. Sizcə xəstəliyə yol açan nöqsan nədir?

Şəkil 6.27 Bitkinin hüceyrə divarı. Sxemdə hüceyrə divarı, böyük
vakuol, nüvə, bir neçə mitoxondri ilə xloroplasta malik hüceyrələr
təsvir olunub. Elektron miqroqrafda yanaşı hüceyrələr arasındakı divar
görünür.
Mərkəzi vakuol
Sitozol
Plazma membranı

BAŞLIQ 6.7
Hüceyrəxarici komponentlər və
hüceyrəarası əlaqələr hüceyrədə
gedən prosesləri koordinasiya edir
Hüceyrənin içində səyahət edib, onun daxili komponentlərini öyrəndikdən sonra mikroskopik dünyanın
səthinə qayıdaraq, səyahətimizi buradakı əhəmiyyətli
funksiyalara sahib strukturlarla bitirək. Plazma membranı adətən canlı hüceyrənin sərhədi qəbul edilir, lakin
bir çox hüceyrə istehsal etdiklərini xaricə çıxarır. Hüceyrənin ifraz etdiyi bu maddə və strukturlar xaricdə
yerləşsə də, hüceyrə fəaliyyətində bir çox təməl funksiya yerinə yetirdiyi üçün onların tədqiqi əhəmiyyətlidir.

Bitkinin hüceyrə divarı

Plazmodesma

İkincili
hüceyrə
divarı
Birincili
hüceyrə
divarı
Orta lamel

Bitkinin Hüceyrə Divarı
Hüceyrə divarı bitki hüceyrəsinin xarici strukturudur
(Şəkil 6.27) və bitki hüceyrəsini heyvan hüceyrəsindən
ayıran xassələrdən biridir. Divar bitki hüceyrəsini qoruyur, ona forma verir və həddən artıq suyun içəri daxil
olmasının qarşısını alır. Bitkinin ixtisaslaşmış hüceyrələrindəki güclü divarları onu bütövlükdə Yer kürəsinin
cazibə qüvvəsi qarşısında ayaqda tutur. Şəkil 6.5 və 6.8dən göründüyü kimi, prokariotlar, göbələklər və bəzi
birhüceyrəli eukariotlar da hüceyrə divarına malikdir.
Bunu Bölmə 5-də müzakirə edəcəyik.
Bitkinin hüceyrə divarı plazma membranından
dəfələrlə qalındır: 0.1 μm ilə bir neçə mikrometr arasında dəyişir. Divarın kimyəvi tərkibi bir bioloji növdən
digərinə, hətta eyni bitkinin hüceyrə tipləri arasında
dəyişsə də, divarın təməl stukturu bənzərdir. Sellüloz
sintaz adlı enzim tərəfindən istehsal olunan, sellüloz
polisaxaridindən təşkil olunmuş mikroliflər (Şəkil 5.6)
hüceyrəxarici boşluğa ifraz olunaraq xaricdəki digər
polisaxarid və protein matrisinin daxilinə yerləşir. Bu
güclü liflərin matrisin içinə yerləşməsi dəmirin betona
batırılması ilə əldə olunan dəmir-beton konstruksiyaya
bənzəyir.
Cavan bitki hüceyrəsi əvvəlcə birincili hüceyrə
divarı adlanan nazik və elastik struktur əmələ gətirir
(Şəkil 6.27-dəki mikroqraf). Yanaşı hüceyrələrin birincili hüceyrə divarları arasında orta lamel adlı, əsası
yapışqan polisaxarid olan pektindən ibarət nazik təbəqə
yaranır. Orta lamel qonşu hüceyrələri bir-birinə yapışdırır. (Pektin kulinariyada jele və cemi qatılaşdırmaq üçün
istifadə olunur). Hüceyrə yetkinləşib böyümə dayandıqdan sonra divar sərtləşməyə başlayır. Bəzi hüceyrələr
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bunu sadə yolla, birincili hüceyrə divarı içinə bərkidici
maddə ifraz etməklə, digərləri isə birincili divarla plazma membranı arasına ikincili hüceyrə divarı hörməklə
edir. Adətən üst-üstə yığılmış təbəqələrdən ibarət ikincili divar hüceyrəni qoruyub ona dəstək verəcək gücdə
olan dayanıqlı maddədən əmələ gəlir. Məsələn, odun
əsasən ikincili divarda yığılır. Hüceyrə divarında adətən
növbəti mövzumuzlardan olan plazmodesma adlı kanallar da mövcuddur.

Heyvan Hüceyrəsinin Hüceyrəxarici Matrisi ECM
Heyvan hüceyrəsi bitki kimi hüceyrə divarına sahib
olmasa belə, mürəkkəb hüceyrəxarici matrisə (ing. extracellular matrix, ECM) malikdir. ECM-nin əsas tərkibi
qlikoprotein və hüceyrə tərəfindən ifraz olunan digər
karbohidratlı molekullardır. (Xatırladaq ki, qlikoprotein adətən qısa şəkər zəncirlərinin kovalent rabitəylə
proteinlərə bağlanması ilə əldə olunur). Bir çox heyvan
hüceyrəsində ECM-nin əsas tərkibi hüceyrələr ətrafında güclü liflər əmələ gətirən kollagen qlikoproteinidir
(Şəkil 5.18). Maraqlıdır ki, insan vücudunun bütün proteinlərinin 40%-ni kollagen təşkil edir. Kollagen lifləri
hüceyrənin ifraz etdiyi proteoqlikan molekullarından
hörülmüş şəbəkə içinə yerləşir (Şəkil 6.28). Proteoqlikan
molekulu kiçik özək proteinindən çıxan və ona kovalent

Kollagen lifləri proteoqlikan
kompleksinin əmələ
gətirdiyi şəbəkə
içinə bərkidilmişdir.

HÜCEYRƏXARİCİ MAYE

Proteoqlikan
kompleksi yüzlərlə
proteoqlikan molekulunun qeyri-kovalent
rabitələr vasitəsilə tək
bir uzun proteoqlikan
molekuluna qoşulması ilə yaranır.

Fibronektin
plazma membranının içində yerləşən
inteqrinləri
ECM-yə
qoşur.

İki vahidli membran
proteini olan inteqrinlər
hüceyrənin xaricində
ECM-yə, daxilində
isə əlaqəli proteinlər
ilə mikrofilamentlərə
bağlanır. Bu bağ
hüceyrənin xarici mühiti
ilə daxili komponentləri
arasında siqnalötürmə
qabiliyyətinə malikdir və
hüceyrənin davranışında
dəyişiklik yarada bilir.

Plazma
membranı

Mikroliflər

Polisaxarid
molekulu

Karbohidratlar
Özək
proteini

Proteoqlikan
molekulu
Proteoqlikan kompleksi

Şəkil 6.28 Heyvan hüceyrəsinin hüceyrəxarici matrisi (ECM). ECM-nin molekulyar tərkib və strukturu hüceyrə
növünə görə dəyişir. Burada təsvir olunan ECM-də üç növ molekul mövcuddur: kollagen, fibronektin və proteoqlikanlar.

rabitə ilə bağlanan çoxsaylı karbohidrat zəncirindən
ibarətdir. Bu karbohidrat zəncirlərinin miqdarı bütün
maddənin 95%-ə qədərini təşkil edə bilir. Yüzlərlə
proteoqlikan molekulu bir uzun polisaxarid molekulu
ətrafına toplaşaraq kovalent olmayan bağlar vasitəsilə
nəhəng proteoqlikan kompleksləri əmələ gətirə bilir
(Şəkil 6.28). Bəzi hüceyrələr ECM kompleksinə
fibronektin kimi ECM qlikoproteinləri vasitəsilə
qoşulur. Fibronektin və digər ECM proteinləri plazma
membranında yerləşən inteqrin adlı səthi reseptor
proteinlərinə bağlanır. İnteqrin proteini plazma membranı boyunca uzanaraq, sitoplazma tərəfində sitoskelet
mikrofilamentinə qoşulmuş əlaqəli proteinə bağlanır.
İnteqrin termini inteqrasiya (lat. integrare, birləşdirmək,
bütünləşmək) sözündən gəlir: İnteqrin ECM ilə sitoskelet sistemi arasında siqnal ötürücü vəzifəsini yerinə yetirərək, xarici və daxili dəyişiklikləri bir-birilə əlaqələndirir, inteqrasiya edir.
İnteqrin, fibronektin və digər ECM proteinləri üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ECM hüceyrənin həyatında önəmli rol oynayır. ECM inteqrin vasitəsilə hüceyrə ilə xəbərləşərək hüceyrənin davranışını dəyişdirə
bilir. Məsələn, inkişaf edən embrionun bəzi hüceyrələri
hüceyrəxarici matris liflərini yolgöstərici kimi istifadə
edib, öz mikrofilamentlərini bu cığırlara uyğunlaşdıraraq bəlli yollarla köç edirlər. Alimlər hüceyrə ətrafındakı
ECM-nin nüvə içindəki genlərin fəaliyyətinə də təsir
edə bildiyini aşkar etmişlər. Ehtimal ki, informasiya
ECM-dən nüvəyə mexaniki, kimyəvi siqnalötürmə,
yaxud bunların birləşdiyi üçüncü bir yol ilə ötürülür.
Mexaniki siqnalötürmə fibronektin, inteqrin və sitoskeletin mikrofilamentlərini istifadə edir. Sitoskeletdəki dəyişikliklər isə, öz növbəsində, hüceyrədaxili siqnalötürmə yollarını hərəkətə gətirə bilir. Onlar da hüceyrənin
istehsal etməkdə olduğu protein profilində dəyişiklik

yaradaraq hüceyrənin ümumi fəaliyyətini dəyişdirir. Bu
yolla müəyyən toxumanın hüceyrəxarici matrisi (ECM)
o toxumaya aid bütün hüceyrələri koordinasiya etməyə
kömək edir. İrəlidə də görəcəyimiz kimi, hüceyrələr
arasındakı birbaşa əlaqələr də bu koordinasiyada iştirak
edir.

Hüceyrə qovşağı
Bitki və heyvanlarda hüceyrələr birləşərək toxuma,
orqan və orqan sistemləri yaradırlar. Hüceyrələr adətən
bir-birinə yapışırlar, qonşuları ilə birbaşa fiziki əlaqə
qurduqları bölgələr vasitəsilə xəbərləşir, qarşılıqlı əlaqə
qururlar.

Bitki Hüceyrəsinin Qovşağı: Plazmodesma
Bitkinin cansız hüceyrə divarı hüceyrələri bir-birindən tamamilə təcrid edirmiş kimi görünə bilər.
Əslində isə, Şəkil 6.29-da göründüyü kimi, hüceyrə
divarı plazmodesma (yun. desma bağ deməkdir)
adlanan və hüceyrələri birləşdirən çoxsaylı dəliklərə malikdir. Plazmodesmanın içindən keçən sitozol yanaşı hüceyrələrin kimyəvi mühitini bir-birilə
Şəkil 6.29 Bitki hüceyrələri arasındakı plazmodesma. Qonşu
hüceyrələrin sitoplazmaları aralarındakı divardan keçən plazmodesma
adlanan kanallar vasitəsilə birləşirlər (TEM).
Hüceyrə divarları
Hüceyrənin daxili

Qonşu
hüceyrənin daxili
Plazmodesmalar

Plazma membranları

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
Təkamül
və Elmi Araşdırma
6 Hüceyrə
Səyahəti

119

əlaqələndirir. Bu qovşaqlar bitkinin əksər hüceyrələrini
birləşdirərək onu vahid canlı varlığa çevirir. Yanaşı
hüceyrələrin plazma membranları plazmodesma kanalının iç üzünü örtərək bir-birilə birləşir. Beləcə, plazma membranları biri digərinin davamı kimidir. Su və
kiçik həllolan maddələr hüceyrədən-hüceyrəyə sərbəst
şəkildə keçə bilir. Bir sıra elmi təcrübələr də göstərir
ki, bəzi hallarda müəyyən protein və RNA molekulları
da buradan keçməyə qadirdir (Başlıq 36.6). Hüceyrələr
arasında daşınan makromolekulların sitoskelet lifləri
vasitəsilə plazmodesmaya çatdığı təxmin olunur.

Şəkil 6.30

Heyvan Hüceyrəsinin Qovşaqları: desmosom,
sıx və aralı qovşaqlar
Heyvanlarda üç növ hüceyrə qovşağı mövcuddur:
sıx qovşaq, desmosom və aralı qovşaq. Aralı qovşaq bitki
plazmodesmasına bənzəsə də, onun dəlikləri membranlı
deyil. Hər üç növ hüceyrə qovşağı, xüsusilə vücudun
daxili və xarici səthlərini örtən epitel toxumasında zəngindir. Şəkil 6.30-da bağırsaq örtüyünün epitel hüceyrəsi
üzərindəki sözügedən qovşaqları təsvir olunmuşdur.

Heyvan Toxumasının Hüceyrə Qovşaqlarına Səyahət
Sıx qovşaqlar

Sıx qovşaqlar mayenin hüceyrələrin arasından axıb
getməsinin qarşısını alır.

Qonşu hüceyrələrin plazma membranları sıx qovşaqlarda bir-birinə
çox kip şəkildə spesifik proteinlər
vasitəsilə bağlanır. Hüceyrə ətrafında
fasiləsiz qeyri-keçirici zolaqlar əmələ
gətirən sıx qovşaqlar hüceyrəxarici
mayenin epitel hüceyrə təbəqəsindən sızıb keçməsinin qarşısını alır
(qırıq qırmızı oxlar). Məsələn, dəri
hüceyrələri arasındakı sıx qovşaqlar
bizi sukeçirməz edir.

Sıx qovşaq

TEM

Desmosom
Sıx qovşaq

Desmosom (lövbər qovşağının bir
növü) pərçim düyməsi kimi hüceyrələri möhkəm şəkildə bir müstəvidə birləşdirir. Keratin kimi güclü
proteinlər desmosomu sitoplazma
içinə bərkidir. Desmosom əzələ
hüceyrələrini bir-birinə bağlayır. Bəzi
"əzələ dartılması" növləri desmosom
yırtılması səbəbilə baş verir.

Ara
filamentlər
Desmosom

TEM
Aralı Qovşaq

Aralı Qovşaq

Qonşu hüceyrələrin
plazma membranları
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Hüceyrələrarası
boşluq

Hüceyrə

Hüceyrəxarici
matris (ECM)

TEM

İonlar yaxud
kiçik molekullar

Eyni zamanda, kommunikasiya
qovşağı adlandırılan aralı qovşaq
hüceyrədən digər yanaşı hüceyrəyə sitoplazma kanalı əmələ gətirir
və beləcə, funksional olaraq bitki
plazmodesmasına bənzəyir. Aralı
qovşaq içindən ion, şəkər, aminturşu və digər kiçik molekulların keçə
bildiyi membran proteinlərinin əmələ
gətirdiyi bir dəlikdir. Aralı qovşaq
ürək əzələsi kimi bir çox toxuma və
heyvan embrionunda hüceyrəarası
kommunikasiyanın zəruri elementlərindəndir.

YOXLAMA 6.7
1. Bitki və heyvan hüceyrəsi struktur cəhətdən birhüceyrəli eukariotlardan hansı cəhətləri ilə fərqlənir?
2. ƏGƏR Bitkinin hüceyrə divarı, yaxud heyvan hüceyrəxarici
matrisi (ECM) keçirici olmasa, hüceyrənin funksiyası necə
dəyişər?
2. ƏLAQƏ QUR Sıx qovşağı əmələ gətirən polipeptid zəncir
parçanın iplə tikilməsinə bənzər şəkildə membranı dörd dəfə
qət edir. Qovşaq iki hüceyrəxarici halqa, bir qısa sitoplazmik
halqa, C– və N–sonluq quyruqlardan ibarətdir. Şəkil 5.14-ə
baxaraq bu sıx qovşaq proteininin aminturşu ardıcıllığı haqda
hansı təxminləri etmək mümkündür?

BAŞLIQ 6.8
Hüceyrə onu əmələ gətirən
hissələrin cəmindən böyükdür
Hüceyrənin ümumi bölməli quruluşundan başlayaraq, hər bir orqanelin memari quruluşuna uzanan geniş
hüceyrə səyahətimiz boyunca strukturun funksiya ilə
əlaqəsini göstərən bir çox nümunəyə rast gəldik. (Burada Şəkil 6.8-ə qayıdıb hüceyrə strukturunu yenidən
gözdən keçirmək faydalı olacaqdır).
Hüceyrənin daha kiçik parçalarını öyrənərkən unutmayın ki, komponentlərin heç biri təkbaşına işləyə
bilmir. Hüceyrə komponentlərinin bir-birinə necə inteqrasiya olunduğunu, necə pərçimləndiyini anlamaq üçün
Şəkil 6.31-dəki mikroskopik mənzərəyə baxın. Buradakı
böyük hüceyrə makrofaqdır (Şəkil 6.13a). O, bakteriyaları (balaca hüceyrələr) faqositik qovuqcuğa alıb həzm
edərək məməli bədənini infeksiyaya qarşı qoruyur.

Makrofaq psevdopod (spesifik olaraq filopod) vasitəsilə səth boyunca sürünərək bakteriyaya çatır. Proses
zamanı aktin filamentləri sitoskeletin digər elementləri
ilə əməkdaşlıq edir. Bakteriya makrofaq tərəfindən
udulduqdan sonra mürəkkəb endomembran sistemin
əmələ gətirdiyi lizosom onu məhv edir. Lizosomun həzmedici enzimləri, həmçinin bütün sitoskelet proteinləri
ribosomlar tərəfindən istehsal olunur. Bu proteinlərin
sintezi isə nüvədəki DNA-dan göndərilən genetik informasiya əsasında proqramlaşdırılır. Bu proseslər isə, öz
növbəsində, mitoxondri tərəfindən ATP şəklində təmin
edilən enerjiyə ehtiyac duyur.
Hüceyrənin funksiyası onun nizamlı quruluşundan
qaynaqlanır. Hüceyrə parçalarının cəmindən daha
böyük olan canlı vahiddir. Xarici görünüşdən hüceyrəvi
proseslərin bir-birinə necə yaxşı inteqrasiya olunduğunu görmək mümkündür (Şəkil 6.31). Bəs hüceyrənin
daxilindəki təşkilatlanma necədir? Biologiya elminin
müxtəlif hüceyrəvi proseslərini öyrənməyə davam
etdikcə, hüceyrənin memari struktur və hissələrini
beyində canlandırmağa çalışmaq sizə kömək edəcəkdir.
Şəkil 6.32 hüceyrədəki molekul və makromolekullar ilə
yanaşı, hüceyrənin struktur və orqanellərinin nisbi ölçü
və quruluşları haqqında təsəvvür yaradır. Şəkli tədqiq
edərkən, özünüzü bir protein qədər kiçik təsəvvür edib,
hüceyrə dünyasına səyahət edin.

YOXLAMA 6.8
1. Şirin sularda yaşayan birhüceyrəli eukariot olan Colpidium
colpoda bakteriya ilə bəslənir və kirpikləri ilə hərəkət edir
(Şəkil 6.23b). Orqanel və digər hüceyrə strukturlarını
mümkün qədər çox nəzərə alaraq, C. colpoda hüceyrəsində
müxtəlif parçaların birlikdə necə çalışdığını təsvir edin.

Şəkil 6.31 Hüceyrəvi funksiyaların yaranması. Buradakı makrofaq (qəhvəyi rəngli) hüceyrəsinin
Staphylococcus bakteriyalarını (qırmızı-narıncı) tanımaq, tutmaq və daha sonra parçalamaq qabiliyyəti
bütün hüceyrənin koordinasiyalı fəaliyyəti sayəsində mümkündür. Bu faqositoz prosesində iştirak edən
komponentlərin arasında sitoskelet, lizosom və plazma membranı vardır (rənglənmiş SEM).

Makrofaq

Bakteriya

Filopod (makrofaq
hüceyrəsinin bakteriyaları udan çıxıntısı)
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Şəkil 6.32

Hüceyrənin Molekulyar Aparatlarını Təsəvvür Etmək

Bir bitki hüceyrəsindən kəsik göstərən orta paneldəki illüstrasiyada bütün struktur və molekullar bir-birinə həqiqi nisbətdə təsvir olunub. Bəzi molekul və strukturlar daha yaxşı başa düşülməsi üçün üst və alt panellərdə eyni dərəcədə
böyüdülmüşdür. Bütün protein və nuklein turşularının strukturları Protein Data Bank adlı databazadan götürülmüşdür. Strukturu təyin olunmamış bölgələr boz rəngdə göstərilmişdir.

Proton
nasosu

Kalsium
kanalı

Akvaporin

Reseptor

Siqnalötürmə
yolunda bir
enzim

Nəqliyyat

Siqnalötürmə

Membran proteinləri: Plazma membranı və
digər membranlarda yerləşən bu proteinlər
maddə və siqnalların membranın bir tərəfindən
digər tərəfinə köçürülməsində və digər önəmli
hüceyrəvi proseslərdə iştirak edirlər. Bəzi
proteinlər membran içində yer dəyişdirmə
qabiliyyətinə malikdirlər.

Plazma
membranı
Hüceyrə
divarı

Xloroplast

Mitoxondri

Fosfofruktokinaz

Rubisco

Kompleks III

Kompleks IV
ATP sintaz
Sitoxrom c

ATP sintaz

Sitoxrom
kompleksi

Q

Fd

Fotosistem II

NADP+
reduktaz

Fotosistem I
Pq

Kompleks II
Heksokinaz

Kompleks I

İzositrat
dehidrogenaz

Hüceyrəvi tənəffüs: Hüceyrəvi tənəffüs bir hissəsi sitoplazma və mitoxondri
matrisində yerləşən ayrı-ayrı protein, yaxud protein kompleksləri tərəfindən aparılan
çoxaddımlı prosesdir. Qidadan ATP-nin istehsal edilməsində iştirak edən digər protein
və protein kompleksləri mitoxondrinin daxili membranında "zəncir" əmələ gətirir.
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Hüceyrə

Pc
Fotosintez: Fotosintezin böyük protein kompleksləri və qeyri-protein molekulları
xloroplast membranının içində yerləşir. Burada işıq enerjisi növbəti mərhələlərdə başqa
proteinlər tərəfindən şəkər istehsalında istifadə olunan molekulların içinə həbs olunur.
Proses planetimizdəki həyatın əsasını təşkil edir.

Transkripsiya: DNA ardıcıllığında saxlanan informasiya
nüvədə RNA polimeraz adı verilən enzim tərəfindən
məlumat RNA-sına (mRNA) köçürülür. İstehsal olunduqdan sonra mRNA molekulu nüvəni nüvə dəlikləri
vasitəsilə tərk edir.

mRNA

Translyasiya: mRNA-dakı informasiya əsasında sitoplazmada spesifik ardıcıllıqla düzülmüş aminturşulardan ibarət bir polipeptid istehsal olunur. Burada
həm transfer RNA-sı (tRNA), həm də ribosom iştirak edir. Bir böyük və bir
kiçik parçadan ibarət olan eukariot ribosomu, dörd böyük ribosomal RNA
(rRNA) və 80-dən çox proteindən əmələ gələn nəhəng kompleksdir. DNA-nın
nükleotid ardıcıllığı transkripsiya və translyasiya proseslərində vasitəçilik edən
mRNA ilə polipeptid zəncirinin aminturşu ardıcıllığını təyin edir.

RNA
polimeraz

Aminturşulardan
ibarət
polipeptid

DNA

Nükleosom: 8 histon proteini
ətrafına dolanmış DNA
DNA

Nüvə dəliyi: Bu kompleks ikiqat
membranla əhatəli nüvənin ikitərəfli
nəqliyyatını tənzimləyir. Nüvə dəliyindən keçən ən böyük cisimlərdən biri
nüvənin içində quraşdırılan ribosom
parçalarıdır.

tRNA

Ribosom

Böyük vahid
Kiçik vahid

mRNA

Nüvə
Nüvə
dəliyi

Endoplazmatik
şəbəkə

Nüvə
örtüyü

Hüceyrədaxili miqyas
xətti

Mikrofilament
Qovuqcuq

25 nm
Böyüdülmüş strukturların
miqyas xətti

Bu cisimləri böyükdən-kiçiyə doğru
sıralayın: proton nasosu, nüvə dəliyi,
sitoxrom C, ribosom.
İki tubulin
proteinindən ibarət
bir vahid

Hərəki
protein
(miozin)
Mikroborucuq

Mikrofilament

Sitoskelet: Sitoskelet protein polimerlərindən ibarətdir. Mikroborucuqlar tubulin adlanan protein vahidindən ibarət içiboş boruşəkilli
strukturlardır. Mikrofilamentlər isə aktin proteinlərindən qurulmuş iki
zəncirin bir-birinə sarılması ilə əmələ gələn kəndirə bənzəyir.

Hərəki proteinlər: Bunların vəzifəsi hüceyrə
daxilindəki qovuqcuqların daşınması və orqanellərin hərəkət etdirilməsidir. Bu işlər adətən
ATP hidrozilindən əldə olunan enerji tələb edir.

Nükleosom və RNA polimerazın
strukturuna diqqət yetirin. RNA
polimerazın nükleosomdakı proteinlər tərəfindən əhatələnən DNA-da
transkripsiya prosesinə başlaya bilməsi üçün ilk öncə hansı dəyişikliklər
baş verməlidir?
Şəkildə mikrofilament üzərində
hərəkət edən başqa bir miozin proteini tapın. Bu miozin hansı orqaneli
daşıyır?

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
Təkamül
və Elmi Araşdırma
6 Hüceyrə
Səyahəti
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6 Fəslin İcmalı

6.2

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

Eukariot hüceyrə prosesləri bir-birindən ayıran
daxili membrana sahibdir

6.1

Mikroskopiya və biokimya biologiyanın əsas
alətlərindəndir
Mikroskopiya sahəsindəki inkişaf özü ilə birlikdə böyütmə, çözümlülük və kontrast parametrlərinə təsir edərək
hüceyrə strukturunu öyrənmək üçün bir sıra yeniliklər
gətirmişdir. Digər bir neçə mikroskopiya növü ilə yanaşı,
işıq mikroskopiyası və elektron mikroskopiyası bu gün
də əhəmiyyətli vasitələr arasındadır.
Hüceyrə bioloqları hüceyrə fraksinasiyası metodu ilə parçalanmış hüceyrələri ardıcıl sentrifuqasiya mərhələlərindən
keçirərək, bəlli hüceyrə komponentlərini çöküntü halında
əldə edə bilirlər.
Mikroskopiya və biokimya elmləri hüceyrənin struktur və
funksiyasının öyrənilməsində necə əməkdaşlılıq edir?

Hüceyrə komponenti

BAŞLIQ

6.3

6.4
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

Funksiyası

Ribosom

Ribosom ribosomal RNA və proteindən təşkil olunan iki hissədən
ibarətdir. Sitozolda sərbəst olur və
ya ER-yə bağlı olur.

Protein istehsalı

Endoplazmatik şəbəkə (ER)

Membran əhatəli borucuq və qovuqcuqlardan ibarət geniş şəbəkə;
membran lumenini sitozoldan
ayırır; nüvə örtüyünə birləşir.

Hamar ER: lipid istehsalı, karbohidrat
metabolizmi, Ca2+ ehtiyatı, zəhər və
dərmanların detoksifikasiyası
Dənəvər ER: üstündəki bağlı ribosomları vasitəsilə ifrazat üçün nəzərdə tutulan (sekretor) və digər proteinlərin istehsalı; proteinə karbohidrat
əlavəsilə qlikoprotein yaradılması;
yeni membran istehsalı

Membranlı yastı torbacıqlardan
ibarət qalaq; qütblüdür (cis və
trans üzləri)

Proteinlərin, protein və fosfolipid
üzərindəki karbohidratların modifikasiyası; bir çox polisaxaridin
istehsalı; təyinatı qovuqcuqlar ilə
daşınmaq olan məhsulların sinifləndirilməsi

Lizosom

Hidrolitik (su ilə həzm) enzimlərlə
dolu membranlı torbacıq (heyvan
hüceyrəsi)

Hüceyrə tərəfindən udulan
materialın, habelə hüceyrənin
öz makromolekul və zədələnmiş
orqanellərinin yenidən istifadə
məqsədilə həzmi

Vakuol

Böyük, membran əhatəli qovuqcuq

Həzm, ehtiyat saxlama, tullantıların
atılması, su tarazlığı, hüceyrə böyüməsi və müdafiə

ER

(Nüvə
örtüyü)

Endomembran sistem
protein nəqliyyatını
tənzimləyən və
müxtəlif metabolik
funksiyalar yerinə
yetirən şəbəkədir
Nəqliyyat qovuqcuqlarının
endomembran sistemdə
gördüyü əsas işi təsvir edin.

Strukturu

DNA və proteinlərdən ibarət xromatindən əmələ gələn xromosomlar
vardır; ribosom parçacıqlarının
yaradıldığı yer olan nüvəcik də buradadır; dəliklər maddə giriş-çıxışını
tənzimləyir.

Nüvə ilə ribosom arasındakı
əlaqəni təsvir edin.

BAŞLIQ

Eukariot hüceyrənin bölməli quruluşu onun biokimyəvi funksiyalarına necə təsir edir?

Nüvə dəliklərlə deşilmiş nüvə
örtüyü (qoşa membranlı) ilə
əhatələnmişdir; nüvə örtüyü
və endoplazmatik şəbəkə (ER)
bir-birinin davamıdır.

Nüvə

Eukariot hüceyrənin
genetik təlimatları
nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom
tərəfindən yerinə
yetirilir

Bütün hüceyrələr plazma membranı ilə əhatələnmişdir.
Prokariot hüceyrə nüvə və digər membranla əhatəli orqanellərə malik deyil. Eukariot hüceyrələr isə prosesləri
daxili membranların köməyi ilə ayrı-ayrı bölmələrdə həyata
keçirirlər.
Səth-həcm nisbəti hüceyrənin ölçü və formasına təsir edən
mühüm parametrdir.
Bitki və heyvan hüceyrəsinin orqanellərinin çoxu ortaqdır: bir nüvə, endoplazmatik şəbəkə, Golgi aparatı və
mitoxondri. Xloroplast yalnız fotosintez qabiliyyəti olan
eukariot hüceyrələrdə olur.

Golgi aparatı

Strukturu

Hüceyrə komponenti

BAŞLIQ

6.5

Mitoxondri və xloroplast
enerjini bir formadan
digərinə çevirir
Mitoxondri və xloroplastın
mənşəyi haqqında endosimbioz nəzəriyyəsi nə irəli sürür?

BAŞLIQ

Mitoxondri

Qoşa membran ilə əhatəlidir; daxili
membran içəriyə doğru bükülmüşdür

Hüceyrəvi tənəffüs

Xloroplast

Adətən maye stroma ətrafında qoşa
membran ilə örtülü, qranalar şəklində
qalaqlanan tilakoidlərdən ibarətdir.

Peroksisom

Təkmembranlı ixtisaslaşmış metabolik bölmə

Fotosintez (xloroplast bitki kimi
fotosintez edən eukariot hüceyrələrdə olur)
H atomlarını substratdan oksigenə
daşıyaraq, H2O2 (hidrogen peroksid)
istehsal edən, nəticədə suya (H2O)
çevrilən enzimlər ehtiva edir.

6.6

Sitoskelet hüceyrənin struktur və fəaliyyətini
təşkilatlandıran lif şəbəkəsidir
Sitoskelet hüceyrədə fiziki dəstək rolunu oynayır, hərəkət və
siqnalötürmədə iştirak edir.
Mikroborucuq hüceyrənin formasını təyin edir, orqanellərinin
hərəkətinə yön verir və bölünən hüceyrədə xromosomları
bir-birindən ayırır. Kirpik və qamçı mikroborucuq vasitəsilə
hərəkət edən çıxıntılardır. Birincili kirpik hissetmə və siqnalötürmədə iştirak edir. Mikrofilament əzələ yığılması, amöbvari hərəkət və sitoplazma axını proseslərində iştirak edir;
mikroxovların özəyini təşkil edir. Ara filament hüceyrə şəklinin formalaşdırılmasına kömək edir və orqanelləri sabitləyir.
Hərəki proteinlərin eukariot hüceyrə daxilindəki yerdəyişmədə
və bütöv hüceyrə hərəkətindəki rolunu təsvir edin.

BAŞLIQ

6.7

Hüceyrəxarici komponentlər və hüceyrəarası
əlaqələr hüceyrədə gedən prosesləri koordinasiya
edir
Bitki hüceyrə divarı sellüloz lifləri, başqa polisaxaridlər və
proteinlərdən əmələ gələn strukturdur.
Heyvan hüceyrəsi qlikoprotein və proteoqlikan ifraz edərək
dəstək, yapışma (adheziya), hərəkət və tənzimdə rol oynayan
hüceyrəxarici matris (ECM) yaradır.
Hüceyrə qovşağı yanaşı hüceyrələri bir-birinə bağlayır. Bitki
qonşu hüceyrələrinin içindən keçən plazmodesmaya sahibdir. Heyvan hüceyrəsində isə sıx qovşaq, desmosom və aralı
qovşaq var.
Bitki hüceyrəsinin divarı ilə heyvan hüceyrəsinin hüceyrəxarici
matrisini (ECM) struktur və funksiya baxımından müqayisə
edin.

BAŞLIQ

Funksiyası

6.8

Hüceyrə onu əmələ gətirən hissələrin cəmindən
böyükdür
Aktiv hüceyrədə bir çox komponent birlikdə fəaliyyət göstərir.
Hüceyrə bakteriyanı udarkən nüvə bu prosesdə hansı rolu
oynayır?

3. Aşağıdakılardan hansı prokariot hüceyrədə mövcuddur?
A) Mitoxondri		
C) Ribosom
B) Nüvə örtüyü
D) Xloroplast

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
4. Sianidin ATP istehsalında iştirak edən ən az bir molekula
birləşdiyi məlumdur. Sianid hüceyrənin ən çox hansı hissəsində toplanır?
A) Mitoxondri		
C) Peroksisom
B) Ribosom		
D) Lizosom
5. Aşağıdakılardan hansı lizosomların öyrənilməsi üçün ən uyğun hüceyrə ola bilər?
A) Əzələ hüceyrəsi
C) Bakteriya
B) Sinir hüceyrəsi
D) Faqositozedici ağ qan hüceyrəsi
6. TƏSVİR ET Aşağıda sadalanan strukturlara sahib iki eukariot
hüceyrə çəkin və adlarını yanına qeyd edin. Hüceyrələrin bu
daxili strukturları arasında mümkün bütün bağları da göstərin. Strukturlar: nüvə, dənəvər ER, hamar ER, mitoxondri,
sentrosom, xloroplast, vakuol, lizosom, mikroborucuq, hüceyrə divarı, ECM, mikrofilament, Golgi aparatı, ara filament,
plazma membranı, peroksisom, ribosom, nüvəcik, nüvə dəliyi,
qovuqcuq, qamçı, mikroxov, plazmodesma.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ (a) Təkamülün vahid bir proses olduğunu ən yaxşı əks etdirən hüceyrənin hansı strukturlarıdır?
(b) Hüceyrənin ixtisaslaşmış struktur müxtəlifliyini əks
etdirən bir misal verin.
8. ELMİ TƏDQİQAT Təyinatı plazma membranı olan bir protein
düşünün. Bu protein yerinə oturduğunda uzantıları membranın hər iki tərəfindən çıxmalıdır. Fərz edin ki, bu protein
üçün genetik informasiyanı daşıyan mRNA hüceyrə kulturasındakı ribosomlar tərəfindən artıq translyasiya olunub.
Fraksinasiya (Şəkil 6.4) prosesindən sonra bu proteini hansı
hissədə axtarardınız? Cavabınızı proteinin keçdiyi yolları
təsvir edərək izah edin.
9. ESSE: TƏŞKİLAT Canlı həyatın tərifinə daxil olan bəzi xassələri əsas götürərək və hüceyrənin struktur ilə funksiyası
haqqında öyrəndiklərinizi nəzərə alaraq aşağıdakı arqumenti
müzakirə edən 100-150 sözlük qısa bir mətn yazın: Canlı
həyat hüceyrə səviyyəsində özünü göstərən yaranan xassədir.
(Başlıq 1.1.)
10. SİNTEZ

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı endomembran sistemin bir hissəsi
deyildir?
A) Nüvə örtüyü
C) Xloroplast
B) Golgi aparatı
D) Plazma membranı
2. Aşağıdakı strukturlardan hansı bitki və heyvan hüceyrəsində
mövcuddur?
A) Xloroplast		
C) Mərkəzi vakuol
B) Mitoxondri		
D) Sentriol

Epitel
hüceyrəsi

Soldakı şəkil nazik bağırsaq hüceyrələrinin SEM görüntüsüdür.
Bu hüceyrələr bağırsaq möhtəviyyatı ilə qan arasında epitel
toxumasından sədd çəkmək və
bağırsağın içindəki qidanı sormaq
işində ixtisaslaşmışdır. Hüceyrələrin bu ixtisaslaşmış funksiya ilə
strukturu arasındakı əlaqəni təsvir
edin.

FƏSİL 6

Hüceyrə Səyahəti
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Membranların Struktur
və Funksiyası

7

Şəkil 7.1 Bu akvaporin (mavi lentlər) kimi membran proteinləri kimyəvi maddə daşınmasını necə tənzimləyir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
7.1

Hüceyrə membranı lipid və
proteinlərdən ibarət axıcı
mozaikadır

7.2

Mebmbranın strukturu onu seçici
keçirici edir

7.3

Passiv nəqliyyat maddənin
membrandan enerji tələb etməyən
nəqlidir

7.4

Aktiv nəqliyyat enerji xərcləyərək
maddələri qatılıq qradiyentlərinin
əksinə hərəkət etdirir

7.5

Plazma membranı böyük həcmli
nəqliyyatı ekzositoz və endositoz
ilə həyata keçirir

Kalium ionu kanal proteinləri

Kalium ionu
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Hüduddakı Həyat
Hüceyrəni əhatə edən plazma membranını həyatın hüdudu, canlı
hüceyrəni ətrafından ayıran və bütün maddə giriş-çıxışını tənzimləyən
sərhəd hesab etmək olar. Bütün bioloji membranlar kimi, plazma
membranı da seçici keçiricilik xassəsinə malikdir. Belə ki, o bəzi
maddələri seçərək, onların bu sərhədi daha asan keçməsinə imkan verir.
Hüceyrənin kimyəvi maddə alış-verişindəki bu ayrı-seçkiliyi həyatın
fundamental xassəsidir və bu seçiciliyi mümkün edən plazma membranı,
daha dəqiq desək, onun tərkib hissələridir.
Bu fəsildə hüceyrə membranında maddə mübadiləsinin necə həyata
keçirildiyini öyrənəcəksiniz. Adətən, bu işi nəqliyyat proteinləri yerinə
yetirir. Məsələn, Şəkil 7.1 membrandakı fosfolipid qoşalayının qısa
bir hissəsinin kompüter modelini əks etdirir (hidrofilik başlıqlar sarı,
hidrofobik quyruqlar isə yaşıl rəngdədir). Lipid qoşalayının daxilindəki
mavi rəngli lentlər akvaporin adlanan nəqliyyat kanalı proteininin
spiral hissələrini göstərir. Bir protein bir saniyədə milyardlarla su
molekulunun (qırmızı və boz) membrandan keçməsinə şərait yaradır. Su
molekulunun membran laylarından özbaşına keçməsi bundan dəfələrlə
yavaşdır. Nəqliyyat proteinlərinin başqa bir növü yanda göstərilən
kalium ionlarının membrandan keçməsinə imkan verən ion kanallarıdır.
Plazma membranı və proteinləri hüceyrənin yaşamasına kömək edir
və fəaliyyətini davam etdirməsini təmin edir. Bunu necə etdiyini başa
düşmək üçün öncə membranın ümumi strukturunu nəzərdən keçirməli,
daha sonra isə onun hüceyrə daxilində və xaricindəki nəqliyyatı necə
tənzimlədiyini tədqiq etməliyik.

BAŞLIQ 7.1

Şəkil 7.2 Fosfolipid qoşalayı
(eninə kəsik)

Hüceyrə membranı lipid və
proteinlərdən ibarət axıcı
mozaikadır

İki ədəd fosfolipid

Membranın əsas tərkib hissəsini yağ və proteinlər
təşkil etsə də, karbohidratların da rolu əhəmiyyətlidir.
Fosfolipidlər membranlarda ən çox təsadüf olunan
lipid növüdür və onların membran əmələ gətirmə
qabiliyyəti molekulyar strukturlarından qaynaqlanır.
Fosfolipid amfipatik maddədir, yəni həm hidrofilik
(su sevən), həm də hidrofobik (su sevməyən) xassəyə
malikdir. Membranın digər lipidləri də amfipatikdir.
Fosfolipid qoşalayının iki sulu mühit arasında dayanıqlı
sədd əmələ gətirə bilməsinin səbəbi mozaikanın içində
fosfolipid molekullarının hidrofilik başlıqlarının su ilə
üzləşəcək şəkildə, hidrofobik quyruqların isə sudan
uzaqda gizlənəcək şəkildə yerləşməsidir (Şəkil 7.2).
Membran lipidləri kimi, membran proteinləri də
əksərən amfipatik olur. Bu cür proteinlər fosfolipid
qoşalayının içində yerləşir, hidrofilik bölgələri isə
membrandan kənara çıxır. Belə molekulyar
düzülüş proteinlərin hidrofilik
bölgələrinin

Hidrofilik
başlıq

SU

Hidrofobik
quyruq

SU

VİZUAL BACARIQ Şəkil 5.11-dən istifadə edərək
sağdakı böyüdülmüş molekulda hidrofilik və hidrofobik hissələri işarələyin. Fosfolipid plazma membranı
içində ikən bu hissələr nələrlə əlaqəyə girir?

sitozolik və hüceyrəxarici maye ilə əlaqəsini
maksimallaşdırır, hidrofobik bölgələr üçün isə susuz
mühit yaradır. Şəkil 7.3-dəki plazma membranının
molekulyar düzülüşü hazırda qəbul edilən modelə
əsasən çəkilmişdir. Bu maye mozaika modelinə
görə, membran fosfolipid dənizi içində üzən protein
molekullarından ibarət bir mozaikadır.

Hüceyrəxarici matrisin
lifləri (ECM)

Qlikoprotein

Karbohidratlar

Qlikolipid
MEMBRANIN
XARİCİ TƏRƏFİ

Fosfolipid

Xolesterin

Sitoskelet
mikrofilamentləri

Şəkil 7.3 Heyvan hüceyrəsinin yeni membran modeli
əsasında çəkilmiş sxemi (yandan görünüş).

Periferal
proteinlər
İnteqral
protein
MEMBRANIN
SİTOPLAZMA TƏRƏFİ
FƏSİL 1 Biologiyanın
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
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Lakin proteinlər membranda təsadüfi şəkildə paylanmırlar, adətən, ortaq funksiyası olan uzunmüddətli,
ixtisaslaşmış bölgələrdə qruplaşırlar. Bəzi alimlər bu
bölgələrə xas olan lipidlər də kəşf ediblər və onları lipid
salları adlandırmağı təklif edirlər. Digərləri isə bunların,
əslində, canlı hüceyrədə var olan şeylər olmadığını,
sadəcə, biokimyəvi metodların qalığı olduğunu ehtimal
edirlər. Bütün modellər kimi, maye mozaika modeli də,
membran strukturu üzərində aparılan yeni tədqiqatların işığında durmadan inkişaf etdirilir.

Membranların Axıcılığı
Membran yerində dayanmış sabit molekullardan
ibarət statik bir struktur deyil. Bu strukturun molekulları kovalent rabitədən dəfələrlə zəif olan hidrofobik
əlaqələr vasitəsilə bir arada tutulur (Şəkil 5.18). Lipidlərin çoxu və bəzi proteinlər membran müstəvisində
yanlara doğru hərəkət edə bilir. Bunu hərəkətli izdiham
içində insanın özünə yol açaraq irəliləməyə çalışmasına
bənzətmək olar. Nadir hallarda, bir lipid belə bir fosfolipid layından digərinə keçə bilir.
Fosfolipidlərin membran içindəki bu yanakı hərəkəti
sürətlidir. Yanaşı yerləşən fosfolipidlər bir-birilə yerlərini saniyədə 107 dəfə dəyişə bilir. Bu, bir fosfolipidin bir
çox bakteriyanın uzunluğuna bərabər olan 2 µm məsafəni bir saniyədə qət edə bilməsi deməkdir. Proteinlər
lipidlərdən dəfələrlə böyük olduqları üçün daha yavaş
hərəkət edirlər. Lakin Şəkil 7.4-də təsvir olunan klassik
təcrübədən də gördüyünüz kimi, bəzi proteinlər də axına qapılaraq yer dəyişdirə bilirlər. Bəzi membran proteinlərinin hərəkəti təsadüfi deyil, onların müəyyən yönə
istiqamətləndiyi müşahidə olunur. Güman ki, membran
proteininin sitoplazma bölgələrinə birləşən hərəki

proteinlər sitoskelet lifləri boyunca hərəkət etməklə, bu
yerdəyişmələrə yön verir. Lakin əksər membran proteini
sitoskeletə və ya hüceyrəxarici matrisə bağlandığı üçün
sabitdir (Şəkil 7.3).
Temperatur azaldıqca membran fosfolipidləri bir-birinə yaxınlaşır və müəyyən nöqtənin altında sıx düzülərək membranı qatılaşdırır. Bu, soyuyan şorbanın
üzündə yağın qatılaşması prosesinə bənzəyir. Membranın qatılaşma temperaturu onu əmələ gətirən lipidlərin
növündən asılıdır. Doymamış hidrokarbon quyruqlarına sahib fosfolipidlərlə zəngin membran maye halını
daha aşağı temperaturlaradək qoruyub saxlaya bilir
(Şəkil 5.10 və 5.11). Doymamış hidrokarbon quyruqlar
doymuş quyruqlar qədər sıx şəkildə yan-yana yerləşə
bilmir, çünki qoşa rabitə quyruqlarda bükülmələr əmələ
gətirir. Beləcə, membran daha duru halda qalır (Şəkil
7.5a).
Heyvan hüceyrəsinin plazma membranındakı fosfolipidlər arasına səpələnmiş steroid xolesterinin membran axıcılığına təsiri temperaturdan asılı olaraq dəyişir
(Şəkil 7.5b). Xolesterin nisbətən yüksək temperaturlarda
(Məsələn, insan bədəni üçün adi olan 37°C-dən yuxarıda) fosfolipidlərin hərəkətini məhdudlaşdıraraq membranın axıcılığını azaldır. Eyni zamanda, bu molekul
fosfolipidlərin sıxlaşmasını çətinləşdirdiyi üçün aşağı
temperaturlarda membranın donmasının qarşısını alır.
Bu baxımdan, xolesterini membranın "axıcılıq buferi"
adlandırmaq olar, çünki temperatur dalğalanmalarına
qarşı membranın axıcılığını nisbətən sabit saxlayır.
Heyvan hüceyrələri ilə müqayisədə, bitki hüceyrələrində xolesterinin miqdarı azdır. Bu hüceyrələrdə bufer
funksiyasını xolesterinə bənzər başqa steroid lipidlər
yerinə yetirir.
Şəkil 7.5 Membran axıcılığına təsir edən faktorlar

Şəkil 7.4

Tədqiqat Membran proteinləri hərəkət edirmi?
Təcrübə Johns Hopkins Universitetindən Larry Frye və Michael Edidin
siçan və insan hüceyrələrinə aid membran proteinlərini iki fərqli nişanla işarələdikdən sonra hüceyrələri bir-birinə qovuşdurublar. Daha sonra hibrid hüceyrədəki nişanlar mikroskop vasitəsilə müşahidə edilib.

(a) Doymuş və doymamış hidrokarbon quyruqlarının müqayisəsi
Axıcı

Yarı-axıcı

Doymamış hidrokarbon quyruqları
(bükülmüş) lipidlərin yan-yana
cərgələnməsinə mane olaraq
membranın axıcılığını artırır.

Doymuş hidrokarbon quyruqları
sıx şəkildə düzülərək membran
özlülüyünü artırır.

Nəticələr
Membran proteinləri

Siçan hüceyrəsi

Bir saat sonra
qarışmış proteinlər
İnsan hüceyrəsi

Hibrid hüceyrə

Yekun Nəticə İnsan və siçan membran proteinlərinin bir-birinə qarışması onu göstərir ki, ən azından bəzi membran proteinləri plazma
membranı müstəvisi üzərində yana doğru hərəkət etməkdədirlər.

(b) Heyvan hüceyrəsinin membranındakı xolesterin
Xolesterin orta temperaturlarda
fosfolipid hərəkətini məhdudlaşdıraraq membran axıcılığını
azaldır. Aşağı temperaturlarda isə
fosfolipid cərgələməsini pozaraq
bərkiməyə mane olur.

Qaynaq L. D. Frye və M. Eddin, L. D. Frye and M. Edidin, The rapid
intermixing of cell surface antigens after formation of mouse-human
heterokaryons, Journal of Cell Science 7:319 (1970).

ƏGƏR Fərz edin ki, hüceyrələrin birləşməsindən saatlar keçsə də,
proteinlər qarışmır. Buradan proteinlərin membran içində hərəkət
etmədiyi nəticəsinə varmaq mümkündürmü? Bu müşahidənin başqa
hansı izahları ola bilər?
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Hüceyrə

Xolesterin

Fəaliyyətini davam etdirə bilmək üçün membran
axıcı olmalıdır. Membranın axıcılığı onun keçiriciliyinə
təsir etdiyi kimi, üzərindəki proteinlərin lazımi yerlərə
doğru hərəkət edə bilməsi üçün də vacibdir. Membran,
adətən, duru yemək yağı axıcılığındadır və qatılaşdığı
zaman keçiriciliyi dəyişir. Belədə, normal fəaliyyət üçün
membran səthi boyunca hərəkət etməli olan enzimlərin
funksiyası pozula bilir. Digər tərəfdən, həddən artıq
axıcı olan membran da protein funksiyasına təsir edir.
İfrat şərtlər canlı təbiətin qarşısına maneələr qoyur,
bu isə öz növbəsində, təkamül prosesində qazanılan
adaptasiyalar sayəsində membranın lipid tərkibindəki
fərqliliklərinə gətirib çıxarır.

Membran Lipidlərinin Tərkibindəki
Fərqliliklərin Təkamülü

Şəkil 7.6 Transmembran
proteininin strukturu.
Bakteriyal nəqliyyat proteini
bakteriorodopsin membran
içində N-sonluğu eşikdə,
C-sonluğu isə daxildə olmaqla,
müəyyən bir yöndə yerləşir.
Proteinin hidrofobik hissələrinin əsasən yeddi α spiraldan
ibarət ikincili strukturu lent
modeli ilə qabardılmışdır.
Spiralvari strukturlar əsasən
membranın hidrofobik ortasında yerləşir. Spiralvari olmayan
hidrofilik hissələri isə membranın hüceyrəxarici və sitoplazmik tərəfindəki sulu məhlul ilə
təmasda olur.

Temperatur dəyişikliklərinə cavab olaraq membranın lipid tərkibini dəyişdirmək qabiliyyəti temperatur
fərqliliklərinin müşahidə olunduğu yerlərdə yaşayan
orqanizmlərdə təkamül etmişdir. Qış buğdası kimi ifrat
soyuq şərtlərə davam gətirə bilən bir sıra bitkilərdə qış
aylarında membranın qatılaşmasının qarşısını almaq
üçün payızda doymamış fosfolipid nisbəti artır. Müəyyən bakteriya və arxeyalar da, yaşadıqları mühitdən
asılı olaraq doymamış fosfolipid miqdarını artırıb-azalda
bilir. Aydındır ki, təbii seçmə yaşadıqları mühitdə optimal membran axıcılığını qoruyub saxlaya bilən membran lipidlərinə malik orqanizmlərə üstünlük vermişdir.

Membran Proteini və Funksiyası
İndi isə maye mozaik modelinin mozaika aspektinə
nəzər salaq. Burada göstərilmiş mozaikadakı kimi,
membran da lipid qoşalayının əmələ gətirdiyi matrisin
içində, adətən, dəstələr halında qruplaşmış proteinlərdən ibarət kollajdır. (Şəkil 7.3). Məsələn,
yalnız qırmızı qan hüceyrələrinin plazma membranında 50-dən çox protein
növü aşkar edilmişdir. Fosfolipidlər
membranın əsasını formalaşdırsa
da, membran funksiyasını proteinlər təyin edir. Fərqli hüceyrə
növləri fərqli membran protein
qruplarından ibarətdir. Hüceyrə
daxilindəki fərqli membranların
isə hər birinin özünəməxsus protein kolleksiyası var.

α spiral
C-sonluğu
SİTOPLAZMA
TƏRƏFİ

TƏKAMÜL Alimlər təxmin edir ki, bir çox növün

membran lipidlərindəki çeşidliliyi fərqli mühit şərtləri
altında membran axıcılığını lazımi həddə saxlamaq üçün
qazanılmış adaptasiyaların nəticəsidir. Məsələn, ifrat
soyuqda yaşayan balıqlar yüksək dərəcəli doymamış
yağlara sahibdir və bu yağlar membranı maye halında
saxlayaraq axıcılığını təmin edir. Digər tərəfdən, qeyzer
və termal isti bulaqlarda 90°C temperaturda yaşaya
bilən bakteriya və arxeyalar da var. Bu canlıların
membranlarında yüksək temperaturlarda ifrat axıcılığın
qarşısını ala bilən qeyri-adi lipidlər var.

HÜCEYRƏXARİCİ
TƏRƏF
N-sonluğu

Şəkil 7.3-də membran proteinlərini əsas iki qrupda görürük: inteqral və periferal proteinlər. İnteqral
proteinlər lipid qoşalayın hidrofobik hissəsindən keçir.
Bu növ proteinlərin çoxu membranı bir üzündən o biri
üzünə qət edən transmembran proteinlərdir. Digər inteqral proteinlər membranın hidrofobik iç hissəsinə yalnız
qismən nüfuz edir. Bu proteinlərin hidrofobik bölgələri,
adətən, 20-30 aminturşu uzunluğunda olur və çox vaxt
spiral şəklini almış qeyri-polyar aminturşu (Şəkil 5.14)
parçalarından ibarətdir (Şəkil 7.6). Molekulun hidrofilik
hissələri membranın hər iki tərəfindəki sulu məhlula
açılır. Bəzi proteinlər hidrofilik maddələrin (suyun özü
də daxil olmaqla, Şəkil 7.1) membrandan keçidini təmin edən bir və ya daha çox hidrofilik kanallara sahibdir. Periferal proteinlər heç bir şəkildə lipid qoşalayına
daxil olmur; əksər hallardamembran səthi ilə, inteqral
proteinlərin açıqda qalan hissələri ilə zəif əlaqələr qurur
(Şəkil 7.3).
Plazma membranının sitoplazmaya baxan tərəfində
bəzi membran proteinləri sitoskeletə bağlanaraq sabitlənirlər. Hüceyrəxarici tərəfdə isə müəyyən proteinlər hüceyrənin xaricindəki materiallara bağlana bilir.
Məsələn, heyvan hüceyrələrində membran proteinləri
hüceyrəxarici matrisin liflərinə bağlana bilir (Şəkil 6.28;
inteqrinlər inteqral, transmembran proteinlərin bir növüdür). Bütün bu bağlar birləşərək heyvan hüceyrəsi üçün
plazma membranının təkbaşına yarada biləcəyindən
daha güclü çərçivə yaradır.
Bir hüceyrə membran üzərindən nəqliyyat, enzim
fəaliyyətləri, qonşu hüceyrələr və hüceyrəxarici matris
ilə əlaqə yaratmaq kimi müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən səthi membran proteinlərinə sahib ola bilir. Bundan əlavə, bir membran proteini tək birdən çox funksiya yerinə yetirə bilər. Beləcə, membran təkcə müxtəlif
proteinlərdən ibarət olan struktur mozaikası deyil, eyni
zamanda, bir sıra funksiya icra edən funksional mozaikadır. Şəkil 7.7 plazma membranı proteinləri tərəfindən
yerinə yetirilən altı əsas funksiyanı göstərir.
FƏSİL 7

Membranların Struktur və Funksiyası
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Şəkil 7.7 Membran proteinlərinin bəzi funksiyaları. Bir protein
adətən birdən çox funksiya yerinə yetirir.
(a) Nəqliyyat. Sol: Membranın bir
tərəfindən digərinə uzanan protein
hidrofilik kanal əmələ gətirərək
bəlli həllolanlar üçün seçici keçid
yarada bilir. Sağ: Digər nəqliyyat
proteinləri isə forma dəyişdirərək
molekulları membrandan keçirirlər
(Şəkil 7.14b). Bu proteinin bəzi
növləri aktiv nəqliyyat üçün enerji
mənbəyi olaraq ATP hidrolizini
istifadə edirlər.
(b) Enzim fəaliyyəti. Membranda yerləşən protein aktiv mərkəzi (reaktivlərin bağlandığı bölgə) qonşuluqdakı
məhlulun maddələri ilə təmasda olan
enzim funksiyasına sahib ola bilir.
Bəzi hallarda membrandakı bir neçə
enzim komanda şəklində müəyyən
metabolik yolun ardıcıl mərhələlərini
katalizləyir.
(c) Siqnalötürmə. Bəzi membran
proteinləri (reseptor) hormon
kimi kimyəvi xəbərçi molekulun
quruluşuna uyğun gələn spesifik
bağlanma mərkəzinə malikdir. Bu
xarici xəbərçi (siqnal molekulu)
membran proteininin formasını
dəyişdirərək siqnalın hüceyrə daxilinə ötürülməsinə səbəb ola bilir;
bu adətən reseptora bağlanmış
sitoplazmatik proteinlər vasitəsilə
baş verir (Şəkil 11.6).
(d) Hüceyrələrarası tanıma. Bəzi
qlikoproteinlər digər hüceyrələrin
membran proteinləri tərəfindən xüsusi şəkildə tanınan bir tanınma nişanı olaraq işləyirlər. Bu tip əlaqələr
adətən (e) bəndində göstərilənlərdən daha qısaömürlüdürlər.

ATP
Enzimlər

Siqnal molekulu
Reseptor

Siqnalötürmə

Qlikoprotein

(e) Hüceyrəarası qoşmalar. Qonşu hüceyrələrin membran proteinləri aralıq
qovşaq və ya sıx qovşaq kimi müxtəlif
növ qovşaqlar vasitəsilə bir-birinə
bağlana bilirlər (Şəkil 6.30). Bu tip
qovşaq (d) bəndində təsvir olunandan daha uzunömürlüdür.

Hüceyrə səthindəki proteinlər tibbi baxımdan da
önəmlidir. Məsələn, qazanılmış immunçatışmazlığı
sindromu (AIDS) xəstəliyini törədən insan immunçatışmazlığı virusu (HIV) hüceyrə səthindəki CD4 adlanan
protein vasitəsilə hüceyrəni işğal edir. Buna baxmayaraq, bir qrup az sayda insan bu virusa dəfələrlə məruz
qalsa da, AIDS-ə tutulmur və bu insanlarda HIV-ə
yoluxmuş hüceyrələrə rast gəlinmir. Bu şəxslərlə virusa
yoluxan insanların genləri müqayisə olunduqda, alimlər müqavimət göstərən insanlarda CCR5 adlı immun
hüceyrə səth proteinini kodlaşdıran genin qeyri-adi
forma daşıdığını aşkar etmişlər. Sonrakı tədqiqatlar
göstərmişdir ki, CD4 proteini HIV üçün əsas reseptor olsa da, HIV bir çox hüceyrəni yoluxdurmaq üçün
“ko-reseptor” kimi CCR5 proteininə də ehtiyac duyur
(Şəkil 7.8a). Müəyyən genetik dəyişikliklər səbəbilə
AIDS xəstəliyinə müqaviməti olan insanlarda hüceyrə
səthində CCR5 proteini çatışmadığına görə, HIV virusu
hüceyrəyə daxil ola bilmir (Şəkil 7.8b).
Bu məlumat HIV infeksiyasına qarşı müalicə üsulu
yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. CD4 proteini
önəmli funksiya yerinə yetirdiyi üçün onun fəaliyyətinə
müdaxilə hüceyrədə təhlükəli yan təsirlərə səbəb olur.
CCR5 ko-reseptorunun kəşfi daha etibarlı hədəf yaratmış və bu proteini pərdələyərək HIV girişinin qarşısını
alan dərmanların istehsalına yardım etmişdir. Belə preparatlardan biri olan maravirok (bazara Selzentry adı ilə
çıxarılmışdır), 2007-ci ildə AIDS müalicəsində istifadə
üçün təsdiqlənmişdir. Hal-hazırda HIV-ə yoluxma riski
altında olan sağlam şəxslərdə bu dərmanın yoluxmanın qarşısını alıb-almadığını öyrənmək üçün sınaqlar
keçirilir.

Membran Karbohidratlarının Hüceyrələrarası
Tanımadakı Rolu
Hüceyrələrarası tanıma, yəni bir hüceyrənin qonşularını bir-birindən ayırd edə bilmə qabiliyyəti orqanizmin fəaliyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Məsələn, bu xassə
heyvan embrionunda hüceyrələrin müxtəlif toxuma və
Şəkil 7.8 HIV müqavimətinin genetik əsası
HIV

(f) Sitoskelet və hüceyrəxarici matris
(ECM) şəbəkələrinə bağlanma.
Sitoskeletin mikrofilament və digər
elementləri bəzən membran proteinləri ilə qeyri-kovalent rabitələrlə
bağlanırlar. Bu rabitələr hüceyrəyə öz
formasını və müəyyən membran proteinlərinin yerini təyin etməyə kömək
edir. ECM şəbəkəsinə bağlanma
qabilliyyətinə malik proteinlər hüceyrədaxili və hüceyrəxarici dəyişiklikləri
əlaqələndirə bilirlər (Şəkil 6.28).

(a) Əksər insanda olduğu kimi,
səthində CCR5 olan hüceyrə
HIV-ə yoluxur.

TƏSVİR ET Ribosomlar haqqında bölümü oxuduqdan sonra, elektron mikroqrafında ifraz üçün nəzərdə tutulan protein istehsal edən bir
ribosom göstərin.

ƏLAQƏ QUR Şəkil 2.16 və 5.17-yə diqqət yetirin; hər iki şəkildə
bir-birinə bağlanmış molekul cütlükləri göstərilmişdir. HIV ilə bağ qurmağa imkan verən CCR5 haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu bağı poza
biləcək dərman necə işləməlidir?
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Hüceyrə

Reseptor
(CD4)

Ko-reseptor
(CCR5)

CCR5 yoxluğunda
reseptor (CD4)
Plazma
membranı
(b) Müqaviməti olan insan hüceyrəsinin səthində isə CCR5
olmadığı üçün HIV-ə yoluxmur.

olur (Şəkil 7.6). Şəkil 7.9-da membranda tərəfliliyin
necə əmələ gəldiyi göstərilib: membran endoplazmatik
şəbəkə (ER) və Golgi apparatında istehsal olunduqca,
membrandakı protein, lipid və onlarla əlaqəli karbohidratların asimmetrik düzülüşü təyin olunur (Şəkil 6.15).

orqan əsasında ixtisaslaşmasında mühüm rol oynayır.
Həmçinin, onurğalı heyvanlarda vacib müdafiə xətti
olan yad hüceyrələrin immun sistemi tərəfindən rədd
edilməsinin təməlində bu xassə dayanır (Başlıq 43.1).
Bir hüceyrə digərini, əksər hallarda membranın xarici
səthində yerləşən və karbohidrat ehtiva edən molekullara bağlanaraq tanıyır (Şəkil 7.7d).
Membran karbohidratları adətən 15-ə qədər şəkər vahidindən ibarət qısa, şaxəli zəncir formasında olur. Bu
karbohidratların bəziləri kovalent rabitələrlə lipidlərə
bağlanaraq qlikolipid molekulu əmələ gətirir. (Xatırladaq ki, qliko- karbohidrata işarə edir.) Onların çoxu
kovalent rabitə ilə proteinlərə bağlanaraq qlikoprotein
adlı molekul əmələ gətirir (Şəkil 7.3).
Müxtəlif növlər, eyni növün fərdləri, hətta eyni fərdin
hüceyrə növlərində belə plazma membranının xarici
tərəfində yerləşən karbohidratlar bir-birindən fərqlənə
bilir. Membran karbohidratlarının müxtəlifliyi və hüceyrə səthindəki yeri, onların bir hüceyrəni digərindən
fərqləndirən nişan olaraq istifadə olunmasına şərait
yaradır. Məsələn, insanda A, B, AB və O olaraq bilinən
qan qrupları qırmızı qan hüceyrələrinin səthində olan
qlikoproteinlərin karbohidrat qismindəki müxtəlifliyini
əks etdirir.

YOXLAMA 7.1
1. VİZUAL BACARIQ Karbohidratlar plazma membranı proteinlərinə EŞ-də qoşulur (Şəkil 7.9). Qovuqcuq hüceyrə səthinə
doğru hərəkət edən vaxt karbohidratlar qovuqcuq membranının hansı üzündə yerləşir?
2. ƏGƏR Təbii şəkildə isti bulaqlar ətrafında, isti torpaqlarda
yetişən otlar daha soyuq torpaqda yetişən otlar ilə müqayisə
olunduğu zaman, onların membran lipid tərkibi haqda nə
demək olar? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 7.2
Mebmbranın strukturu onu seçici
keçirici edir
Bioloji membran onu əmələ gətirən molekulların fərdi
xüsusiyyətlərini aşan, yüksək quruluş səviyyələrindən
doğan yaranan xassələrə sahib mürəkkəb struktura
gözəl nümunədir. Bu fəslin qalan hissəsi bu xassələrdən
biri olan, hüceyrənin varlığı üçün böyük əhəmiyyət
daşıyan, membrandan keçən nəqliyyatı tənzimləmə

Membran Sintezi və Tərəfliliyi
Membranlar fərqli daxili və xarici üzə sahibdirlər.
İki lipid layı bir-birindən lipid tərkibinə görə fərqlənə
bilir və hər proteinin membranda yerləşmə istiqaməti

Şəkil 7.9 Membran komponentlərinin istehsalı və membranda yerləşmə istiqaməti.
Plazma membranının sitoplazma (narıncı) üzü ilə hüceyrəxarici (göy) üzü bir-birindən fərqlənir. Hüceyrəxarici üz EŞ, Golgi və qovuqcuq membranlarının iç üzü tərəfindən əmələ gətirilir.
1 Membranın protein və lipidləri endoplazmik şəbəkədə (EŞ) birlikdə istehsal olunur. EŞ-də karbohidratlar
(yaşıl) transmembran proteinlərə (bənövşəyi qantellər)
əlavə olunaraq qlikoproteinlər yaradılır. Bu karbohidrat
parçaları daha sonra dəyişikliklərə məruz qala bilir.

Lipid
qoşalayı

Transmembran
qlikoproteinlər

İfrazat
proteinləri
Golgi
apparatı

2 Golgi aparatında qlikoproteinlər növbəti
karbohidrat dəyişikliyinə uğrayırlar. Lipidlər isə
karbohidrat qazanaraq qlikolipidlərə çevrilirlər.

Qovuqcuq
Bağlanmış
karbohidrat

4 Qovuqcuqlar plazma membranı ilə birləşərkən, qovuqcuğun xarici üzü plazma membranının daxili üzü (sitoplazma tərəfi) ilə birləşərək
onun bir parçasına çevrilir. Ekzositoz adlanan bu
proses nəticəsində ifrazat proteinləri hüceyrədən
ifraz olunur; qlikoprotein və qlikolipid karbohidratları isə plazma membranının xarici üzündə
(hüceyrəxarici) yerləşdirilmiş olur.

EŞ
Qlikolipid
EŞ
lumeni
Plazma membranı:
Sitoplazma üzü
Hüceyrəxarici üz

3 Qlikoprotein, qlikolipid və ifrazat proteinləri
(bənövşəyi kürələr) qovuqcuqların içində plazma
membranına doğru daşınırlar.

Transmembran
qlikoprotein

İfraz olunmuş
protein
Membran
qlikolipidi

TƏSVİR ET EŞ membranından lumen daxilinə
qismən uzanan inteqral protein çəkin. Sonra isə
bu proteinin plazma membranına gəlib çatanadək
hansı yollardan keçdiyini sırayla qeyd edin. Protein
sitoplazmik, yoxsa hüceyrəxarici maye ilə təmasda
olacaq? Cavabınızı izah edin.
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qabiliyyəti üzərində cəmlənəcəkdir. Burada biz bir
daha strukturun funksiyaya necə uyğunlaşdığının şahidi
olacağıq: Maye mozaika modeli membranın hüceyrədəki molekulyar nəqliyyatı necə tənzimlədiyini başa
düşməyə kömək edir.
Kiçik molekul və ionların membrandan ikitərəfli keçidi davamlı prosesdir. Əzələ hüceyrəsi və onun içində
üzdüyü hüceyrəxarici maye arasında gedən kimyəvi
maddələr mübadiləsini götürək: Şəkər, aminturşu və digər qida maddələri hüceyrəyə daxil olarkən, metabolik
tullantılar hüceyrədən kənarlaşdırılır. Hüceyrə tənəffüs
prosesində istifadə etmək üçün O2 alır və CO2 buraxır.
Hüceyrə, həmçinin Na+, K+, Ca2+ və Cl– kimi qeyri-üzvi
ionların qatılığını hüceyrənin daxilinə, yaxud xaricinə
daşımaqla nəzarət altında saxlayır. Membrandan keçən
maddələrin çoxluğu sizdə yanlış təəssürat yaratmasın—
hüceyrə membranı seçicidir və hər maddəni hüceyrəyə
buraxmır. Hüceyrə bəzi kiçik molekul və ionları qəbul
edə, digərlərini isə kənarda saxlaya bilir.

Lipid Qoşalayının Keçiriciliyi
CO2, O2 və hidrokarbon kimi qeyri-polyar molekullar
da lipidlər kimi hidrofobik xassəyə malikdir. Buna görə
bütün bu maddələr membran proteinlərinin köməyinə ehtiyac duymadan asanlıqla lipid qoşalayında həll
olaraq keçirlər. Lakin membranın hidrofobik iç hissəsi
hidrofilik ion və polyar molekulların birbaşa keçidinə
maneələr törədir. Qlükoz və digər şəkərlər kimi polyar
maddələr üçün lipid laylarından keçmək çətindir. Hətta
su kimi balaca və polyar maddələrin belə keçidi asan
deyil. Su təbəqəsi ilə əhatələnmiş yüklü atom və ya
molekulun (Şəkil 3.8) membranın hidrofobik özəyindən
keçməsi isə daha da çətindir. Bundan əlavə, qeyd etmək
lazımdır ki, lipid layı hüceyrənin seçici keçiriciliyini
təmin edən gözətçi sistemin elementlərindən sadəcə
biridir. Membran proteinləri nəqliyyatın nizamlanmasında açar rol oynayır.

Nəqliyyat Proteinləri
İonlar və digər müxtəlif polyar maddələr hüceyrə
membranından sərbəst şəkildə keçə bilmir. Lakin
bu hidrofilik maddələr membranı eninə qət edən
nəqliyyat proteinlərinin içindən keçərək, lipid layları
ilə birbaşa təmasdan qaçına bilir.
Kanal proteinləri adlanan nəqliyyat proteinləri
müəyyən ion və molekulların membran içindən
keçidi üçün tunel olaraq istifadə olunan hidrofilik
keçid yaradır (Şəkil 7.7a, sol). Məsələn, müəyyən
hüceyrələrdə akvaporin adlanan kanal proteinləri
suyun membrandan keçidini əhəmiyyətli dərəcədə
asanlaşdırır (Şəkil 7.1). Bir akvaporin proteini saniyədə
3 milyarda (3×109) qədər su molekulunun keçidinə
imkan yarada bilir. Bir dəfədə içinə maksimum on su
molekulu yerləşən akvaporindən su tək bir sıra halında
keçir. Akvaporinsiz membrandan isə bir saniyədə eyni
sahədən dəfələrlə az su molekulu keçər. Yəni kanal
proteinləri nəqliyyatı həddən artıq sürətləndirir. Daşıyıcı
protein adlı digər nəqliyyat proteini sərnişinlərinə
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Hüceyrə

bağlandığı zaman formasını elə dəyişdirir ki, nəticədə
molekul membranın digər tərəfinə keçir (Şəkil 7.7a,
sağ).
Nəqliyyat proteini daşıdığı, yəni yerini dəyişdirdiyi
maddəyə spesifikdir; o, ancaq müəyyən maddələrin (yaxud bir-birinə yaxın kiçik bir qrup maddənin)
membrandan keçidinə icazə verir. Məsələn, qırmızı qan
hüceyrəsinin plazma membranında yerləşən spesifik
daşıyıcı protein qlükozu membrandan özbaşına keçə
biləcəyindən 50 000 dəfə daha sürətlə keçirir. Bu “qlükoz daşıyıcısı” o qədər seçicidir ki, qlükozun struktural
izomeri olan fruktozu belə qəbul etmir. Beləcə, membranın seçici keçiriciliyi həm seçici lipid qoşalay səddi,
həm də membranın içində yerləşən spesifik nəqliyyat
proteinlərinin ayrı-seçkiliyindən asılıdır.
Bəs nəqliyyatın istiqamətini təyin edən nədir? Molekulları membrandan hansı qüvvə keçirir? Növbəti hissədə membran nəqliyyatının iki növü olan passiv və aktiv
nəqliyyatı öyrəndikcə, bu suallara cavab tapacağıq.

YOXLAMA

7.2

1. O2 və CO2-nin hansı xassəsi membran proteinlərinin köməyi
olmadan, oların lipid qoşalayından keçməsinə imkan verir?
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 7.2-yə nəzər salın. Nəyə görə
membrandan çox sayda su molekulunu sürətlə keçirmək
üçün nəqliyyat proteinləri lazımdır?
3. ƏLAQƏ QUR Akvaporin hidronium (H3O+) ionlarının
keçməsinə icazə vermir, lakin bəzi akvaporinlər H2O ilə yanaşı
üçkarbonlu alkoqol olan qliserinin də keçidinə imkan verir
(Şəkil 5.9). H3O+ ölçü baxımından qliserinlə müqayisədə suya
daha yaxın olsa da, membrandan keçə bilmirsə, akvaporinin
seçiciliyinin əsasında nə dayanmış ola bilər?

BAŞLIQ 7.3
Passiv nəqliyyat maddənin
membrandan enerji tələb etməyən
nəqlidir
Molekullar daima hərəkətdə olduqları üçün termal
enerji deyilən enerjiyə sahibdirlər (Başlıq 3.2). Bu
hərəkətliliyin bir nəticəsi hissəciklərin fəza içində
yayılması, başqa sözlə, diffuziyasıdır. Molekullar tək
olanda təsadüfi hərəkət etsələr də, molekul populyasiyası birlikdə müəyyən yöndə hərəkət etmə qabiliyyətinə malikdir. Bu prosesi anlamaq üçün saf su və suda
həll olan boya məhlulunu bir-birindən ayıran sintetik
membran düşünün. Diffuziyanın bu iki bölgədə boya
qatılığını necə bərabərləşdirdiyini anlamaq üçün Şəkil
7.10a-nı diqqətlə nəzərdən keçirin. Bərabərliyə çatdıqdan sonra vahid zamanda membranın bir tərəfindən
digərinə, hər iki yöndə keçən boya molekul sayının eyni
olduğu dinamik tarazlıq vəziyyəti yaranır.
Diffuziyanın sadə qaydasını bu şəkildə ifadə edə
bilərik: maddə başqa qüvvələrin yoxluğunda, qatılığı
çox olan tərəfdən az olan yerə doğru yayılır, diffuziya

edir. Başqa sözlə, maddə qatılığının qatılıq qradiyenti
boyunca aşağı istiqamətdə, yəni qatılığı çox olan yerdən
az olan yerə doğru diffuziya edir. Bunun həyata keçirilməsi üçün işə ehtiyac yoxdur; diffuziya enerji sərmayəsinə ehtiyac olmadan, kortəbii baş verən prosesdir.
Qeyd edək ki, hər maddə öz qatılıq qradiyenti boyunca
aşağıya doğru axır; digər maddələrin qradiyenti onlara
təsir göstərmir (Şəkil 7.10b).
Membrandan keçən nəqliyyatın çoxu diffuziya ilə
həyata keçir. Maddə membranın bir tərəfində digərinə
nisbətən daha çox yığılıbsa, o, membrandan qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya doğru axmağa meyilli olacaqdır
(əgər membran bu maddəyə qarşı keçiricidirsə). Tənəffüs edən hüceyrənin oksigen qəbulu bu mexanizmin vacib örnəyidir. Həll olmuş oksigen membrandan keçərək
hüceyrəyə daxil olur. Daxil olan O2 molekulları hüceyrə
tənəffüsündə istifadə edildiyi müddətcə, hüceyrənin
içinə doğru diffuziya davam edir, çünki qatılıq qradiyenti bu istiqamətdə hərəkətə üstünlük verir.
Bir maddənin bioloji membran üzərindən diffuziyası
passiv nəqliyyat adlanır, ona görə ki, hüceyrə bu pro-

Şəkil 7.10 Həllolanların süni membrandan diffuziyası. Qalın
oxlar müvafiq rəngdəki boya molekullarının əsl diffuziya yönünü
göstərir.
Boya molekulları

Membran (yan kəsik)

Osmosun Su Balansına Təsiri
Tərkibindəki həllolan qatılığı baxımından fərqlənən
iki məhlulun qarşılıqlı təsir mexanizmini müşahidə etmək üçün içində iki şəkər məhlulunu bir-birindən ayıran, seçici keçiriciliyi olan süni membrana malik U-şəkilli bir şüşə boru təsəvvür edin (Şəkil 7.11). Bu sintetik
Şəkil 7.11 Osmos. Fərqli qatılığa malik iki şəkər məhlulu həlledicinin (su) keçə biləcəyi, həllolanın (şəkər) isə keçə bilməyəcəyi
membran ilə bir-birindən ayrılmışdır. Su molekulları təsadüfi şəkildə
hərəkət edir və hər iki yönə keçsə də, nəticədə su həllolanın aşağı
qatılıqda olduğu tərəfdən qatılığı yüksək olan tərəfə doğru diffuziya
edir. Suyun osmos adlandırdığımız bu passiv nəqliyyatı hər iki tərəfdə
şəkər qatılığının təxmini olaraq bərabərləşməsinə gətirib çıxarır.
(Əslində, su təzyiqinin bir tərəfdə yüksək olması qatılıqların tam
olaraq eyni həddə çatmasının qarşısını alır, ancaq sadəlik üçün burada
nəzərə alınmır).
Aşağı
qatılıqdakı
həllolan (şəkər)

SU

Xalis diffuziya

sesi həyata keçirmək üçün enerji sərf etmək məcburiyyətində deyil. Qatılıq qradiyenti potensial enerjinin bir
növü olub (Başlıq 2.2 və Şəkil 8.5b), diffuziya prosesini
hərəkətə gətirir. Lakin unutmayın ki, membran seçici
keçiricidir və buna görə də onun fərqli molekulların
diffuziya sürəti üzərindəki təsiri fərqlidir. Məsələn,
akvaporin proteinlərinin iştirakı ilə suyun müəyyən
hüceyrə membranlarından diffuziyası, bu proteinlərin
yoxluğundakı diffuziya ilə müqayisədə çox sürətlidir.
Növbəti mövzudan da görəcəyimiz kimi, suyun plazma
membranından keçidi hüceyrə üçün əhəmiyyətlidir.

Xalis diffuziya

Tarazlıq

(a) Bir növ həllolanın diffuziyası. Bu membranın dəlikləri boya
molekullarının keçməsi üçün kifayət qədər genişdir. Təsadüfi
hərəkət nəticəsində boya molekullarının bəziləri digər tərəfə keçir.
Bu hadisə boyanın çox olduğu tərəfdə daha tez-tez baş verir. Boya
öz qatılığı çox olan yerdən az olan yerə doğru diffuziya edir (qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya doğru axır). Bu proses dinamik
tarazlıqla nəticələnir: həllolan molekulları membrandan keçməyə
davam edir, ancaq bu proses hər iki tərəf üçün təxminən eyni
sürətlə baş verir.

Həllolanlar yaxın
qatılıqlara sahibdir

Yüksək
qatılıqdakı
həllolan

Şəkər
molekulu
H2O
Seçici
keçirici
membran
Su molekulları dəliklərdən keçə bildiyi
halda, şəkər molekulları keçə bilmir.
Bu tərəf daha az
həllolan molekullarına və daha çox
sərbəst su molekuluna sahibdir.

Su molekulları şəkər
molekulları ətrafında qruplaşır.
Bu tərəf daha çox
həllolan molekullarına və daha az su
molekuluna sahibdir.

Xalis diffuziya

Xalis diffuziya

Tarazlıq

Osmos

Xalis diffuziya

Xalis diffuziya

Tarazlıq

Su öz qatılığı çox olan bölgədən az olan bölgəyə doğru hərəkət edir (aşağı həllolan qatılığından yüksək həllolan qatılığına doğru).

(b) İki növ həllolanın diffuziyası. İki fərqli boya məhlulu hər ikisi
üçün də keçirici olan membranla ayrılmışdır. Hər boya öz qatılıq
qradiyenti boyunca aşağıya doğru axır. Əvvəldə ümumi həllolan
qatılığının solda daha yüksək olmağına baxmayaraq, bənövşəyi
boyanın xalis diffuziyası sola doğrudur.

VİZUAL BACARIQ Membrandan keçə bilən narıncı boya yuxarıdakı
qabın sol tərəfinə əlavə edilsə, təcrübənin sonunda boyanın tərəflər
arasında paylanması necə olar? (Şəkil 7.10) Hər iki tərəfdəki məhlulun
səviyyəsi dəyişərmi?
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membranın dəlikləri suyun keçməsi üçün böyük, şəkər
molekulunun keçməsi üçünsə kiçikdir. Bununla belə, su
molekullarının həllolan hidrofilik maddə ətrafında sıx
şəkildə cəmləşməsi bəzi su molekullarının da membrandan keçməsinin qarşısını alır. Nəticədə, yüksək həllolan
qatılığa sahib məhlulda sərbəst su qatılığı aşağı olur.
Belə olan halda, su molekulları sərbəst su qatılığı çox
olan bölgədən (həllolan qatılığı az olan bölgə) az olan
bölgəyə (həllolan qatılığı çox olan bölgə) doğru axır.
Bu proses həllolan qatılığı təxminən bərabər olanadək
davam edir. İstər süni, istərsə də hüceyrəvi olsun, suyun
seçici keçirici membran üzərindən diffuziyasına osmos
deyilir. Suyun membranlar üzərindən hərəkəti, hüceyrə ilə mühiti arasındakı su balansı orqanizmlər üçün
həyati önəm daşıyır. İndi isə gəlin bu sistemdə osmos
haqqında öyrəndiklərimizi canlı hüceyrələrə tətbiq
edək.

Divarsız Hüceyrələrdə Su Balansı

kimi şişib partlayacaq (və ya lizisə məruz qalacaq).
Dayanıqlı divarı olmayan hüceyrənin həddən artıq
su itirməsi, qəbul etməsi qədər zərərlidir. Hüceyrə
izotonik mühitdə yaşayarsa, su balansı problemi ortaya
çıxmaz. Dəniz suyu bir çox dəniz onurğasızları üçün
izotonik mühitdir. Quru heyvanlarının çoxunun hüceyrələri onlar üçün izotonik olan hüceyrəxarici mayə
ilə əhatələnib. Hipertonik, yaxud hipotonik mühitdə
yaşayan və möhkəm hüceyrə divarına sahib olmayan
canlılar isə həllolan və su balansını qoruya bilmək üçün
başqa növ idarəetmə sistemləri, yəni osmotənzimləmə
yolları kəşf etmək məcburiyyətindədirlər. Məsələn,
təkhüceyrəli eukariot Paramecium, onun üçün hipotonik
olan gölməçə sularında yaşayır. Parameciumun plazma
membranının su keçiriciliyi bir çox başqa hüceyrələrlə
müqayisədə aşağı olsa da, bu, durmadan hüceyrəyə
daxil olan suyun sadəcə sürətini azalda bilir. Paramecium
hüceyrəsinin partlamamasının əsas səbəbi körüklü su
nasosu kimi işləyən, yığılıb-boşalan (və ya kontraktil) vakuollara sahib olmasıdır. Bu sistem suyun osmosla içəri
daxil olduğu sürətlə xaricə vurulmasına şərait yaradır
(Şəkil 7.13). Hiperduzlu (ifrat duzlu) mühitdə yaşayan
bakteriya və arxeyalarda isə (Şəkil 27.1), əksinə, suyun
hüceyrə xaricinə çıxmasının qarşısını almaq üçün xarici
və daxili həllolan qatılığını balanslaşdıran mexanizmlər
mövcuddur. Başlıq 44.1-də heyvanlarda osmotənzimləmə üçün ortaya çıxan digər adaptasiyalara nəzər
salacağıq.

Bir hüceyrənin məhlul içindəki davranışını başa
düşmək üçün həllolan qatılığı və hüceyrənin membran
keçiriciliyi nəzərə alınmalıdır. Tonusluq hər iki faktor
əsasında hesablanan, hüceyrəni əhatə edən məhlulun
hüceyrədən su almaq, yaxud su qəbul etdirmək gücünün ölçüsüdür. Məhlulda olan, lakin membrandan keçə
bilməyən (keçidsiz) həllolanların nisbi qatılığı məhlulun tonusluğunu qismən təyin edir. Yəni hüceyrənin
ətrafındakı məhlulda keçidsiz həllolan qatılığı çoxdursa,
su hüceyrə xaricinə çıxmağa, qatılıq azdırsa, hüceyrəyə
Divarlı Hüceyrələrdə Su Balansı
daxil olmağa çalışacaq.
Heyvan hüceyrəsi kimi divarı olmayan bir hüceyrə
Bitki, prokariot, göbələk və bəzi təkhüceyrəli euona izotonik (iso, bərabər) olan məhlulla əhatə olukariotların hüceyrələri divarla əhatələnmişdir (Şəkil
narsa, plazma membranından xalis su hərəkəti sıfıra
6.27). Bu hüceyrələr hipotonik bir məhlula batırıldıqda,
bərabər olur. Su membranın üzərindən axsa da, keçidin
(məsələn, yağış suyu ilə yuyulduqda) hüceyrə divarı
sürəti hər iki istiqamət üçün eyni olur. İzotonik mühitə
onların su balansını saxlamasına kömək edir. Bir bitki
qoyulan heyvan hüceyrəsinin həcŞəkil 7.12 Canlı hüceyrədə su tarazlığı. Canlı hüceyrənin ətraf mühitdəki həllolan qatılığımi stabil qalır (Şəkil 7.12a).
na necə cavab verəcəyi onun hüceyrə divarına sahib olub-olmamağından asılıdır. (a) Qırmızı qan
İndi isə hüceyrəni onun üçün
hüceyrəsi kimi heyvan hüceyrələrinin divarı yoxdur. (b) Bitki hüceyrələri isə divara sahibdirlər. (Oxlar
hipertonik (hiper, “çox”, “yuxarı”
hüceyrələrin məhlula qoyulduqdan sonrakı xalis su hərəkətinin yönünü göstərir).
deməkdir və burada keçidsiz həlİzotonik məhlul
Hipertonik məhlul
Hipotonik məhlul
lolanlara işarə edir) olan məhlula
yerləşdirək. Hüceyrə su itirərək
(a) Hevyan hüceyrəsi.
H2O
H2O
H2O
H2O
büzüşəcək və güman ki, məhv
Osmos təsiri ilə suyun
hüceyrəyə giriş-çıxışının
olacaq. Məhz buna görə göllərdə
qarşısını alacaq xüsusi
yaşayan heyvanlar duzluluq artadaptasiyalara malik
dığı zaman ölə bilərlər; göl suyu
olmadığı müddətcə,
heyvan hüceyrəsi üçün
heyvan hüceyrələri üçün hiperən yaxşı mühit izotonik
Normal
Büzüşmüş
Partlamış
tonik olacaq dərəcədə artarsa,
mühitdir.
Hüceyrə
bu, hüceyrələrin büzüşüb ölməsi
Plazma divarı
Plazma
H 2O
H2O
ilə nəticələnər. Digər tərəfdən,
membranı
membranı
O
H
həddən artıq suyun hüceyrəyə
H 2O
2
(b) Bitki hüceyrəsi. Hipodaxil olması da zərərli ola bilər.
tonik mühitdə hüceyrəyə daxil olan suyun
Hüceyrəni onun üçün hipotosonda divarın ona
nik (hipo “az”, “aşağı” mənasına
əks-təzyiq etməsiylə
gəlir) məhlula yerləşdirsək, suyun
yaranan turqid (bərk)
vəziyyət bitki hüceyrəsi
hüceyrə daxilinə doğru hərəkəti,
üçün adətən ən sağlam
xaricinə doğru hərəkətindən daha
hal sayılır.
Pörsümüş
Plazmolizli
Turqid (Normal)
sürətli olacaq və hüceyrə su şarı
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Şəkil 7.13 Paramecium hüceyrəsinin yığılıb-boşalan vakuolu.
Bu vakuol mayeni sitoplazmadakı kanallar vasitəsilə toplayır. Dolduğu
zaman vakuol və kanalları daralır; maye hüceyrədən kənara atılır (işıq
mikroqrafı).
Yığılıb-boşalan vakuol

Şəkil 7.14 Asanlaşdırılmış diffuziyanı yerinə yetirən iki növ
nəqliyyat proteini. Hər iki növ protein maddəni istənilən istiqamətdə daşıya bilir. Lakin xalis axın qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya
doğrudur.
(a) Kanal proteini
su və ya həllolanların keçə
bildiyi kanala
sahibdir.

HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE

Kanal proteini

Həllolan

SİTOPLAZMA

hüceyrəsi təsəvvür edin. Heyvan hüceyrəsi kimi, bitki
hüceyrəsi də içinə su daxil olduqca şişir (Şəkil 7.12b).
Lakin bitki hüceyrəsində bu şişmə prosesi nisbətən
qeyri-elastik hüceyrə divarı tərəfindən turqor təzyiqi,
yəni suyun girişinə müqavimət göstərən əks-təzyiq ilə
dayandırılana qədər davam edir. Bu vəziyyətdə hüceyrə bir çox bitki hüceyrəsi üçün sağlam sayılan turqid
(möhkəm) haldadır. Ev bitkiləri kimi oduncaqsız bitkilər mexaniki dəstək üçün ətrafdakı hipotonik məhlul
tərəfindən turqid halda saxlanılan hüceyrələrdən asılıdır. Bitki hüceyrəsi və ətrafı izotonik olduqda, suyun
içəriyə doğru xalis hərəkəti olmadığından, hüceyrələr
büzüşür və bitki solur.
Hipertonik məhlula qoyulan hüceyrə üçün isə divar
heç bir üstünlük təşkil etmir. Bu vəziyyətdəki bitki
hüceyrəsi, eynilə heyvan hüceyrəsində olduğu kimi, su
itirərək büzüşür. Büzüşən bitki hüceyrəsində plazma
membranı bir neçə yerdə hüceyrə divarından qopur.
Plazmoliz adlanan bu hadisə bitkinin solması və ölümü
ilə də nəticələnə bilər. Hüceyrə divarına sahib bakteriya
və göbələklərdə də hipertonik mühitdə plazmoliz baş
verir.

Asanlaşdırılmış Diffuziya: Protein Vasitəsilə
Passiv Nəqliyyat
Su və bəzi hidrofilik maddələrin membrandan necə
keçdiyinə daha yaxından nəzər salaq. Yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi, keçidləri lipid qoşalayı tərəfindən məhdudlaşdırılan ion və polyar molekullar nəqliyyat proteinləri vasitəsilə passiv şəkildə membrandan keçirlər. Bu
məfhuma asanlaşdırılmış diffuziya deyilir. Hüceyrə
bioloqları nəqliyyat proteinlərinin diffuziyanı tam
olaraq necə asanlaşdırdığını araşdırmağa davam edirlər.
Nəqliyyat proteinlərinin çoxu həddən artıq seçicidir,
yəni bəzi maddələri daşıyırlar.
Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, nəqliyyat proteinlərinin iki növü var: kanal proteinləri və daşıyıcı
proteinlər. Kanal proteinləri sadəcə spesifik molekul
və ionların keçidi üçün dəhliz əmələ gətirirlər (Şəkil
7.14a). Bu proteinlərin təşkil etdiyi hidrofilik keçidlər
su molekulu və kiçik ionların membranın bir tərəfindən
digərinə sürətlə daşınmasına şərait yaradır. Su kanalı
proteini olan akvaporin bitki və ya qırmızı qan hüceyrəsi kimi heyvan hüceyrəsində baş verən böyük həcmli

Daşıyıcı protein

Həllolan

(b) Daşıyıcı protein bir formadan digərinə keçərək həllolanı membranın bir tərəfindən digərinə daşıyır.

su diffuziyasını (osmos) asanlaşdırır (Şəkil 7.12). Bəzi
böyrək hüceyrələri sidikdəki suyu geri uda bilmək üçün
çox sayda akvaporinə sahib olur. Böyrəklər bu işi yerinə
yetirməsəydi, bir insan gündə 180 L sidik ifraz etməli
və bir o qədər də su içməli olardı!
İon daşıyan kanal proteinləri ion kanalları adlanır.
Bunların bəziləri müəyyən qıcığa qarşı açılıb-bağlanan
qapılı kanallardır. Bəzi qapılı kanallar üçün qıcıq
elektrik enerjisidir. Məsələn, sinir hüceyrəsində ion kanalı elektrik qıcığı ilə açılaraq kalium ionlarının hüceyrədən xaricə axmasına imkan verir. (Fəslin əvvəlindəki
kalium ionu kanalına diqqət yetirin). Bu, hüceyrənin
yenidən oyanmaq qabiliyyətini bərpa edir. Digər qapılı
kanallar isə daşıdığı maddədən fərqli bir molekulun ona
bağlanması nəticəsində açılıb-bağlanır. Başlıq 48.2 və
48.3-də bəhs edəcəyimiz kimi, bu qapılı kanallar sinir
sisteminin fəaliyyəti üçün də önəm daşıyır.
Daha əvvəl bəhs etdiyimiz qlükoz daşıyıcısı kimi daşıyıcı proteinlərdə, görünən odur ki, proteinin formasında
əmələ gələn kiçik dəyişiklik nəticəsində həllolanın
bağlandığı sahə membranın bir tərəfindən digərinə keçir (Şəkil 7.14b). Bu forma dəyişikliyinin səbəbi daşınan
molekulun proteinə bağlanması və buraxılması ola bilər.
İon kanalları kimi, asanlaşdırılmış diffuziya prosesində
iştirak edən daşıyıcı proteinlər də maddələrin qatılıq
qradiyenti boyunca üzüaşağı nəqliyyatını təmin edirlər. Passiv nəqliyyatda olduğu kimi, burada da enerjiyə
ehtiyac yoxdur. Elmi Bacarıq Məşğələsi sizə bir qlükoz
nəqliyyatı təcrübəsindən alınan data ilə işləmək üçün
imkan yaradır.
FƏSİL 7
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Qlükozun Hüceyrəyə Alınması Yaşdan Asılıdırmı? Heyvanlar üçün
önəmli enerji mənbəyi olan qlükozun hüceyrə daxilinə köçürülməsi
daşıyıcı proteinlər tərəfindən asanlaşdırılmış diffuziya vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu məşğələdə fərqli yaşda hind donuzlarından alınmış
qırmızı qan hüceyrələri üzərində aparılan təcrübəni analiz etməlisiniz.
Təcrübədə qlükozun zamana bağlı olaraq hüceyrəyə daxil olması
ölçülmüş və əldə olunan iki qrup data əsasında qrafik çəkilmişdir.
Bu hüceyrələrin qlükozu içəri daşıma sürətinin hind donuzlarının
yaşından asılılığını təyin etməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Hind donuzunun qırmızı qan
hüceyrələri 25℃-də, pH-ı 7.4 olan 300 mM (millimolyar) radioaktiv
qlükoz ehtiva edən məhlulda saxlanılmışdır. 10-15 dəqiqə fasilə ilə
məhluldan hüceyrə nümunəsi alınaraq onların içindəki radioaktiv
qlükoz qatılığı ölçülmüşdür. Hüceyrələr 15 günlük və 1 aylıq hind
donuzlarından götürülmüşdür.
Təcrübə Datası Çoxsaylı data dəstlərini müqayisə etmək üçün onları
eyni qrafikdə göstərmək əlverişlidir. Buradakı qrafikdə hər nöqtə dəsti
(eyni rənglə göstərilmişdir) bir səpmə diaqramı əmələ gətirir. Hər bir
nöqtə iki dəyişənin rəqəmlə dəyərini təmsil edir. Tendensiya təyinini asanlaşdırmaqdan ötrü hər data dəsti üçün qrafikdəki nöqtələri
birləşdirən ən uyğun əyri xətt çəkilmişdir. (Qrafiklər haqqında ümumi
məlumat üçün Əlavə F-dəki Elmi Bacarıqların İcmalına baxın).

Hind donuzunun qırmızı qan hüceyrələrində zamandan
asılı olaraq qlükozun hüceyrəyə girişi

Radioaktiv qlükoz
qatılığı (mM)

İki Qrup Data Əsasında Çəkilmiş
Səpmə Qrafikinin Analizi

15 günlük hind donuzu
1 aylıq hind donuzu

İnkubasiya müddəti (dəq)
Data mənbəyi: T. Kondo and E. Beutler, Developmental changes
in glucose transport of guinea pig erythrocytes, Journal of Clinical
Investigation 65:1–4 (1980).

DATANIN ŞƏRHİ
1. Əvvəlcə qrafikin bütün hissələrini başa düşdüyünüzdən əmin olun.
(a) Müstəqil dəyişən, yəni tədqiqatçı tərəfindən təyin olunan
dəyişən hansıdır? (b) Asılı dəyişən, yəni müdaxilədən asılı olan və
tədqiqatçının ölçdüyü dəyişən hansıdır? (c) Qırmızı nöqtələr nəyi
təmsil edir? (d) Bəs mavi nöqtələr nəyi təmsil edir?
2. Qrafik üzərində göstərilən dəyərlərdən cədvəl tərtib edin. "İnkubasiya müddəti (dəqiqə ilə)" dəyərlərini cədvəlin sol sütununa qeyd
edin.

YOXLAMA 7.3
1. Sizcə hüceyrəvi tənəffüs nəticəsində əmələ gələn CO2 qazını
hüceyrə özündən necə kənarlaşdırır?
2. ƏGƏR Paramecium hüceyrəsi hipotonik mühitdən izotonik
olana doğru üzərsə, yığılıb-boşalan vakuolunun fəallığı artar,
yoxsa azalar? Səbəbini açıqlayın.

BAŞLIQ 7.4
Aktiv nəqliyyat enerji xərcləyərək
maddələri qatılıq qradiyentlərinin
əksinə hərəkət etdirir
Nəqliyyat proteinlərinin köməyinə baxmayaraq,
asanlaşdırılmış diffuziya passiv nəqliyyatdır, çünki bu
zaman həllolan qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya axır
və bu proses enerji tələb etmir. Asanlaşdırılmış diffuziya
maddənin membrandan axımı üçün effektiv keçidlər ya136
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3. Qrafik nəyi göstərir? 15 günlük və 1 aylıq hind donuzlarında qlükozun qırmızı qan hüceyrələrinə alınmasını müqayisə edin.
4. 15 günlük və 1 aylıq donuzların qırmızı qan hüceyrələrində qlükozun hüceyrəyə giriş fərqini nə ilə izah etmək olar? Bunun üçün bir
hipotez qurun. Qlükozun hüceyrəyə necə daxil olduğunu nəzərə
alın.
5. Hipotezinizi sınamaq üçün bir təcrübə təklif edin.

radaraq hərəkəti sürətləndirsə də, nəqliyyatın istiqamətini dəyişdirmir. Lakin bəzi nəqliyyat proteinləri qatılıq
qradiyentlərinin əksinə, molekulları aşağı qatılıqdan
(bu, hüceyrənin xarici də ola bilər, daxili də) yuxarı
qatılığa doğru daşıya bilir.

Aktiv Nəqliyyatın Enerji Ehtiyacı
Bir maddəni öz qatılıq qradiyentinin əksinə hərəkət
etdirmək üçün iş lazımdır, yəni hüceyrə enerji sərf
etməlidir. Buna görə də bu tip membran nəqliyyatı
aktiv nəqliyyat adlanır. Maddələri qatılıq qradiyentlərinin əksinə hərəkət etdirən nəqliyyat proteinləri kanal
proteinləri yox, daşıyıcı proteinlərdir. Çünki kanal proteinləri açıq halda olanda maddələri bir-bir götürərək
qradiyentlərinin əksinə daşımır, sadəcə, qradiyentləri
boyunca axmalarına imkan verir.
Aktiv nəqliyyat hüceyrə daxilindəki kiçik həllolanların qatılığını xarici mühitdəki qatılıqdan fərqli saxlamağa şərait yaradır. Məsələn, xarici mühitlə müqayisədə,
heyvan hüceyrəsinin daxilindəki kalium ionunun (K+)

Şəkil 7.15 Natriumkalium nasosu: aktiv
nəqliyyatın xüsusi
nümunəsi.
Bu nəqliyyat sistemi
ionları kəskin qatılıq qradiyentlərinin əksinə köçürür: Natrium ion qatılığı
([Na+]) hüceyrə xaricində
çox, daxildə isə azdır.
Digər tərəfdən, kalium
ion qatılığı ([K+]) hüceyrə
xaricində az, daxilində isə
çoxdur. Nasos hüceyrə
xaricinə vurduğu üç Na+
ion üçün (addım 1 - 3 )
iki K+ ionu daxilə daşıyan
(addım 4 - 6 ) iki forma
arasında dövr edir. Bu
formalar Na+ və K+ ionları
üçün fərqli bağlanma hərisliyinə malikdir. ATP hidrolizi nəqliyyat proteininə
bir fosfat qrupu köçürərək
(protein fosforlaşması),
proteində forma dəyişikliyi yaradır.

HÜCEYRƏXARİCİ yüksək [Na+]
MAYE
aşağı [K+]
Na+
Na+

Na+

Na+
Na+

+
Na+ aşağı [Na ]
SİTOPLAZMA
yüksək [K+]

1 Sitoplazmadakı Na+ ionu
natrium-kalium nasosuna
bağlanır. Bu formadakı
proteinin Na+ üçün hərisliyi
yüksəkdir.

K+
K

+

6 K+ proteindən
uzaqlaşmışdır. Na+
üçün hərislik yenə
yüksəkdir. Dövrə
beləcə təkrarlanır.

ATP

P
ADP

2 Na+ bağlanması ATP
tərəfindən fosforlaşmağa
təkan verir.
Na+

Na+
Na+
+

K
K+
K+

K+

P

P

5 Fosfat qrupunun ayrılması
ilə protein ilkin formaya qayıdır. Bu formada proteinin K+
qarşı hərisliyi aşağıdır.

qatılığı çoxdur, natrium ionunun (Na+) qatılığı isə azdır.
Plazma membranı Na+ ionlarını xaricə, K+ ionlarını isə
daxilə daşıyaraq bu kəskin qradiyenti qorumağa kömək
edir.
Digər hüceyrəvi iş növlərində olduğu kimi, əksər növ
aktiv nəqliyyat üçün də enerji ATP hidrolizi ilə təmin
olunur. ATP, həmçinin ən ucdakı fosfat qrupunu birbaşa nəqliyyat proteininə köçürməklə aktiv nəqliyyatı
hərəkətə gətirir. Nəticədə, protein daşıdığı molekulu
membranın digər tərəfinə keçirəcək şəkildə forma
dəyişdirir. Bu prinsiplə işləyən nəqliyyat sistemlərindən
biri olan natrium-kalium nasosu Na+ ilə K+ ionlarını
heyvan hüceyrələrinin membranı üzərindən mübadilə
edir (Şəkil 7.15). Passiv və aktiv nəqliyyat arasındakı
fərqlərin icmalı Şəkil 7.16-da verilmişdir.

4 Yeni formanın K üçün hərisliyi yüksəkdir. K+ ionu beləcə
proteinin hüceyrəxarici tərəfinə
bağlanaraq fosfat qrupunun
buraxılmasına təkan verir.

Şəkil 7.16 İcmal: Passiv və aktiv

Aktiv nəqliyyat. Bəzi
nəqliyyat proteinləri
daşıdıqları molekulları qatılıq qradiyentinin (yaxud
Passiv nəqliyat. Maddə membrandan
qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya doğru elektrokimyəvi qradiyenkortəbii keçir. Bu proses hüceyrədən heç tin) əksinə vuran nasos
bir enerji istehlakı tələb etmir. Membranın kimi fəaliyyət göstərir.
Enerji adətən ATP hidrolinəqliyyat proteinləri diffuziya sürətini
zindən əldə olunur.
böyük ölçüdə artıra bilir.

nəqliyyat.

İon Nasosları Membran Potensialını Necə
Saxlayır
Bütün hüceyrələr plazma membranı ətrafında elektrik
gərginliyinə sahibdir. Gərginlik əks yüklərin ayrılması
ilə yaranan elektrik potensial enerjidir (Başlıq 2.2).
Membranın ətrafında anion və kationların qeyri-bərabər paylanması nəticəsində hüceyrənin sitoplazma
tərəfi xarici tərəf ilə müqayisədə daha mənfi yüklü olur.
Membran potensialı adlanan membranətrafı gərginlik -50 ilə -200 millivolt (mV) arasında dəyişir. (Mənfi
dəyər hüceyrə daxilinin xaricinə nəzərən mənfi yüklü
olduğunu göstərir).

P1
+

3 Fosforlaşma proteinin
formasını dəyişdirir. Bu isə
Na+ ionuna hərisliyi azaldaraq ionları xaricə buraxır.

Diffuziya.
Hidrofobik molekullar və (daha
aşağı sürətlə)
kiçik yüksüz polyar molekullar
lipid qoşalayından diffuziya ilə
keçə bilir.

Asanlaşdırılmış
diffuziya. Bir çox
hidrofilik maddə
kanal (solda), yaxud
daşıyıcı (sağda) protein olan nəqliyyat
proteinlərinin köməyilə membrandan
diffuziya edə bilir.

ATP

VİZUAL BACARIQ Sağ paneldəki iki həllolan molekul hansı yöndə
axar? Bu hərəkət onların qatılıq qradiyentinin əksinədir, yoxsa eyni
yöndədir?
FƏSİL 1 Biologiyanın
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL 7Əsas
Membranların
Struktur
və Funksiyası
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Membran potensialı batareya kimi fəaliyyət göstərir.
Bu enerji mənbəyi membrandan keçən bütün yüklü
molekulların keçidinə təsir edir. Hüceyrənin daxili xarici
ilə müqayisədə mənfi yüklü olduğu üçün membran
potensialı kationların hüceyrə daxilinə, anionların isə
hüceyrə xaricinə passiv şəkildə keçidi üçün meyillilik
yaradır. Nəticədə, ionların membran üzərindən diffuziyası iki qüvvə tərəfindən idarə olunur: kimyəvi qüvvə
(bu fəsildə indiyədək bəhs etdiyimiz yeganə amil olan
ionun qatılıq qradiyenti) və elektrik qüvvəsi (membran
potensialının ion hərəkəti üzərində olan təsiri). İonlara
təsir göstərən bu qüvvələr birliyinə elektrokimyəvi
qradiyent deyilir.
Buna görə də ionlar üçün passiv nəqliyyat anlayışını
aydınlaşdırmaq lazımdır: Bir ion təkcə qatılıq qradiyenti
boyunca yox, daha dəqiq desək, öz elektrokimyəvi qradiyenti boyunca aşağı axır. Məsələn, dinc haldakı sinir
hüceyrəsinin daxilində olan Na+ qatılığı xaricindəki qatılıqdan dəfələrlə aşağıdır. Hüceyrə qıcıq aldıqda qapılı
kanallar açılaraq Na+ diffuziyasını asanlaşdırır. Nəticədə, Na+-un qatılıq qradiyenti və membranın mənfi
(daxili) tərəfindəki kationların cazibəsi ilə hərəkətə
gələn natrium ionları elektrokimyəvi qradiyent boyunca
aşağıya doğru axır. Bu nümunədə elektrik və kimyəvi
güc elektrokimyəvi qradiyentlə eyni istiqamətdə işləyir, ancaq bu hər zaman belə olmur. Membran potensialından qaynaqlanan elektrik qüvvəsi ionun qatılıq
qradiyenti boyunca sadə diffuziyasının qarşısını alanda
aktiv nəqliyyata ehtiyac yaranır. Başlıq 48.2 və 48.3-də
elektrokimyəvi qradiyentin və membran potensialının
sinir impulslarının ötürülməsindəki vacib rolunu öyrənəcəksiniz.
Aktiv şəkildə ion daşıyan bəzi membran proteinləri
membran potensialının yaranmasına kömək edir. Belə
proteinlərdən biri natrium-kalium nasosudur. Şəkil
7.15-ə diqqət yetirin: nasos bir Na+ əvəzinə bir K+
çəkmir, hər hüceyrə xaricinə çıxardığı üç Na+ əvəzinə
iki K+-u hüceyrəyə çəkir. Nasosun hər bir “dövrəsi”
ilə sitoplazmadan hüceyrəxarici mayeyə xalis bir ədəd
müsbət yük köçürülür, beləliklə, enerji gərginlik şəklində yığılır. Membran üzərində gərginlik əmələ gətirən
nəqliyyat proteinlərinə elektrogen nasos deyilir. Natrium-kalium nasosları heyvanda əsas elektrogen nasos sa-

yılır. Bitki, göbələk və bakteriyalardakı əsas elektrogen
nasos isə aktiv şəkildə hüceyrə xaricinə proton (hidrogen ionu, H+) daşıyan proton nasoslarıdır. H+ ionlarının sitoplazmadan hüceyrəxarici məhlula vurulması
müsbət yükün daşınması ilə nəticələnir (Şəkil 7.17).
Membran ətrafında gərginlik əmələ gətirməklə, elektrogen nasoslar hüceyrəvi iş üçün lazımi enerjini toplayır.
Başlıq 9.4-də də görəcəyiniz kimi, proton qradiyentinin
istifadə olunduğu vacib yerlərdən biri hüceyrə tənəffüsü
zamanı ATP sintezidir. Digər bir istifadə yeri isə kotransport adlanan membran nəqliyyatı növüdür.

Kotransport: Membran Proteinlərinin Qoşa
Nəqliyyatı
Membranın iki tərəfində qatılığı fərqli olan həllolan
diffuziya vasitəsilə qatılıq qradiyenti boyunca aşağıya
axarkən iş görə bilir. Bunu yüksək bir yerdə toplanmış
suyun aşağıya doğru axdıqca iş görməsinə bənzətmək
olar. Kotransport adlanan mexanizmdə nəqliyyat
proteini (kotransporter) bir maddənin “üzüaşağı”
diffuziyasını, ikinci maddəni onun öz qatılıq qradiyentinin əksinə, “üzüyuxarı” nəqliyyatı ilə qoşalaşdıra
bilir. Məsələn, bitki hüceyrəsi ATP ilə işləyən proton
nasosları tərəfindən yaradılmış H+ qradiyentini, aminturşu, şəkər və digər qida maddələrini hüceyrə daxilinə
daşımaq üçün istifadə edir. Şəkil 7.18-də göstərilən nümunədə isə kotransporter saxarozu hüceyrəyə daşımaq
üçün onun keçidini geri qayıdan H+ ionlarının keçidi
ilə əlaqələndirir. Bu proteinin saxarozu qatılıq qradiyentinin əksinə, hüceyrə daxilinə daşıya bilməsi üçün
saxarozla H+ eyni vaxtda daşınmalıdırlar. H+ proton
Şəkil 7.18 Kotransport: qatılıq qradiyenti tərəfindən hərəkətə
gətirilən aktiv nəqliyyat. Bu bitki hüceyrəsindəki H+/saxaroz
kotransporteri kimi daşıyıcı proteinlər (yuxarıda) H+ ionlarının
elektrokimyəvi qradiyenti boyunca aşağıya, hüceyrənin içinə doğru
diffuziyasından istifadə edərək, hüceyrə daxilinə saxarozun köçürülməsini təmin edir. (Hüceyrə divarı göstərilməmişdir.) Əslində,
bu paralel köçürmə (kotransport) prosesinin bir parçası olmasa da,
hüceyrə xaricinə H+ yığan, ATP-dən güc alan proton nasosu (aşağıda) göstərilmişdir. Yaranan H+ qradiyenti aktiv nəqliyyatda (belə olan
halda saxaroz üçün) istifadə oluna biləcək potensial enerjiyə çevrilir.
Beləliklə, ATP hidrolizi dolayı yolla kotransport üçün lazımi enerjini
təmin edir.
+

–

Şəkil 7.17 Proton nasosu. Proton nasosu membran ətrafında
gərginlik (yük ayrılması) yaradaraq enerji yığan nasosdur. Nasosun
köçürdüyü müsbət yük hidrogen ionlarıdır. Gərginlik və H+-in qatılıq
qradiyenti qida alınması kimi prosesləri dəstəkləyə bilən ikili enerji
mənbəyidir. Əksər proton nasosu gücünü ATP hidrolizindən alır.

Saxaroz

Saxaroz

H+/saxaroz
kotransporteri

ATP

–
–

H

Proton nasosu

SİTOPLAZMA
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nasosunun yığdığı elektrokimyəvi qradiyent vasitəsilə,
bu nəqliyyat proteinlərindən istifadə edərək üzüaşağı
diffuziya edir. Bitkilər H+/saxaroz kotransportunu fotosintezdə istehsal olunan saxarozu yarpaq damarlarındakı hüceyrələrə yükləmək üçün istifadə edirlər. Beləcə,
bitkinin ötürücü toxuması şəkəri, kök kimi öz qidasını
istehsal etməyən qeyri-fotosintetik orqanlara çatdırır.
Heyvan hüceyrəsinin kotransport proteinləri haqqında öyrəndiklərimiz inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ciddi
problem olan diareya kimi xəstəliklər üçün effektiv
müalicə yolları tapmağa imkan vermişdir. Normal şərtlərdə vücud natriumu yoğun bağırsaqdan geri udur və
vücuddakı sabit səviyyəsini qoruyub saxlayır. Lakin diareyada ifrazat o qədər sürətlə baş verir ki, geri sovurulma mümkün olmur və natrium səviyyəsi kəskin şəkildə
aşağı düşür. Bu həyati təhlükəni aradan qaldırmaq üçün
xəstələrə yüksək miqdarda duz (NaCl) və qlükoz ehtiva
edən məhlul içirilir. Həllolanlar bağırsaq hüceyrələrinin
səthində yerləşən natrium-qlükoz kotransporterləri
tərəfindən alınaraq hüceyrələrdən keçirilir və qana
ötürülür. Bu sadə müdaxilə ilə uşaq ölümlərinin dünya
üzrə səviyyəsi ciddi dərəcədə azalmışdır.

YOXLAMA 7.4
1. Natrium-kalium nasosları sinir hüceyrələrində membranətrafı
gərginlik yaratmağa kömək edir. Bu nasoslar ATP-ni istifadə,
yoxsa istehsal edir? Cavabınızı izah edin.
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 7.15-dəki natrium-kalium nasosu
ilə Şəkil 7.18-dəki kotransporteri müqayisə edin. Nə üçün
natrium-kalium nasosu kotransporter hesab olunmur? İzah
edin.
3. ƏLAQƏ QUR Başlıq 6.4-də verilən lizosomun xassələrini
gözdən keçirin. Lizosomun daxili mühitini nəzərə alsaq, onun
membranında hansı nəqliyyat proteinlərinin olduğunu təxmin
etmək olar?

BAŞLIQ 7.5
Plazma membranı böyük həcmli
nəqliyyatı ekzositoz və endositoz ilə
həyata keçirir
Su və kiçik molekullu həllolanlar hüceyrənin plazma membranının lipid qoşalayından, diffuziya, yaxud
membran üzərindəki nəqliyyat proteinlərindən keçir.
Digər tərəfdən, protein, polisaxarid kimi böyük molekul
və parçacıqlar membranı adətən qovuqcuqlarda paketlənmiş kütlələr halında keçir. Aktiv nəqliyyat olan bu
proses enerji tələb edir.

Ekzositoz
Hüceyrə müəyyən molekulları ekzositoz, yəni
maddəni daşıyan qovuqcuğu plazma membranıyla
birləşdirərək ifraz edir (Şəkil 6.15). Golgi apparatından
çıxan nəqliyyat qovuqcuğu sitoskeletin mikroborucuq-

ları boyunca plazma membranına doğru hərəkət edir.
Qovuqcuq membranı ilə plazma membranı təmas etdiyi
zaman müəyyən proteinlər lipid molekullarının yerlərini dəyişdirərək membranları birləşdirir. Qovuqcuğun
içindəkilər hüceyrə xaricinə tökülür, qovuqcuq membranı isə plazma membranının hissəsinə çevrilir (Şəkil 7.9,
4-cü mərhələ).
Bir çox ifrazat hüceyrəsi məhsulları ifraz etmək üçün
ekzositozdan istifadə edir. Məsələn, mədəaltı vəzi
hüceyrələri istehsal edilən insulini hüceyrəxarici mayeyə ekzositoz ilə ifraz edirlər. Sinir hüceyrəsinin başqa
neyron və ya əzələ hüceyrəsinə siqnal kimi ötürdüyü
neyrotransmitterlərin ifrazı üçün ekzositozdan istifadə etməsi buna başqa bir misaldır. Bitki hüceyrələri
hüceyrə divarı istehsal edərkən bir sıra lazımi protein və
karbohidratları Golgi qovuqcuqlarından hüceyrə xaricinə çıxarmaq üçün də eyni prosesdən yararlanır.

Endositoz
Hüceyrə endositoz prosesində molekul və parçacıq
halındakı maddəni plazma membranından yeni qovuqcuq əmələ gətirərək içəriyə alır. Prosesdə iştirak edən
proteinlərin fərqlənməsinə baxmayaraq, endositoz
ekzositozun əks-prosesi kimidir. İlkin olaraq plazma
membranının kiçik bir parçası içəriyə doğru əyilərək
cib əmələ gətirir. Daha sonra cib dərinləşdikcə membrandan qopur və nəticədə, hüceyrə xaricindəki material
qovuqcuğa alınır. Endositozun üç növü var: faqositoz
(“hüceyrəvi qidalanma”), pinositoz (“hüceyrəvi içmə”)
və reseptor-vasitəli endositoz (Şəkil 7.19).
İnsan hüceyrələri reseptor-vasitəli endositoz yolu ilə
membran sintezi və digər steroidlərin istehsalı üçün xolesterin əldə edir. Xolesterin qanda aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (low-density lipoprotein, LDL) adlanan lipid-protein kompleksi olaraq, kiçik parçacıqlar halında səyahət
edir. LDL parçacıqları plazma membranındakı LDL
reseptorlarına bağlanır və endositoz ilə hüceyrəyə daxil
olur. İrsi xəstəlik olan və qanda yüksək xolesterin səviyyəsi ilə xarakterizə edilən ailəvi hiperxolesterinemiyada,
LDL reseptor proteinləri qeyri-işlək və ya kifayət qədər
olmadığı üçün LDL hüceyrəyə daxil ola bilmir:
LDL

LDL reseptoru

Normal

Yüngül
xəstəlik

Ağır
xəstəlik

Nəticədə, xolesterin qanda yığılaraq damar divarlarında lipid çöküntülərinin əmələ gəlməsinə və erkən
ateroskleroz xəstəliyinə şərait yaradır. Bu çöküntülər
damarların daxili həcmini daraldır və qan axışına əngəl
olaraq potensial ürək zədələnməsinə və infarkta gətirib
çıxara bilir.
FƏSİL 7
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Şəkil 7.19

Heyvan Hüceyrəsində Endositoz

Faqositoz

Pinositoz

Reseptor-Vasitəli Endositoz

HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE
Həllolanlar
Həllolanlar

Yalançı ayaq

Reseptor

Plazma
membranı

Örtük
proteini
Qida, yaxud
başqa bir parçacıq

Örtüklü
çuxur

Örtüklü
qovuqcuq
Qida
vakuolu

SİTOPLAZMA
Faqositoz hüceyrənin yalançı ayaqlarıyla qida parçacığını əhatələyərək qida
vakuolu adlanan membranlı torbacıq
əmələ gətirmə prosesidir. Bundan sonra
udulmuş parçacıq qida vakuolunun
hidrolitik enzimli lizosomla birləşməsi ilə
həzm olunur (Şəkil 6.13).

Pinositozda hüceyrə plazma membran parçalarının daxilə doğru bükülməsi ilə hüceyrəxarici
maye damcılarını kiçik qovuqcuqlara alır. Beləcə, hüceyrə damcının içindəki həllolanı əldə
edir. Şəkildən də gördüyünüz kimi, pinositoz
fərq qoymadan bütün həllolanları hüceyrənin içinə aldığı üçün qeyri-spesifikdir. Bir
çox halda, qovuqcuğu əmələ gətirən plazma
membranı parçasının sitoplazma üzü dağınıq
şəkildə örtük proteinləri tərəfindən örtülür.
Buna görə də, bu “çuxurlar” və onlardan əmələ
gələn qovuqcuqlar “örtüklü” adlanır.

Reseptorlara
(qırmızı) bağlanmış
spesifik həllolan
(bənövşəyi) ehtiva
edən örtüklü qovuqcuq
Pinositozun ixtisaslaşmış bir növü olan
reseptor-vasitəli endositoz qatılığı
hüceyrəxarici mayedə yuxarı olmayan
spesifik maddələrin hüceyrəyə alınmasına
imkan verir. Plazma membranında
reseptor bölgələri ilə hüceyrəxarici mayeyə
doğru uzanan proteinlər mövcuddur. Bu
reseptorlara spesifik həllolanlar bağlanır.
Reseptor proteinlər örtüklü çuxurlara yığılır
və bu çuxurlar qovuqcuqlar yaradaraq
reseptora bağlanan molekulları həbs edir.
Diaqram, sadəcə, bağlı olan molekulları
(bənövşəyi üçbucaqlar) göstərməkdədir,
lakin, əslində, burada hüceyrəxarici mayedə
olan başqa maddələr də olur. Udulmuş
maddə qovuqcuqdan azad olduqdan
sonra boşalmış reseptorlar eyni qovuqcuq
vasitəsilə plazma membranına qaytarılır
(şəkildə göstərilməmişdir).

Yaşıl yosun
hüceyrəsi
Plazma
membranı

Amöbün yalançı ayağı
Amöb faqositoz ilə yaşıl yosun hüceyrəsini
udur (TEM).

Pinositoz qovuqcuqlarının yaranması (TEM).

VİZUAL BACARIQ Miqyas xəttindən istifadə edərək aşağıdakıların diametrini təxmin
edin: (a) yosun hüceyrəsi ətrafında əmələ gələn qida vakuolu (soldakı mikroqraf) və (b)
örtüklü qovuqcuq (sağ aşağıdakı mikroqraf). (c) Hansı və neçə dəfə böyükdür?
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Hüceyrə

Yuxarı: Örtüklü çuxur. Aşağı: Reseptor-vasitəli endositozla əmələ gələn
örtüklü qovuqcuq (TEM).

Örtük
proteini

Endositoz və ekzositoz, eyni zamanda, plazma membranı üçün cavanlaşdırma və yenidənqurma mexanizmləridir. Bu proseslər eukariotik hüceyrələrin çoxunda
fasiləsiz baş verir. Bununla yanaşı, böyüməkdə olmayan
hüceyrədə plazma membranının ümumi miqdarı təxminən sabit qalır. Görünür, bir prosesin səbəb olduğu
membran itkisi digər prosesin membran əlavəsi ilə
tarazlanır.
Membranı ələ alarkən müzakirələrimizdə enerji və
hüceyrəvi iş əhəmiyyətli yer tutdu. Növbəti üç fəsildə
hüceyrənin həyati işlərini görmək üçün lazım olan kimyəvi enerjini necə əldə etdiyini daha yaxından öyrənəcəksiniz.

7 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

7.1

Hüceyrə membranı lipid və proteinlərdən ibarət
axıcı mozaikadır
Maye mozaika modelinə əsasən, amfipatik proteinlər
fosfolipid qoşalayın içində yerləşirlər.
Fosfolipid və bəzi proteinlər membran içində yana doğru
hərəkət edə bilirlər. Bəzi fosfolipidlərin doymamış hidrokarbon quyruqları membranı aşağı temperaturlarda maye
halda saxlayır. Xolesterin isə ümumi olaraq membranın
temperatur dəyişikliklərinə qarşı müqavimətini artırır.
Membran proteinləri nəqliyyat, siqnalötürmə,
hüceyrələrarası tanıma, qovşaqlar, sitoskelet, hüceyrəxarici
matrisə bağlanma, enzim kimi struktur və fəaliyyətlərdə
iştirak edir. Plazma membranının xarici səthində yerləşən
protein (qlikoproteinlərə) və lipidlərə (qlikolipidlərə)
qoşulmuş qısa şəkər zəncirləri digər hüceyrələrin
səthindəki molekullarla əlaqə qurur.
Membranın protein və lipidləri EŞ-də istehsal olunur; EŞ ilə
Golgi apparatında dəyişdirilir. Membranın daxili və xarici
səthləri molekul tərkibi baxımından fərqlənir.
Membranın canlı təbiət üçün əhəmiyyəti nədir?

BAŞLIQ

7.2

Mebmbranın strukturu onu seçici keçirici edir
Hüceyrə ətraf mühit ilə maddələr mübadiləsi həyata
keçirməlidir. Bu prosesi plazma membranının seçici
keçiriciliyi idarə edir. Hidrofobik maddə lipiddə həll olaraq
membrandan sürətlə keçə bilir. Polyar molekul və ion isə
adətən spesifik nəqliyyat proteininə ehtiyac duyur.
Akvaporin membranın su keçiriciliyinə necə təsir edir?

BAŞLIQ

7.3

Passiv nəqliyyat maddənin membrandan enerji
tələb etməyən nəqlidir
Diffuziya bir maddənin öz qatılıq qradiyenti boyunca
aşağıya doğru kortəbii hərəkətidir. Əgər hüceyrənin
xaricindəki məhlulda həllolan qatılığı sitozoldan
yüksəkdirsə (hipertonik), su molekulları hüceyrənin

YOXLAMA 7.5
1. Hüceyrə böyüdükcə plazma membranı genişlənir. Bu prosesdə endositoz iştirak edir, yoxsa ekzositoz? Cavabınızı izah
edin.
2. TƏSVİR ET
Şəkil 7.9-a geri dönərək, ekzositoz qovuqcuğundan qaynaqlanan plazma membranı parçasını dairə ilə
işarələyin.
3. ƏLAQƏ QUR
Başlıq 6.7-də heyvan hüceyrəsinin hüceyrəxarici matris (ECM) əmələ gətirdiyini öyrəndiniz. Bir ECM
qlikoproteinin hüceyrədəki sintez və yerləşdirilmə prosesini
təsvir edin.

keçirici membranından xaricə diffuziya edir (osmos).
Əksinə, məhlulun həllolan qatılığı aşağıdırsa (hipotonik),
su molekulları hüceyrəyə doğru hərəkət edir. Əgər
maddə qatılığı hər iki tərəfdə eynidirsə (izotonik),
xalis osmos sürəti sıfırdır. Hüceyrənin həyat fəaliyyəti
bu su mübadiləsinin
Passiv nəqliyyat:
tənzimindən asılıdır.
Asanlaşdırılmış diffuziya
Asanlaşdırılmış
diffuziyada
nəqliyyat proteini su
və ya həllolanların
membrandan qatılıq
qradiyenti boyunca
aşağıya doğru keçməsini
Kanal
Daşıyıcı
sürətləndirir. İon kanalı
proteini
protein
ionların membrandan
diffuziyasını asanlaşdırır.
Daşıyıcı protein bağlanan
maddələri membrandan
keçirmək üçün öz
formasını dəyişdirə bilir.
Hipertonik məhlula batırılan hüceyrədə nə baş verir? Hüceyrənin xarici və daxili sərbəst su qatılığı necə dəyişir?

BAŞLIQ

7.4

Aktiv nəqliyyat enerji xərcləyərək maddələri
qatılıq qradiyentlərinin əksinə hərəkət etdirir
Spesifik membran proteinləri
aktiv nəqliyyat üçün adətən
ATP enerjisindən istifadə edir.
İonlar həm qatılıq (kimyəvi)
qradiyenti, həm də elektrik
qradiyentinə (gərginlik) sahib
ola bilir. Bunlar elektrokimyəvi
qradiyent formasında birləşərək
ion diffuziyasının yönünü təyin
edir.
Membran proteininin bir
maddənin “üzüaşağı”
diffuziyasını, digər maddənin
“üzüyuxarı” nəqliyyatı üçün
istifadə etməsinə kotransport
deyilir.

ATP

ATP kotransporter fəaliyyətində birbaşa iştirak etmir. Belə
olan halda, nə üçün kotransport aktiv nəqliyyat hesab edilir?
FƏSİL 7

Membranların Struktur və Funksiyası
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BAŞLIQ

7.5

Plazma membranı böyük həcmli nəqliyyatı
ekzositoz və endositoz ilə həyata keçirir
Ekzositozda nəqliyyat qovuqcuqları plazma membranına
doğru hərəkət edərək, onunla birləşib möhtəviyyatını ifraz
edir. Endositoz prosesində isə molekullar plazma membranından qoparaq içəriyə doğru genişləyib əmələ gələn
qovuqcuqlar vasitəsilə hüceyrəyə daxil olur. Endositozun
üç növü vardır: faqositoz, pinositoz və reseptor-vasitəli
endositoz.
Endositozun hansı növündə hüceyrəxarici mayedəki spesifik maddə membran proteininə bağlanır? Bu cür daşınma
hüceyrəyə nə qazandırır?

C) Əgər varsa,
kəsik oxlar ilə
xalis osmosun
yönünü göstərin
D) Nəticədə süni
hüceyrə solur,
"Hüceyrə"
möhkəmlənir
0.03 M Saxaroz
(turqid), yoxsa
0.02 M Qlükoz
eyni vəziyyətdə
qalır?
E) Prosesin sonunda məhlullardakı həllolan
qatılığı eyni qalır, yoxsa dəyişir?

"Mühit"
0.01 M Saxaroz
0.01 M Qlükoz
0.01 M Fruktoz

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Eukariot hüceyrə membranları bir-birindən hansı yönləri ilə
fərqlənirlər?
A) Fosfolipidlər yalnız müəyyən membranlarda olur
B) Hər membran növü müəyyən özünəməxsus proteinlərə
sahibdir
C) Hüceyrənin yalnız bəzi membranları seçici keçiricidir
D) Sadəcə, bəzi membranlar amfipatik molekullardan
ibarətdir
2. Membran strukturunun maye mozaika modelinə görə
membran proteinləri adətən harada yerləşir?
A) fasiləsiz bir lay şəklində membran səthi boyunca xarici
və daxili üzdə
B) membranın sadəcə hidrofobik hissəsində
C) lipid qoşalayının içində
D) təsadüfi orientasiyada, sabit daxili-xarici qütbləşmə
olmadan membranın özündə

7. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Paramecium kimi hipotonik mühitdə
yaşayan təkhüceyrəli eukariotlar suyun hüceyrəyə girişini
məhdudlaşdıran membrana sahibdirlər. İzotonik mühitdə
yaşayanların isə membran su keçiriciliyi daha yüksək olur.
Abşeron yarımadasındakı Masazır gölü kimi hipertonik
və duz qatılığı dəyişən habitatlarda yaşayan təkhüceyrəli
eukariotlarda hansı su tənzimləmə adaptasiyaları təkamül
etmiş ola bilər?
8. ELMİ TƏDQİQAT Bitkidə saxarozun hüceyrəyə daxil olma
mexanizmini aydınlaşdırmaq üçün bir təcrübə tərtib olunur. Hüceyrələr saxaroz məhluluna qoyulur və məhlulun
pH dəyəri vaxtaşırı ölçülür. Hüceyrə nümunələri müəyyən intervalla götürülür və onların daxili saxaroz qatılığı
ölçülür. pH dəyərinin tədricən aşağı düşərək zəif turşuluq
səviyyəsində sabitləndiyi, bundan sonra isə saxarozun
hüceyrəyə girişi müşahidə olunur. (a) Bu nəticələri dəyərləndirib, onları izah edən hipotez təklif edin. (b) Qaba pH
dəyərinin sabitləndiyi mərhələdə hüceyrənin ATP regenerasiyasının qarşısını alan inhibitor əlavə olunduğunu fərz
edin. Bu halda nə baş verər?

3. Aşağıdakı amillərdən hansı membran axıcılığını artıra bilər?
A) doymamış fosfolipid miqdarındakı nisbi artım
B) doymuş fosfolipid miqdarındakı nisbi artım
C) azalan temperatur
D) membranın protein tərkibindəki artım

9. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Quraq ərazilərdə
genişmiqyaslı suvarma torpaqda duzun yığılmasına səbəb
olur. (Su buxarlandıqca həllolan duzlar torpaqda qalır).
Bitki hüceyrəsində su tarazlığı haqqında öyrəndiklərinizə
əsaslanaraq, torpaqda artan duzluluğun bitkilər üçün niyə
zərərli olduğunu izah edin.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz

10. ESSE: ƏLAQƏLƏR İnsanın mədəaltı vəzi hüceyrələri
xaricdən qlükoz, aminturşu və xolesterin kimi zəruri
maddələrlə yanaşı, O2 əldə edərək, CO2 kimi tullantı
məhsullarını kənarlaşdırır; hormonal siqnala cavab
olaraq həzm enzimləri ifraz edir və eyni zamanda, öz ion
qatılığını ətrafı ilə mübadilə edərək tənzimləyir. Hüceyrə
membranının struktur və funksiyası haqda bildikləriniz
əsasında hüceyrənin mühiti ilə olan əlaqələrini təsvir
edən 100-150 sözlük qısa esse yazın.

4. Aşağıdakı proseslərdən hansı digərlərini də özündə ehtiva
edir?
A) osmos
B) həllolanın membrandan diffuziyası
C) passiv nəqliyyat
D) ionun öz elektrokimyəvi qradiyenti boyunca aşağıya
doğru nəqliyyatı
5. Şəkil 7.18-ə əsasən aşağıdakı təcrübi dəyişikliklərdən hansı
saxarozun bitki hüceyrəsinə giriş sürətini artırır?
A) hüceyrəxarici saxaroz qatılığının azaldılması
B) hüceyrəxarici pH dəyərinin azaldılması
C) sitoplazmik pH dəyərinin azaldılması
D) membranı hidrogen ionlarına qarşı daha keçirici hala
gətirən maddə əlavəsi
6. TƏSVİR ET Yandakı diaqramda göstərildiyi kimi, seçici
keçiricilik xassəsinə malik membranla əhatələnmiş sulu
məhluldan ibarət süni “hüceyrə” fərqli məhlul daşıyan “mühit”ə yerləşdirilmişdir. Membran su və sadə şəkərlərə qarşı
keçirici olduğu halda, disaxarid saxaroza qarşı keçirici deyil.
A) Həllolanların xalis axın yönünü (hüceyrə daxilinə və ya
xaricinə) düz oxlar ilə göstərin
B) Hüceyrəxarici məhlul izotonik, hipotonik, yoxsa hipertonikdir?
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11. SİNTEZ
Supermarketlərdə kələm və
digər tərəvəzlərin üzərinə
adətən su səpilir.
Bu tərəvəzləri nə
üçün təzə saxlayır? İzah edin.

Metabolizmə Giriş

8

Şəkil 8.1 Bu dalğaların işıq saçmasının səbəbi nədir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
8.1

Canlı metabolizmi termodinamika
qanunlarına tabe olan maddə və
enerjini çevrilmələri həyata keçirir

8.2

Reaksiyanın sərbəst enerji
dəyişməsi, onun öz-özünə gedibgetməyəcəyini təyin edir

8.3

ATP ekzerqonik reaksiyaları
enderqonik reaksiyalarla
qoşalaşdıraraq hüceyrədə iş üçün
lazımi enerjini təmin edir

8.4

Enzim enerji səddini aşağı salaraq
metabolik reaksiyanı sürətləndirir

8.5

Enzim fəaliyyətinin tənzimlənməsi
metabolizmi idarə etməyə kömək
edir
İşıldaböcək

Canlı Təbiətin Enerjisi
Mikroskopik bir yer olan canlı hüceyrə minlərlə reaksiyanın baş verdiyi
miniatür kimyəvi zavoddur. Hüceyrələr ehtiyac halında şəkərlərdən
aminturşular istehsal edib, onları bir-birinə bağlayaraq proteinlər əldə
edir. Qida həzm olunduqda isə, əksinə proteinlər şəkərlərə çevrilə bilən
aminturşulara parçalanır. Çoxhüceyrəli orqanizmlərdə bir çox hüceyrə
bədənin başqa hissələrində istifadə olunan maddə ixrac edir. Şəkər və
sairə yanacaqlardan enerji əldə edən hüceyrə tənəffüsü adlı proses bu kiçik
zavodun iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayır. Hüceyrə bu enerjidən istifadə
edərək, 7-ci fəsildə bəhs olunan, həllolanların plazma membranından
daşınması kimi işləri görür.
Daha qeyri-adi nümunə Şəkil 8.1-də göstərilən okean ləpələridir. Belə
ki, onlar dinoflagellat adlı sərbəst hərəkət edən təkhüceyrəli dəniz
orqanizmlər vasitəsilə daxildən işıqlandırılır. Dinoflagellatlar bioişıldama
adlanan proseslə müəyyən üzvi molekullardan tədarük olunmuş enerjini
işığa çevirir. Bir çox bioişıldayan orqanizmlər okeanlarda yaşasa da, bəziləri
(məsələn, sol-aşağı küncdə göstərilən bioişıldayan işıldaböcək) quruda
yaşayır. Bioişıldama və hüceyrə tərəfindən yerinə yetirilən digər metabolik
fəaliyyətlər dəqiqliklə uzlaşdırılıb idarə olunur. Mürəkkəblik, səmərəlilik
və xırda dəyişikliklərə olan həssaslığına görə hüceyrənin kimyəvi zavod
olaraq əvəzolunmazdır. Bu fəsildə öyrənəcəyiniz metabolizm anlayışı
həyati proseslər zamanı maddənin və enerjinin necə axdığını və bu axının
necə idarə olunduğunu başa düşməkdə sizə kömək edəcəkdir.
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BAŞLIQ 8.1
Canlı metabolizmi termodinamika
qanunlarına tabe olan maddə və
enerjini çevrilmələri həyata keçirir
Orqanizmdəki kimyəvi reaksiyaların cəminə
metabolizm (yun. metabole, dəyişmə) deyilir.
Metabolizm molekullar arası nizamlı əlaqə nəticəsində
ortaya çıxan həyatın yaranan xassəsidir.

Canlı Təbiətin Kimyəvi Proseslərinin
Metabolik Yollar Şəklində Təşkili
Hüceyrənin metabolizmini hüceyrədə baş verən minlərlə reaksiyanın təşkil etdiyi, bir-birilə kəsişən yollardan ibarət xəritə kimi təsəvvür edə bilərik. Metabolik
yol spesifik molekul ilə başlayaraq, onu müəyyən ardıcıl
mərhələlərlə dəyişikliyə uğratdıqdan sonra, müəyyən
məhsula çevirir. Yoldakı hər bir mərhələ xüsusi enzim
vasitəsilə katalizlənir:
Enzim 1
Reaksiya 1
Başlanğıc
molekulu

Enzim 2

Enzim 3

Reaksiya 2

Reaksiya 3
Məhsul

Necə ki, qırmızı, sarı və yaşıl işıqlar avtomobillərin
hərəkətini idarə edir, eləcə də enzimləri idarə edən
mexanizmlər metabolik tələb və təklifi tarazlayır.
Bütövlükdə metabolizm hüceyrənin maddə və enerji
resurslarını idarə edir. Bəzi metabolik yollar mürəkkəb
molekulları daha sadə birləşmələrə parçalayaraq enerji
istehsal edirlər. Bu cür parçalayıcı proseslərə katabolik
yollar və ya parçalama yolları deyilir. Əsas katabolik yollardan biri qlükoz şəkəri və digər üzvi yanacaq
maddələrinin oksigen varlığında karbon dioksid və suya
parçalayan hüceyrə tənəffüsüdür. (Yolların birdən artıq
başlanğıc maddəsi və/və ya son məhsulu ola bilər). Üzvi
molekullardan tədarük olunan enerji hüceyrədə kirpiklərin çırpılması və ya membran nəqliyyatı kimi işlərin
görülməsi üçün yararlı formaya çevrilir. Anabolik yollar isə əksinə, enerjidən istifadə edərək sadə molekullardan daha mürəkkəb molekullar istehsal edir; bunlara
bəzən biosintetik yollar da deyilir. Anabolizmə misal
olaraq, sadə molekullardan aminturşu, aminturşulardan
da proteinlərin sintezini göstərmək olar. Katabolik və
anabolik yollar metabolik landşaftın üzüaşağı və üzüyuxarı küçələridir. Enişdə katabolik reaksiyadan çıxan enerji,
daha sonra yoxuşda anabolik reaksiyanı həyata keçirmək üçün istifadə oluna bilər.
Bu fəsildə diqqətimizi metabolik yolların ortaq mexanizmləri üzərində cəmləyəcəyik. Enerji bütün metabolik proseslər üçün fundamental olduğundan, hüceyrənin
necə işlədiyini başa düşmək üçün enerji haqda təməl
biliyə yiyələnmək vacibdir. Misalları cansız sistemlər
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üzərində qursaq da, nümayiş olunan anlayışlar canlı sistemlərdəki enerji axımını öyrənən elm, bioenergetika
sahəsində də keçərlidir.

Enerji Növləri
Enerji dəyişdirmə qabiliyyətidir. Gündəlik həyatda
enerji mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki onun bəzi
növlərindən iş görmək, yəni maddəni cazibə qüvvəsi və
sürtünmənin əksinə hərəkət etdirmək üçün istifadə etmək mümkündür. Başqa ifadəylə desək, enerji maddəni
dəyişdirmək bacarığıdır. Məsələn, bu kitabın səhifələrini çevirmək üçün enerjidən istifadə edirsiniz və hüceyrələriniz müəyyən maddələri membrandan keçirmək
üçün enerji xərcləyir. Enerjinin müxtəlif formaları var və
canlı təbiətin iş görmə qabiliyyəti hüceyrələrin enerjini
bir formadan digərinə keçirməsindən asılıdır.
Əşyaların nisbi hərəkəti də enerji tələb edir. Bu
enerjiyə kinetik enerji deyilir. Hərəkət edən əşyalar
hərəkəti başqa maddələrə ötürərək iş görə bilir: Bir
bilyard oyunçusu çubuğun hərəkətini bilyard şarına
ötürür ki, həmin şar da öz növbəsində digər şarları
hərəkətə keçirir; bənddən tökülən su turbinləri fırladır;
ayaq əzələlərinin yığılması velosiped pedallarını fırladır. Termal enerji isə atom və ya molekulların təsadüfi
hərəkəti ilə əlaqəli kinetik enerjidir; bir əşyadan digərinə ötürülən termal enerjiyə istilik deyilir. İşıq isə yaşıl
bitkilərdə fotosintez kimi proseslərdə istifadə edilən
enerji növüdür.
Hərəkət etməyən əşya da enerjiyə malik ola bilər.
Kinetik olmayan enerjiyə potensial enerji deyilir; bu,
maddənin yeri və ya strukturuna görə malik olduğu
enerjidir. Məsələn, bəndin arxasındakı su dəniz səviyyəsindən yüksəkdə olduğu üçün enerjiyə malikdir.
Molekul atomları arasındakı əlaqələrdə iştirak edən
elektronların düzülüşünə görə enerjiyə malikdirlər.
Kimyəvi enerji bioloqların istifadə etdiyi bir termindir
və kimyəvi reaksiyalarda ortaya çıxan enerjini ifadə edir.
Yadınızdadırsa, katabolik yollar mürəkkəb molekulları
parçalayaraq enerji buraxır. Bioloqların deyişi ilə, qlükoz
kimi mürəkkəb molekullarda yüksək kimyəvi enerji var.
Katabolik reaksiyalarda bəzi rabitələr qırılır, digərləri
isə yaranır və nəticədə, enerji buraxılır və aşağı enerjili molekullar əmələ gəlir. Oxşar çevrilmə, benzindəki
hidrokarbonlar avtomobil mühərriklərində oksigenlə
partlayıcı şəkildə reaksiyaya girib, pistonların hərəkəti
və işlənmiş qazların istehsalı ilə nəticələnəndə də baş
verir. Reaksiyanın sakit versiyasında qida molekullarının
oksigenlə reaksiyası bioloji sistemləri kimyəvi enerjilə
təmin edir, tullantı maddələri olaraq isə, karbon dioksid və su istehsal edir. Hüceyrəvi strukturlarda gedən
biokimyəvi reaksiyalar hüceyrələrə qida molekullarından kimyəvi enerji almağa və bunu həyati proseslərdə
istifadə eləməyə imkan yaradır.
Enerji bir formadan digərinə necə keçir? Şəkil 8.2-yə
fikir verin. Pilləkənlə tramplinə çıxan qadın günorta
yeməyində qəbul etdiyi qidadakı kimyəvi enerjini istifadə edir. Beləliklə, əzələ hərəkətlərinin kinetik enerjisi,
su səviyyəsindən yüksəkliyə görə potensial enerjiyə

bitkilər tərəfindən fotosintez zamanı işıq enerjisindən
alınmışdır. Canlı orqanizmlər enerji çeviriciləridir.

Şəkil 8.2 Kinetik və potensial enerji arası çevrilmələr.
Suya düşərkən potensial enerji kinetik
enerjiyə çevrilir.

Adamın potensial enerjisi
platformada ikən sudakından
yüksəkdir.

Yuxarı çıxarkən əzələ hərəkətinin
kinetik enerjisi potensial enerjiyə
çevrilir.

Adamın sudakı potensial
enerjisi platformadakından
azdır.

çevrilir. Suya tullanan kişi isə potensial enerjisini kinetik
enerjiyə çevirir ki, bu enerji də o, suya girərkən suya
ötürülərək su molekullarının hərəkətini artırır və suyu
çalxalayaraq səs yaradır. Çok kiçik miqdarda enerji sürtünməylə istilik formasında ətrafa yayılır.
İndi isə gəlin, qadına pilləkənlərlə qalxmaq üçün
lazım olan kimyəvi enerjini təmin edən üzvi qida molekullarının mənbəyinə nəzər salaq. Bu kimyəvi enerji

Enerji Çevrilməsinin Qanunları
Termodinamika maddədə baş verən enerji çevrilmələrini öyrənir. Tədqiq olunan maddəyə istinad
etmək üçün sistem sözündən istifadə olunur. Kainatın
geri qalanına isə, yəni sistemin xaricindəki hər şeyə ətraf
deyilir. Təcrid olunmuş sistem ətrafı ilə nə enerji, nə də
maddə mübadiləsi apara bilir. Maye dolu termosu təcrid
olunmuş sistem saymaq mümkündür. Açıq sistemdə isə
həm enerji, həm də maddə sistem və ətrafı arasında
ötürülə bilir. Orqanizmlər açıq sistemlərdir. Onlar enerji
udurlar (məsələn, işıq enerjisi və ya üzvi molekullar
şəklində kimyəvi enerji) və ətrafa istilik və karbon dioksid kimi metabolik tullantı molekulları buraxırlar. Canlı
və digər bütün maddələrdə baş verən enerji çevrilmələrini termodinamikanın iki qanunu təsvir edir.

Termodinamikanın Birinci Qanunu
Termodinamikanın birinci qanununa əsasən,
kainatın enerji miqdarı sabitdir: Enerji ötürülə və çevrilə
bilər, lakin yaradıla və ya məhv edilə bilməz. Birinci qanun,
həmçinin enerjinin saxlanması prinsipi olaraq da qəbul
olunur. Elektrik şirkəti enerjini yaratmır, sadəcə istifadəyə yararlı formaya çevirir. Bitki günəş işığını kimyəvi
enerjiyə çevirərək, enerji istehsalçısı kimi yox, enerji
çeviricisi kimi fəaliyyət göstərir.
Şəkil 8.3a-dakı qonur ayı bioloji prosesləri həyata
keçirdikcə, qidasını təşkil edən üzvi molekullardakı
kimyəvi enerjini kinetik və digər enerji formalarına çevirir. Bəs bu enerji ilə iş gördükdən sonra nə baş verir? Bu
suala isə termodinamikanın ikinci qanunu cavab verir.

Şəkil 8.3 Termodinamikanın iki qanunu.
İstilik

Qidanın
kimyəvi
enerjisi

(a) Termodinamikanın birinci qanunu: Enerji
ötürülə və ya çevrilə bilər, lakin yaradıla və ya
məhv edilə bilməz. Məsələn, bu qonur ayıdakı
vücudunda gedən kimyəvi reaksiyalar balıqdakı kimyəvi (potensial) enerjini qaçış zamanı
kinetik enerjiyə çevirəcək.

Kinetik
enerji

(b) Termodinamikanın ikinci qanunu: Hər enerji ötürülməsi və çevrilməsi kainatdakı
nizamsızlığı (entropiyanı) artırır. Məsələn, ayı qaçdıqca metabolizminin yan məhsulları kimi istilik və xırda molekullar açığa çıxır və bədəni ətrafında nizamsızlıq artır.
Qonur ayı yarış atı ilə eyni sürətdə (56 km/s) qaça bilir.
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Termodinamikanın İkinci Qanunu
Enerjini məhv etmək mümkün deyilsə, orqanizmlər
sahib olduqları enerjini niyə təkrar-təkrar istifadə edə
bilmirlər? Məsələ burasındadır ki, hər enerji transferində və çevrilməsində, enerjinin bir hissəsi istifadəyə yararsız hala gəlir. Əksər enerji çevrilmələrində, enerjinin
istifadəyə daha yararlı olan formaları termal enerjiyə
çevrilərək, istilik şəklində itir. Şəkil 8.3a-da göstərilmiş
qidadakı kimyəvi enerjinin yalnız kiçik bir qismi qonur
ayının Şəkil 8.3b-dəki hərəkətinə sərf olunur; enerjinin
çoxu istilik olaraq qısa zamanda ətrafa yayılaraq itir.
Kimyəvi reaksiya ilə iş görən hüceyrə qaçılmaz olaraq
enerjinin digər formalarını istiliyə çevirir. Bir sistemdə
istiliyin iş görməsi üçün termal enerjinin isti yerdən
daha soyuq yerə axmasına imkan yaradan temperatur
fərqi olmalıdır. Canlılarda olduğu kimi, temperaturun
sabit olduğu sistemlərdə, kimyəvi reaksiyalarda yaranan
istilik sadəcə reaksiyanın baş verdiyi yeri, məsələn, canlının bədənini qızdırır. (Eyni proses qələbəlik bir otağı
da həddən artıq isidə bilir, çünki otaqdakı insanların
hər biri öz növbəsində saysız-hesabsız kimyəvi reaksiya
həyata keçirirlər!)
İstifadəyə yararlı enerjinin istilik olaraq itirilməsi
nəticəsində hər bir enerji transferi və ya çevrilməsi kainatı daha da nizamsız edir. “Nizamsız” sözü ilə dağınıq
otaq və ya baxımsız bina kimi kontekstlərdən tanışıq.
Alimlərin istifadə etdiyi mənada isə bu sözün spesifik
molekulyar tərifi var: Sistemdəki enerjinin yayılma
dərəcəsi və fərqli enerji səviyyələrinin sayını ifadə edir.
“Nizamsızlıq” sözünün gündəlik dildə mənası (dağınıq
otaq) molekulyar nizamsızlıq üçün uğurlu bir bənzətmə
olduğundan, sadəlik üçün, müzakirələrdə bu bənzətmədən istifadə edəcəyik.
Alimlər molekulyar nizamsızlıq və təsadüfiliyin
səviyyəsini ölçmək üçün entropiya adlanan anlayışdan
istifadə edirlər. Maddə yığınının düzülüşü nə qədər
təsadüfidirsə, entropiyası da bir o qədər yüksək olur.
Termodinamikanın ikinci qanununu belədir: Hər bir
enerji transferi və ya çevrilməsi kainatın entropiyasını artırır.
Nizam məhəlli olaraq artsa da, kainatın bir bütün olaraq təsadüfiləşməsinə doğru qarşısıalınmaz bir tendensiya var.
Sistemin nizamlı strukturunun fiziki olaraq parçalanması entropiyanın artmasını təsvir etmək üçün
yaxşı nümunədir. Məsələn, baxımsız binanın zamanla
dağıldığını müşahidə etmək olar. Lakin kainatdakı
entropiya artımının böyük hissəsi istiliyin artmasından
və maddənin daha nizamsız forma almasından ibarət
olub, daha mücərrəd şəkildə baş verir. Şəkil 8.3b-dəki
ayı kimyəvi enerjini kinetik enerjiyə çevirərkən, qidanın parçalanması nəticəsində meydana gələn CO2 kimi
kiçik molekullar və istilik də istehsal edərək mühitin
nizamsızlığını artırır.
Entropiya anlayışı bəzi proseslərin niyə enerji baxımından daha əlverişli olub, öz-özünə baş verdiyini başa
düşməyə yardım edir. Əgər bir proses öz-özlüyündə
entropiyanın artmasına gətirib çıxarırsa, həmin proses
heç bir enerji sərmayəsinə ehtiyac olmadan baş tuta
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bilər və bu, özbaşına proses adlanır. Qeyd edək ki,
“özbaşına” burada prosesin sürətlə baş verəcəyi mənasına gəlmir, sadəcə prosesin enerji baxımından əlverişli
olduğunu ifadə edir. (Ümumiyyətlə, kimyaçıların çox
istifadə etdikləri “özbaşına” sözünü “enerji baxımından
əlverişli” şəklində anlamaq lazımdır). Partlayış kimi
bəzi özbaşına proseslər çox sürətlə baş verir. Köhnə
maşının paslanması kimi uzun müddət davam edən
özbaşına proseslər də var.
Entropiyanın azalmasına gətirib çıxaran proseslər isə
özbaşına deyil. Bu prosesləri yalnız müəyyən miqdar
enerji ilə həyata keçirmək mümkündür. Gündəlik həyatdakı təcrübəmizdən bilirik ki, bəzi hadisələr özbaşına getsə də, digərləri bu şəkildə baş vermir. Məsələn,
su üzüaşağı özbaşına axsa da, üzüyuxarı yalnız enerji
sərfiyyatı ilə (suyu cazibə qüvvəsinin əksi istiqamətində
nasosla vurularaq) gedə bilir. Bütün hallarda, müəyyən
qədər enerji istilik şəklində itirilərək ətrafdakı entropiyanı artırır və enerji sərfiyyatının olması o deməkdir ki,
özbaşına olmayan proseslər belə, bütövlükdə, kainatdakı entropiyanı artırır.

Bioloji Nizam və Nizamsızlıq
Termodinamika qanunlarının təxmin etdiyi kimi, canlı
sistem ətrafının entropiyasını artırır. Hüceyrə dağınıq
başlanğıc materiallarından nizamlı strukturlar yaradır.
Məsələn, sadə molekullar mürəkkəb aminturşu şəklinə
salınır, aminturşular da, öz növbəsində daha mürəkkəb
struktura sahib olan peptid zəncirləri formasına gətirilir.
Orqanizm səviyyəsində də sadə başlanğıc materiallarından mürəkkəb və ecazkar nizamlı strukturlar yaradılır
(Şəkil 8.4). Lakin orqanizmin özü də bu proses zamanı

Şəkil 8.4 Canlılara xas bir xüsusiyyət olaraq nizam. Şəkildəki
dəniz ulduzu və aqava bitkisinin strukturundakı nizam aydın görünür.
Açıq sistem olaraq canlı ətrafındakı nizamın azalması hesabına öz nizamını artırır ki, bu zaman
kainatın ümumi entropiyası artır.

ətrafındakı nizamlı struktura sahib maddə və enerjini
əldə edib, onları daha nizamsız strukturlarla əvəzləyir. Məsələn, heyvanlar qidadan nişasta, protein və s.
kimi mürəkkəb molekullar əldə edirlər. Bu molekullar
katabolik yollarla parçalandıqca, heyvan mühitə karbon dioksid və su kimi sadə molekullar ifraz edir ki, bu
molekullardakı kimyəvi enerji qidadakından azdır (Şəkil
8.3b). Metabolik prosesdə kimyəvi enerji sərfiyyatına
mütənasib olaraq istilik ortaya çıxır. Daha böyük miqyasda, enerji bir çox ekosistemə işıq formasında daxil
olub, onu istilik şəklində tərk edir (Şəkil 1.11).
Canlı təbiət tarixinin ilkin dövrlərində mürəkkəb orqanizmlər sadə əcdadlarından yaranmışdırlar.
Məsələn, yaşıl yosun adlanan bitkilər aləminin sadə
orqanizmləri mürəkkəb çiçəkli bitkilərə təkamül
etmişdirlər. Struktural mürəkkəblikdə baş verən bu
kimi artım ikinci qanunu heç bir şəkildə pozmur. Bütöv
kainatın, yəni sistem (məsələn, canlı orqanizm) və onun
ətraf mühitinin ümumi entropiyası artdığı müddətcə,
sistemin entropiyası azala bilər. Buna görə, canlıları getdikcə təsadüfiləşən kainatda alçaq entropiya adacıqları
saymaq mümkündür. Bioloji nizamın təkamülü tamamilə termodinamika qanunları çərçivəsində baş verir.

YOXLAMA 8.1
1. ƏLAQƏ QUR Termodinamikanın ikinci qanunu maddənin
membran üzərindən diffuziyasını necə izah edir? (Şəkil 7.10)
2. Ağacın başında yetişərkən, oradan yerə düşərkən və onu
yeyən bir canlı tərəfindən həzm olunarkən bir almadakı enerji
formaları necə dəyişir?
3. ƏGƏR Su ilə dolu stəkana bir çay qaşığı şəkər əlavə etsəniz,
zamanla həll olacaqdır. Uzun müddət belə qalsa, su tamamilə
buxarlanar və şəkər kristalları yenidən əmələ gələr. Müşahidəni entropiya baxımından açıqlayın.

BAŞLIQ 8.2
Reaksiyanın sərbəst enerji
dəyişməsi, onun öz-özünə gedibgetməyəcəyini təyin edir
Termodinamika qanunları kainata bir bütün olaraq
şamil edilir. Bioloqlar isə canlı təbiətin kimyəvi reaksiyalarını başa düşməyə çalışırlar. Məsələn, bioloq üçün
hansı reaksiyaların özbaşına, hansılarının isə xaricdən
sistemə enerji idxalı ilə baş verdiyini anlamaq vacibdir.
Bəs kainatda baş verən hər bir reaksiya üçün ayrıca
enerji və entropiya dəyişikliklərini bilmədən, bunu necə
etmək olar?

Sərbəst Enerji Dəyişməsi: ΔG
Xatırladaq ki, kainat dedikdə, müəyyən sistem ilə
ətrafı nəzərdə tutulur. 1878-ci ildə Yale Universitetinin
professoru J. Willard Gibbs faydalı bir funksiya təyin

etdi. Gibbs sərbəst enerjisi adlanan (ətrafı nəzər almadan) və G hərfi ilə işarə olunan bu funksiyaya qısaca
sərbəst enerji deyəcəyik. Canlılarda olduğu kimi, sabit
temperatur və təzyiq olan şəraitdə sistemdəki enerjinin
iş görmək üçün yararlı olan hissəsinə sərbəst enerji deyilir. Sistemdə baş verən dəyişikliklər zamanı (məsələn,
kimyəvi reaksiya əsnasında) sərbəst enerji dəyişməsinin
necə təyin edildiyinə nəzər salaq.
Kimyəvi reaksiya zamanı, ΔG kimi işarə olunan
sərbəst enerji dəyişməsini aşağıdakı tənlikdən istifadə
edərək hesablamaq mümkündür:
ΔG = ΔH – TΔS
Tənlik ancaq sistemin (reaksiyanın) öz xüsusiyyətlərindən asılıdır: ΔH sistemin entalpiyasındakı (bioloji
sistemlərdə, bu ümumi enerjiyə bərabərdir) dəyişikliyi,
ΔS sistemin entropiyasındakı dəyişikliyi, T isə Kelvin
(K) vahidi ilə (K=°C + 273; bax Əlavə C) mütləq temperaturu ifadə edir.
Kimyəvi metodlar ilə istənilən reaksiyanın ΔG dəyərini ölçmək mümkündür (Bu dəyər pH, temperatur,
reaktiv və məhsulların qatılığı kimi şərtlərdən asılıdır).
Prosesin ΔG dəyərini öyrəndikdən sonra, onun özbaşına, yəni xaricdən enerji idxalı olmadan gedib-getməyəcəyini təxmin etmək üçün, bu dəyərdən istifadə edə
bilərik. Əsrlik təcrübələr göstərir ki, yalnız mənfi ΔG
dəyərinə sahib olan proseslər özbaşına baş verir. ΔG
dəyərinin mənfi olması üçün, ya ΔH mənfi olmalıdır
(sistem entalpiyasını verməli, H aşağı düşməlidir), ya
da TΔS müsbət olmalıdır (sistem nizamını verməli və
S artmalıdır), yaxud da bunların hər ikisi olmalıdır. ΔH
və TΔS-in toplamına baxsaq, bütün özbaşına proseslərin
ΔG-si mənfidir. Başqa sözlə, bütün özbaşına proseslər
sistemin sərbəst enerjisini azaldır. ΔG dəyəri müsbət və
ya 0 olan proseslər isə heç vaxt özbaşına baş vermir.
Enerji əlavəsi olmadan sistemdə nə kimi dəyişikliklərin baş verə biləcəyini təxmin etməyə imkan verdiyindən, bu məlumat bioloqlar üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Bu kimi özbaşına proseslər iş görmək üçün
istifadə oluna bilər. Metabolizm araşdırmalarının əsas
məqsədlərindən biri hansı reaksiyaların hüceyrədə iş
üçün əlverişli olduğunu təyin etməkdir və buna görə də
bu prinsip sözügedən sahədə mühüm yer tutur.

Sərbəst Enerji, Stabillik və Tarazlıq
Əvvəlki bölmədə gördüyümüz kimi, sistem içində bir
proses özbaşına baş verirsə, ΔG mənfi olmalıdır. Bu eyni
zamanda, başlanğıc sərbəst enerji səviyyəsinin sondakı
səviyyədən yüksək olduğu mənasına gəlir:
ΔG = Gilkin vəziyyət – Gyekun vəziyyət
Buna görə də, başlanğıc haldan son hala keçiddə
sərbəst enerji itkisi olmadan ΔG mənfi ola bilməz. Son
halında sərbəst enerjisi əvvəlkindən daha az olduğuna
görə, sistem başlanğıcda olduğundan daha stabildir.
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Sərbəst enerjini sistemin qeyri-stabilliyinin, başqa sözlə, daha stabil hala keçmə tendensiyasının ölçüsü kimi
görmək mümkündür. Qeyri-stabil sistemlər (yüksək G)
daha stabil (aşağı G) olacaq şəkildə dəyişirlər. Məsələn,
dalğıc platformadaykən, suda olduğundan daha qeyri-stabildir (düşmə ehtimalı böyükdür); boya damlası
suya yayılmış boyadan daha stabildir (yayılma ehtimalı
böyükdür); qlükoz, parçalandığında əmələ gələn kiçik
molekullardan daha qeyri-stabildir (Şəkil 8.5). Maneə
yoxdursa, bu sistemlər daha stabil hala doğru gedir:
dalğıc suya düşəcək, məhlul daha homogen rəng alacaq
və qlükoz kiçik molekullara parçalanacaqdır.
Maksimum stabillik halı üçün istifadə olunan digər
bir termin, Başlıq 2.4-də kimyəvi reaksiyalar kontekstində öyrəndiyiniz tarazlıq terminidir. Sərbəst enerji və
tarazlıq arasında (o cümlədən kimyəvi tarazlıq arasında) əhəmiyyətli əlaqə var. Bir çox kimyəvi reaksiya
dönən olub, irəli və geri gedən reaksiyaların eyni sürətdə baş verdiyi nöqtəyədək davam edir. Bu nöqtədə,
reaksiyanın kimyəvi tarazlıqda olduğunu və reaktiv və
məhsulların nisbi qatılığında xalis dəyişikliyin olmadığını deyə bilərik.
Reaksiya tarazlığa doğru getdikcə, reaktiv-məhsul
qarışığının sərbəst enerjisi aşağı düşür. Reaksiya hansısa
yolla tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıqda (məsələn,
məhsullardan birini məhluldan kənarlaşdırıb, reak-

tivlərə nisbətdə məhsulların qatılığını dəyişdirdikdə)
sərbəst enerji artır. Tarazlıq vəziyyətindəki bir sistemin
G dəyəri, o sistem içərisində mümkün olan ən aşağı
səviyyədədir. Tarazlığı sərbəst enerji səviyyəsi kimi də
düşünmək mümkündür. Tarazlığı pozan hər hansı dəyişikliyin ΔG dəyəri müsbət olacağı üçün, özbaşına ola
bilməz. Buna görə də, sistem heç vaxt tarazlıqdan özbaşına uzaqlaşmır. Taraz sistem özbaşına dəyişə bilməyəcəyi üçün, iş də görə bilməz. Bir proses ancaq tarazlığa
yönəldiyi zaman özbaşına baş verə və iş görə bilər.

Sərbəst Enerji və Metabolizm
Artıq sərbəst enerji anlayışını canlı təbiətdəki proseslərə tətbiq edə bilərik.

Metabolizmdə Ekzerqonik və Enderqonik
Reaksiyalar
Sərbəst enerji dəyişmələrinə görə kimyəvi reaksiyaları ekzerqonik (“xaricə yönələn enerji”) və enderqonik
(“daxilə yönələn enerji”) deyə ikiyə ayırmaq mümkündür. Ekzerqonik reaksiya net enerji çıxışı ilə baş
verir (Şəkil 8.6a). Ekzerqonik reaksiyada kimyəvi qarışıq
sərbəst enerji itirdiyinə görə (G azaldığına görə), ΔG
mənfidir. ΔG dəyərini reaksiyanın özbaşınalığı üçün
bir standart olaraq götürsək, ekzerqonik reakisayaların

Şəkil 8.5 Sərbəst enerji ilə stabillik, iş tutumu və özbaşına proses arasında əlaqə. Qeyri-stabil
sistemlərin (üst) sərbəst enerjisi (G) yüksəkdir. Belə sistemlər özbaşına daha stabil vəziyyətə (alt) keçməyə meyllidirlər və bu “üzüaşağı” dəyişmədən istifadə edərək iş görmək mümkündür.

● Yüksək sərbəst enerji səviyyəsi (yüksək G)
● Aşağı stabillik
● Yüksək iş tutumu
Özbaşına prosesdə:

● Sistemin sərbəst enerjisi
azalır (ΔG < 0)

● Sistem daha stabil hal alır
● Sistemdən çıxan sərbəst

enerji iş görməyə yararlıdır

● Alçaq sərbəst enerji səviyyəsi
● Yüksək stabillik
● Aşağı iş tutumu

(a) Cazibə qüvvəsinə əsaslanan
hərəkət. Şeylər yüksəkdən alçaq
yerə doğru öz-özünə hərkət edir.

(b) Diffuziya. Boya damcısının
molekulları təsadüfi şəkildə
ətrafa yayılır.

ƏLAQƏ QUR (b) bəndindəki molekulların yerdəyişməsini Şəkil 7.17-dəki hidrogen ionlarının (H+) proton
nasosları ilə daşınaraq qatılıq qradiyentinin yaranması ilə nəticələn prosesi qarşılaşdırın. Hansı proses(lər)
daha yüksək sərbəst enerjiyə gətirib çıxarır? Hansı sistem(lər) iş görə bilir?
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(c) Kimyəvi reaksiya. Hüceyrə
qlükozu kiçik molekullara
parçalayır.

Şəkil 8.6 Ekzerqonik və enderqonik reaksiyalarda sərbəst
enerji dəyişməsi (ΔG).
(a) Ekzerqonik reaksiya: enerji açığa çıxır, özbaşınadır.

Sərbəst enerji

Reaktivlər
Açığa
çıxan enerji
miqdarı
(ΔG < 0)
Enerji

Məhsullar

Reaksiya gedişatı
(b) Enderqonik reaksiya: enerji tələb edir, özbaşına deyil.

Sərbəst enerji

Məhsullar

Açığa
çıxan enerji
miqdarı
(ΔG > 0)
Enerji

Reaksiya gedişatı

özbaşına olduğunu deyə bilərik. Ekzerqonik reaksiyada
ΔG görülə biləcək maksimum işin miqdarını göstərir.*
Sərbəst enerjidəki düşüş nə qədər böyükdürsə, reaksiya
bir o qədər çox iş görə bilir.
Hüceyrə tənəffüsünü göstərən ümumi reaksiyanı
nümunə kimi istifadə edək:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

Qeyd etmək lazımdır ki, rabitələrin qırılması enerjini
açığa çıxarmır; əksinə, irəlidə görəcəyimiz kimi, bunun
üçün enerjiyə ehtiyac var. “Rabitələrdə saxlanan enerji”
ifadəsi sadəcə olaraq, məhsulların reaktivlərdən aşağı
sərbəst enerjiyə sahib olduğu hallarda, köhnə rabitələrin qırılıb, yenilərinin əmələ gəlməsi zamanı ortaya
çıxan potensial enerji deməkdir.
Ətrafından enerji udan reaksiyaya enderqonik reaksiya deyilir (Şəkil 8.6b). Bu reaksiyalar sərbəst enerjini
molekullarda topladığına görə (yəni, G artdığına görə),
ΔG müsbətdir. Belə reaksiyalar özbaşına baş vermir və
ΔG-nin dəyəri reaksiyanı həyata keçirmək üçün lazım
olan enerjinin dəyərinə bərabərdir. Əgər bir kimyəvi
reaksiya ekzerqonik (üzüaşağı) olub bir istiqamətdə
enerji açığa çıxarırsa, həmin reaksiyanın əksi enerjini
udan, enderqonik (üzüyuxarı) reaksiya olmalıdır. Bir
dönən proses hər iki istiqamətdə üzüaşağı ola bilməz.
Qlükoz ilə oksigeni karbon dioksid və suya çevirən
hüceyrə tənəffüsü üçün ΔG = –686 kcal/mol idirsə, əks
proses, yəni karbon dioksid ilə suyun qlükoz və oksigenə çevrilməsi yüksək dərəcədə enderqonik olmalıdır,
yəni ΔG= +686 kcal/mol. Belə bir reaksiya öz-özünə
baş verə bilməz.
O zaman, bitki canlıların enerji üçün istifadə etdikləri
qlükozu necə istehsal edir? Bitkilər lazımi enerjini (1
mol qlükoz üçün 686 kcal) ətrafdan işıq udub, onun
enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirərək əldə edirlər. Ardından uzun ekzerqonik mərhələlərdən ibarət reaksiya
zənciri ilə bu kimyəvi enerjini qlükoz molekulu istehsal
etmək üçün istifadə edirlər.

Tarazlıq və Metabolizm
Şəkil 8.7-dəki təcrid olunmuş hidroelektrik sistemdə
olduğu kimi, təcrid olunmuş sistem əvvəl-axır tarazlıq
vəziyyətinə gəlir və bundan sonra artıq iş görə bilmir.
Metabolizmi təşkil edən kimyəvi reaksiyalar dönən
reaksiyalardır və onlar da laborator şəraitdə təcrid olunmuş şəkildə getsələr tarazlıq vəziyyətinə çatarlar. Tarazlıq vəziyyətindəki sistemlər minimum G-də olduğuna
və iş görə bilmədiyinə görə, metabolik tarazlığa çatmış
hüceyrə ölü hüceyrədir! Metabolizmin bütövlükdə heç vaxt
tarazlıqda olmaması həyatı səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən
biridir.

ΔG = –686 kcal/mol (–2870 kJ/mol)
“Standart şəraitdə” (1 M reaktiv və məhsul, 25°C,
pH 7) hüceyrə tənəffüsü ilə parçalanan hər mol (180 g)
qlükoz üçün, 686 kcal (2 870 kJ) enerji iş görmək üçün
əlverişli hala gəlir. Enerjinin saxlanma qanununa əsasən,
tənəffüsün kimyəvi məhsullarında saxlanan enerji,
reaktivlərdə olandan 686 kcal az olmalıdır. Reaksiyanın
məhsulu, bir mənada, rabitələrindən enerji əldə olunan
şəkərin tullantı materialıdır.

Şəkil 8.7 Təcrid olunmuş hidroelektrik sistemdə tarazlıq və
iş. Üzüaşağı axan su lampanı yandıran generatoru enerji ilə təmin
edən turbini hərəkətə keçirsə də, proses yalnız sistem sistem tarazlığa
çatanadək davam edir.

*Maksimum sözü burada əhəmiyyətlidir, çünki, sərbəst enerjinin bir hissəsi
istilik olaraq itir və iş görə bilməz. Beləcə, ΔG əlçatan enerjinin nəzəri üst
limitini təşkil edir.
FƏSİL 8
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Bir çox sistem kimi, canlı hüceyrə də tarazlıqda deyil.
Ətraf mühitlə davamlı maddə alış-verişi hüceyrədəki metabolik reaksiyaların tarazlığa çatmasına imkan
vermir və hüceyrə həyatı boyunca daim iş görür. Bu
prinsip Şəkil 8.8a-dakı açıq (və daha realistik) hidroelektrik sistemin misalında təsvir olunub. Üzüaşağı axan
suyun turbinləri hərəkətə gətirdiyi belə sadə sistemlərdən fərqli olaraq, hüceyrədəki katabolik yollar sərbəst
enerjini bir sıra reaksiya vasitəsilə açığa çıxarır. Bunun
bir misalı, Şəkil 8.8b-də bənzətmə yolu ilə təsvir olunmuş hüceyrə tənəffüsüdür. Tənəffüsün dönən reaksiyalarından bəziləri davamlı olaraq bir istiqamətdə “itələnir” yəni, tarazlıqdan uzaqlaşır. Natarazlığı qoruyub
saxlamağın açarı, məhsulun bir yerdə yığılıb qalmasının
qarşısını almaq və növbəti reaksiya üçün reaktiv rolunu
oynamasını təmin etməkdir; sonda əmələ gələn tullantılar isə hüceyrədən xaric olunur. Ümumi reaksiya zəncirinin davamlılığını təmin edən şey, enerji “təpəsinin”
zirvəsində olan qlükoz və oksigenlə, enerji “təpəsinin”
ətəyində olan karbon dioksid və su arasındakı nəhəng
sərbəst enerji fərqidir. Davamlı olaraq qlükoz kimi yanacaq maddəsi və oksigen ilə təmin olunan, tullantıları
xaric edə bilən hüceyrənin metabolik yolları heç vaxt
tarazlığa çatmır. Hüceyrə bu vəziyyətdə dayanmadan
həyati işləri görməyə davam edə bilir.
Geriyə bir addım atıb ümumi mənzərəyə baxsaq,
hüceyrəni açıq sistem olaraq təsəvvür etməyin nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu görərik. Gün işığı ekosistemdəki
Şəkil 8.8 Açıq sistemlərdə tarazlıq və iş.

bitki və digər fotosintetik orqanizmlər üçün gündəlik
sərbəst enerji mənbəyi rolunu oynayır. Ekosistemdəki
heyvan və digər qeyri-fotosintetik canlılar isə sərbəst
enerjini fotosintez məhsulları şəklində qəbul edirlər.
Sərbsət enerji anlayışını metabolizmə tətbiq etdiyimizə
görə, hüceyrənin həyat adlı işi tam olaraq necə reallaşdırdığına keçmək olar.

YOXLAMA

8.2

1. Hüceyrə tənəffüsü sərbəst enerjisi yüksək olan qlükoz və
oksigeni istifadə edərək, sərbəst enerjisi aşağı olan karbon
dioksid və su istehsal edir. Hüceyrə tənəffüsü özbaşına
prosesdirmi? Ekzerqonikdirmi, yoxsa enderqonik? Qlükozdan
ayrılan enerjiyə nə baş verir?
2. VİZUAL BACARIQ Katabolizm və anabolizm proseslərini
Şəkil 8.5c ilə necə əlaqələndirmək olar?
3. ƏGƏR Bəzi bəzək əşyası və ayaqqabılarda təzyiq nəticəsində iki maddə reaksiyaya girərək kimyəvi işlıqlandırma adlanan
prosesə təkan verir. Sözügedən kimyəvi reaksiya ekzerqonikdirmi, yoxsa enderqonik? Cavabınızı açıqlayın.

BAŞLIQ 8.3
ATP ekzerqonik reaksiyaları
enderqonik reaksiyalarla
qoşalaşdıraraq hüceyrədə iş üçün
lazımi enerjini təmin edir
Hüceyrə əsasən üç növ iş görür:

(a) Açıq hidroelektrik
sistem. Su davamlı
olaraq sistemə daxil
olub axdığından sistem tarazlığa çatmır
və turbinlərdən axan
su generatoru işlək
saxlayır.

Kimyəvi iş – məsələn, monomerlərdən polimerlərin
istehsalı kimi, adi halda özbaşına baş verməyəcək
enderqonik reaksiyalara təkan vermək (kimyəvi iş
burada daha ətraflı müzakirə olunacaq; misallar
üçün Fəsil 9 və 10-a bax)
Daşıma işi – maddəni membran üzərindən özbaşına
getdiyi istiqamətin əksinə daşımaq (Başlıq 7.4)
Mexaniki iş – məsələn, kirpik hərəkəti (Başlıq 6.6),
əzələ hüceyrələrinin yığılması və xromosomların
hüceyrə bölünməsi zamanı hərəkəti
Bu işləri görmək üçün hüceyrənin enerji idarəçiliyində istifadə etdiyi enerji qoşalaşdırması adlı önəmli bir
aləti var: enderqonik reaksiyanı həyata keçirmək üçün
ekzerqonik reaksiyadan istifadə. Bu qoşalaşmanı mümkün edən əsas şey ATP-dir ki, bu molekul bir çox halda
hüceyrədəki işi görmək üçün birbaşa enerji mənbəyi
rolunu da oynayır.

(b) Çoxpilləli açıq hidroelektrik sistem. Hüceyrə tənəffüsü bu
sistemə oxşayır. Qlükoz bir sıra ekzerqonik mərhələdə parçalanır və hüceyrədə iş üçün lazım olan enerjini təmin edir. Hər
bir reaksiyanın məhsulu bir digəri üçün reaktiv olaraq istifadə
olunduğundan, heç bir reaksiya tarazlığa çatmır.
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ATP: Struktur və Hidrolizi
ATP (adenozin trifosfat) haqda fosfat qrupunu bir
funksional qrup kimi müzakirə edərkən söz açmışdıq
(Başlıq 4.3). ATP riboz şəkəri və ona bağlanmış adenin

adlanan azotlu əsasdan və üç fosfat qruplu zəncirdən
(trifosfat qrupundan) ibarətdir (Şəkil 8.9a). Enerji qoşalaşmasındakı rolundan əlavə, ATP həmçinin RNA-nı
əmələ gətirmək üçün istifadə olunan üç nükleozid
trifosfatdan biridir (Şəkil 5.23).
ATP-nin fosfat qrupları arasındakı rabitələrini hidroliz vasitəsilə qırmaq mümkündür. Ən kənardakı fosfat
qrupu suyun əlavəsi ilə qırıldıqda, bir molekul qeyri-üzvi fosfat (HOPO32– , bu kitabda Ⓟi kimi göstərilir) ATP
molekulundan ayrılır və adenozin difosfat (ADP) əmələ
gəlir (Şəkil 8.9b). Reaksiya ekzerqonik olub, hidroliz
olan hər mol ATP üçün 7.3 kcal enerji açığa çıxarır:
ATP + H2O → ADP + Ⓟi

ΔG= –7.3 kcal/mol (–30.5 kJ/mol)

Şəkil 8.9 Adenozin trifosfatın (ATP) struktur və hidrolizi. Bu
kitabda, trifosfat qrupunun (a)-da təsvir olunmuş kimyəvi strukturu
(b)-də göstərilmiş üç sarı dairə şəklində göstəriləcək.
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Trifosfat qrupu
(3 fosfat qrupu)

NH2
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H
OH

OH

(a) ATP-nin strukturu. Hüceyrə içərisində fosfatın hidroksil
qruplarının çoxu ionlaşmış haldadır (–O–).

Adenozin trifosfat (ATP)

+
Adenozin difosfat (ADP)

Ⓟi

+

Enerji

Qeyri-üzvi
fosfat

(b) ATP-nin hidrolizi. ATP ilə suyun reaksiyası nəticəsində ADP və
qeyri-üzvi fosfat (Ⓟi) əmələ gəlir və enerji açığa çıxır.

Bu standart şəraitdə hesablanan sərbəst enerji
dəyişməsidir. Hüceyrənin daxilində, reaktiv və məhsulların qatılığı 1 M olmadığından, bu hesab hüceyrəyə
uyğun gəlmir. ATP hidrolizinin hüceyrə şəraitindəki
sərbəst enerji fərqi (ΔG) –13 kcal/mol səviyyəsindədir.
Bu dəyər standart şəraitdə açığa çıxan enerjidən 78%
çoxdur.
Hidroliz nəticəsində enerji açığıa çıxardıqları üçün,
ATP-nin fosfat rabitələrinə bəzən yüksək enerjili rabətələr adı verilir, lakin bu ifadə yanıldıcıdır. "Yüksək
enerjili" sifəti rabitələrin qeyri-adi şəkildə güclü olduğu
mənası verir, ancaq enerji rabitələrin özündən yox,
sistemin kimyəvi olaraq daha aşağı sərbəst enerji səviyyəsinə keçməsindən qaynaqlanır. Sözügedən prosesdə
reaktivlərin (ATP və su) sərbəst enerjisi məhsulların
(ADP və Ⓟi) sərbəst enerjisindən yüksəkdir.
ATP fosfatını itirərkən digər molekullarla müqayisədə nisbi olaraq daha çox enerji açığa çıxardığından
hüceyrə üçün əhəmiyyətlidir. Bəs bu hidroliz niyə bu
qədər çox enerji açığa çıxarır? Şəkil 8.9a-nı bir daha
diqqət yetirsək görərik ki, hər üç fosfat qrupu mənfi
yüklüdür. Oxşar yüklərin bir yerdə toplanmasından
əmələ gələn qarşılıqlı itələmə, ATP molekulunun bu
zonasının qeyri-stabil edir. ATP-nin trifosfat quyruğu
sıxılmış yayın kimyəvi ekvivalentidir.

ATP Hidrolizi Necə İş Görür?
ATP sınaq şüşəsində hidroliz olduqda ortaya çıxan
enerji sadəcə mühitdəki suyu qızdırır. Bu istiliyin orqanizm üçün müəyyən faydaları var. Məsələn, soyuqda
vücudun titrəməsi əzələ yığılmaları üçün ATP hidrolizindən istifadə edərək bədəni qızdırır. Lakin, bir çox
halda, hüceyrə daxilində sadəcə istiliyin yaranması
dəyərli enerji resurslarının səmərəsiz (və potensial
olaraq təhlükəli) istifadəsi olardı. Bunun əvəzinə, hüceyrənin proteinləri ATP hidrolizi zamanı ortaya çıxan
enerjini fərqli yollarla istifadə edərək, üç növ hüceyrəvi
iş görürlər: kimyəvi, mexaniki və daşıma.
Məsələn, hüceyrə ATP hidrolizindən çıxan enerjini
spesifik enzimlər vasitəsilə birbaşa özlüyündə enderqonik olan reaksiyanı həyata keçirmək üçün istifadə edə
bilir. Enderqonik reaksiyanın ΔG səviyyəsi ATP hidroilizindən çıxan enerjidən azdırsa, bu iki reaksiyanı
qoşalaşdıraraq ümumilikdə ekzerqonik reaksiya əldə
etmək mümkündür. Bu proses adətən fosforlaşma
adlanan ATP-dən bir fosfat qrupunun digər molekullara
(məsələn, reaktivə) köçürülməsi ilə baş verir. Kovalent
rabitə fosfat qrupuna bağlanmış belə molekul fosforlaşmış aralıq maddə adlanır. Ekzerqonik ilə enderqonik reaksiyaları qoşalaşdırma prosesində açar mərhələ
fosfatsız halından daha aktiv (aşağı stabillik, yüksək
sərbəst enerji) olan bu fosforlu aralıq molekulunun
yaradılmasıdır (Şəkil 8.10).
Hüceyrədəki daşıma və mexaniki işlər də demək olar
ki, həmişə ATP hidrolizi ilə aparılır. Burada ATP-nin
hidrolizi proteinin formasını və adətən başqa molekul-
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Şəkil 8.10 ATP-nin kimyəvi işi aparma mexanizmi: ATP hidrolizi vasitəsilə enerji qoşalaşması.
Bu misalda, ekzerqonik proses olan ATP hidrolizi, enderqonik proses olan, hüceyrədə qlütamin aminturşusunun qlütamik turşusu və ammonyakdan istehsalını aparmaq üçün istifadə edilir.
(a) Qlütamik turşusunun qlütaminə çevrilməsi.
NH3
Qlütamik turşusundan (Glu) qlütamin istehsalı
Glu
özlüyündə enderqonik olub (müsbət ΔG),
özbaşına baş vermir.
Qlütamik turşusu Ammonyak
(b) ATP hidrolizi ilə qoşalaşdırılmış çevrilmə
reaksiyası. Hüceyrədə qlütamin sintezi fosforlaşmış aralıqla qoşalaşdırılmış iki mərhələdə
aparılır. 1 ATP qlütamik turşusunu fosforlaşATP
dıraraq qeyri-stabil və yüksək sərbəst enerjili
Glu
hala salır. 2 Ammonyak fosfat qrupunun yerini
alaraq qlütamin əmələ gətirir.
Qlütamik turşusu

(c) Qoşalaşmış reaksiya üçün sərbəst
enerji dəyişməsi. Qlütamik turşusunun
qlütaminə çevrilməsi üçün lazım olan
ilə (+3.4 kcal/mol) ATP hidrolizindəki
ΔG-nin (–7.3 kcal/mol) cəmi ümumi
reaksiyanın sərbəst enerji dəyişməsinə
bərabərdir (–3.9 kcal/mol). Ümumi
proses ekzerqonik olduğundan (xalis ΔG
mənfidir) reaksiya özbaşına baş verir.

Glu

NH3

NH2
Glu

Qlutamin

ΔGGlu= +3.4 kcal/mol

NH3
P

1

2

+ ADP

Glu

NH2
Glu

+ ADP + Ⓟi

Qlutamin

Fosforlu aralıq
molekul

ΔGGlu= +3.4 kcal/mol
NH2

ATP

ΔGGlu= +3.4 kcal/mol

+ ΔGATP= –7.3 kcal/mol

+ ADP + Ⓟi

Glu

ΔGATP= –7.3 kcal/mol

Net ΔG = –3.9 kcal/mol

ƏLAQƏ QUR Nə üçün qlütamin (Gln) qlütamik turşusu (Glu) üstəgəl amino
qrupu şəklində verilib (Şəkil 5.14).

lara bağlanma qabiliyyətini dəyişdirir. Şəkil 8.11a-dakı
nəqliyyat proteini misalında olduğu kimi, bu bəzən
fosforlaşmış aralıq maddə vasitəsilə həyata keçirilir.
Sitoskelet üzərində “gəzən” hərəki proteinlərin iştirak
etdiyi mexaniki işlərdə (Şəkil 8.11b) proses dövridir. İlk
mərhələdə ATP qeyri-kovalent şəkildə hərəki proteinə
bağlanır. Növbəti mərhələdə, ATP hidroliz ilə ADP və

Ⓟi çevrilir. Bundan sonra proteinə başqa bir ATP molekulu bağlana bilər. Hər mərhələdə, hərəki proteinlərinin forma və sitoskeletə bağlanma qabiliyyəti dəyişir ki,
bu da proteinin sitoskelet boyu hərəkəti ilə nəticələnir.
Fosforlaşma və defosforlaşma başqa bir çox vacib hüceyrəvi prosesdə protein formasında kritik forma dəyişikliyinə təkan verir.

Şəkil 8.11 ATP nəqliyyat və mexaniki işi necə aparır? ATP hidrolizi proteinin formasını və bağlanma hərisliyini dəyişdirir.
Bu, (a) aşağıda göstərilmiş aktiv nəqliyyatla həllolan maddəni daşıyan proteində olduğu kimi, birbaşa olaraq fosforlaşma yolu
ilə (Şəkil 7.15), yaxud (b) qovuqcuq və digər orqanelləri sitoskelet üstündə daşıyan hərəki proteinlərdə olduğu kimi, dolayı yolla
ATP və onun parçalanmasından əmələ gələn məhsulların qeyri-kovalent bağlanması ilə (Şəkil 6.21) baş verir.
Nəqliyyat proteini

Həllolan

Həllolan köçürülür

(a) Nəqliyyat işi: ATP-nin nəqliyyat proteinlərinə fosfat qrupu
köçürməsi, onlarda forma dəyişikliyinə səbəb olur. Nəticədə,
protein həllolan maddəni membrandan keçirir.
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Qovuqcuq

Hərəki protein

Sitoskelet elementləri

Protein və qovuqcuq hərəkət edir

(b) Mexaniki iş: ATP qeyri-kovalent şəkildə hərəki proteinə bağlanır
və hidrolizasiyaya uğrayır. Formaca dəyişikliyinə səbəb olan bu
proses, nəticədə hərəki proteinin addım atmasına səbəb olur.

Şəkil 8.12 ATP dövrəsi. Hüceyrədə parçalanma reaksiyaları
(katabolizm) nəticəsində ortaya çıxan enerji ADP-ni fosforlaşdıraraq
ATP-nin bərpası üçün istifadə olunur. ATP-dəki kimyəvi potensial
enerji hüceyrədəki işlərin çoxunu aparır.
ADP və Ⓟi-dən
ATP istehsalı
enerji tələb edir.

ATP

Katabolizmdən (ekzerqonik, enerji açığa
çıxaran proseslər)
çıxan enerji.

ADP + Ⓟi

H20

ATP-dən ADP və
Ⓟi istehsalı enerji
açığa çıxarır.

Hüceyrəvi işlərdə
(enderqonik, enerji
istehsal edən proseslər)
istifadə olunacaq enerji

ATP-nin Bərpası
İşləyən orqanizmdə ATP davamlı olaraq istifadə olunsa da, ATP bərpa olunan resursdur və ADP-yə fosfatın
əlavə olunması ilə yenidən yaranır (Şəkil 8.12). ADP-nin
fosforlaşdırılması üçün lazım olan sərbəst enerji hüceyrədəki ekzerqonik parçalanma reaksiyalarından (katabolizm) əldə olunur. Qeyri-üzvi fosfatın və enerjinin
bu yolla daşınmasına ATP dövranı deyilir və bu dövrə,
hüceyrənin enerji açığa çıxaran (ekzerqonik) proseslərini enerji istifadə edən prosesləri ilə qoşalaşdırır. ATP
dövranı çox yüksək sürətdə baş verir. Məsələn, aktiv
əzələlərdə hüceyrə bütün ATP ehtiyatını bir dəqiqədən daha az bir müddətdə bərpa edir. Bu, saniyədə 10
milyon ATP molekulunun istehlak və istehsalı deməkdir. ATP ADP-nin fosforlaşması ilə bərpa olunmasaydı,
insan bir gündə bədəninin çəkisi qədər ATP istifadə
edərdi.
Dönən prosesdə hər iki reaksiyanın istiqaməti üzüaşağı ola bilməyəcəyindən, ATP-nin bərpası mütləq
enderqonik olmalıdır:
ADP + Ⓟi → ATP + H2O

BAŞLIQ 8.4
Enzim enerji səddini aşağı salaraq
metabolik reaksiyanı sürətləndirir
Termodinamika qanunları verilən şərtlər altında nəyin baş verib-verməyəcəyini göstərsə də, bu proseslərin
sürəti haqqında heç nə demir. Özbaşına kimyəvi reaksiya xaricdən enerji əlavəsi olmadan baş verir, ancaq sürəti hiss olunmayacaq dərəcədə yavaş ola bilər. Məsələn,
saxarozun qlükoz və fruktoza parçalanması özbaşına
baş verən ekzerqonik reaksiya olub, sərbəst enerji açığa
çıxarsa da (ΔG= –7 kcal/mol), steril suda həll olunmuş
saxaroz otaq temperaturunda illərlə demək olar ki, heç
parçalanmadan qalacaqdır. Lakin, məhlula çox az miqdarda sükraz enzimi əlavəsi ilə, saxaroz saniyələr içində
parçalanır:
Sükraz

Sükroz
(C12H22O11)

Qlükoz
(C6H12O6)

Fruktoz
(C6H12O6)

Bəs, enzim bunu necə həyata keçirir?
Enzim, reaksiyada sərf olunmadan onu sürətlərindən
kimyəvi amil, başqa sözlə, katalizator kimi fəaliyyət
göstərən makromolekuldur. Bu fəsildə, protein enzimlərini ələ alacağıq. (Ribozim adlanan bəzi RNA molekulları da enzim kimi fəaliyyət göstərir; bunlar Başlıq
17.3 və 25.1-də müzakirə olunacaq.) Enzim tənzimi
olmayan metabolik yolda kimyəvi reaksiyalar çox yavaş
olacağından, ümumi proses tıxanacaqdır. Növbəti iki
mövzu özbaşına reaksiyanın bəzən niyə yavaş olduğunu
və enzimlərin bu sürəti necə dəyişdirdiyi haqdadır.

ΔG = +7.3 kcal/mol (+30.5 kJ/mol) (standart şəraitdə)
ADP və Ⓟi ilə ATP istehsalı özbaşına baş vermədiyinə görə, reaksiyanın baş verməsi üçün sərbəst enerji
istifadə olunmalıdır. Katabolik (ekzerqonik) yollar,
xüsuslə də, hüceyrə tənəffüsü, enderqonik proses olan
ATP istehsalı üçün lazımi enerjini təmin edir. Buna görə
də, ATP dövranı katabolik yollardan anabolik yollara
enerji keçidi üçün bir növü fırlanan qapı rolunu oynayır.

YOXLAMA 8.3
1. ATP hüceyrədə enerjini ekzerqonik reaksiyadan endeqonik
reaksiyaya necə daşıyır?
2. Sadalananlardan hansının sərbəst enerjisi daha yüksəkdir:
qlütamik turşusu + ammonyak + ATP, yoxsa qlütamin +
ADP + Ⓟi ? Cavabınızı açıqlayın.

3. ƏLAQƏ QUR Şəkil 8.11a-da göstərilən aktiv nəqiyyatdır,
yoxsa passiv? Açıqlayın. (Başlıq 7.3 və 7.4)

Aktivləşmə Enerjisi Səddi
İstənilən kimyəvi reaksiyada rabitələrin qırılması
və yaranması baş verir. Məsələn, yuxarıda göstərildiyi
kimi, sükroz hidrolizi fruktoz-qlükoz rabitəsi və suyun
bir rabitəsinin qırılması, daha sonra isə, iki yeni rabitənin əmələ gəlməsi reaksiyasıdır. Reaksiyanın gedib bir
molekulun digərinə çevrilməsi üçün adətən reaktivi
əyərək onu həddən artıq qeyri-stabil hala salmaq lazımdır. Bu əyməni breloka yeni açar əlavə edən zaman
metal dairəni əyməyimizə bənzətmək olar. Əyilmiş
vəziyyətdə brelok çox qeyri-stabil olsa da, açar dairəyə
keçirdildikdən sonra, yenidən stabil vəziyyətə qayıdır.
Rabitələrin dəyişə biləcəyi bu əyilmiş vəziyyətə çatmaq
üçün reaktivlər ətrafdan enerji udmalıdırlar. Məhsulların yeni rabitələri əmələ gəldikdə istilik açığa çıxır
və molekullar əyilmiş haldakından daha aşağı enerjiyə
sahib olduqları stabil vəziyyətlərinə geri qayıdırlar.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
Təkamül
və Elmi Araşdırma
FƏSİL
8 Metabolizmə
Giriş
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Reaksiyanı başlatmaq üçün qoyulan ilkin enerji sərmayesinə, yəni reaktivləri rabitələrinin qırıla biləcəyi,
əyilmiş vəziyyətə gətirmək üçün lazım olan enerjiyə
aktivləşmə sərbəst enerjisi və yaxud aktivləşmə enerjisi deyilir (EA). Aktivləşmə enerjisini reaktivləri enerji
səddinin zirvəsinə, reaksiyanın “üzüaşağı” hissəsinin
başlaya biləcəyi nöqtəyə qaldırmaq üçün lazım olan
enerji olaraq qəbul edə bilərik. Reaktivlər aktivləşmə
enerjisini adətən termal enerji şəklində mühitdəki istilikdən əldə edir. Termal enerjinin udulması reaktivləri
sürətləndirir və nəticədə, molekullar daha yüksək tezlik
və qüvvə ilə toqquşurlar. Proses molekulların içindəki
atomların titrəyişlərini artıraraq rabitələrin qırılma ehtimalını artırır. Rabitələrin qırıla biləcəyi qədər yüksək
enerji səviyyəsindəki reaktiv keçid vəziyyəti adlanan hala
çatır.
Şəkil 8.13 molekul hissələrinin mübadilə edildiyi ekzerqonik reaksiyada enerji dəyişməsini təsvir edir:

AB + CD → AC + BD
Reaktivlər Məhsullar
Şəkil 8.13 Ekzerqonik reaksiyanın enerji profili. Şəkildəki
molekullar şərtidir. A, B, C, D hərfləri molekulun bir hissəsini təmsil
edir. Reaksiya termodinamik baxımdan ekzerqonik olub (mənfi ∆G),
özbaşına olsa da, reaksiyanın baş verməsi üçün maneə olan aktivləşmə enerjisi (EA) reaksiyanın sürətini təyin edir.

Rabitələrin qırıla bilməsi üçün AB və CD
reaktivləri keçid vəziyyətinə çatacaq
qədər ətrafdan enerji udaraq qeyri-stabil
vəziyyətə keçməlidir.

Rabitələr qırıldıqdan
sonra yeniləri əmələ
gəlir ki, onlar da ətrafa
enerji buraxırlar.

Sərbəst enerji

Keçid vəziyyəti

Reaktivlər

Məhsullar
Reaksiyanın gedişatı

TƏSVİR ET EF və GH molekullarının reaksiyaya girərək, EG və FH
yaratdığı enderqonik reaksiyanın qrafikini çəkin. Reaktivlər keçid
vəziyyətinə çatmalıdır.
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Qrafikin üzüyuxarı gedən hissəsi reaktivlərin sərbəst
enerjsinin artdığı aktivasiya mərhələsidir. EA-ya bərabər
miqdarda enerji udulduqdan sonra, zirvədə, reaktivlər
keçid vəziyyətindədirlər, yəni aktivləşmiş və rabitələri
qırıla bilər. Ardından, atomlar yeni, daha stabil rabitə
quruluşlarına keçdikcə, enerji açığa çıxaraq mühitə buraxılır. Bu, qrafikdə molekulların sərbəst enerji itkisini
göstərən üzüaşağı hissədə əks olunmuşdur. Sərbəst
enerjinin toplamda itirilməsi onu göstərir ki, yeni
rabitələrin əmələ gəlməsində açığa çıxan enerji, əvvəlki
rabitələrin qırılmasında istifadə olunan enerjidən daha
çoxdur, başqa sözlə, EA -nın əvəzi artıqlaması ilə verilir.
Şəkil 8.13-də göstərilən reaksiya ekzerqonik olub
özbaşına baş verir (ΔG<0). Lakin, aktivləşmə enerjisi
reaksiyanın sürətini təyin edən sədd rolunu oynayır.
Reaksiyanın baş verməsi üçün reaktivlər aktivləşmə
enerjisi səddinin zirvəsinə çıxacaq qədər enerji udmalıdırlar. Bəzi reaksiyaların EA dəyəri o qədər aşağıdır ki,
reaktivlərin keçid vəziyyətinə qısa müddətdə çatması
üçün lazım olan termal enerji otaq temperaturunda belə
mövcuddur. Lakin bir çox halda, EA o qədər yüksək,
keçid vəziyyəti o qədər əlçatmaz olur ki, reaksiya ümumiyyətlə baş vermir. Belə hallarda, reaksiyanın nəzərəçarpacaq sürətdə getməsi yalnız lazımi enerji (çox vaxt
istilik şəklində) təmin olunmasından asılıdır. Avtomobil
mühərrikində yalnız qığılcım alov yaratdıqda, porşinləri hərəkətə keçirəcək qədər güclü enerji açığa çıxır. EA
səddi çox yüksək olduğundan, qığılcım olmadan benzin
hidrokarbonları və oksigendən ibarət qarışıq reaksiyaya
girə bilmir.

Enzimlər Reaksiyaları Necə Sürətləndirir?
Protein, DNA və hüceyrədəki digər mürəkkəb molekullar sərbəst enerji baxımından zəngin olub, özbaşına
parçalanmağa meyllidirlər; yəni, termodinamika qanunları onların parçalanmasını diktə edir. Bu molekulların
parçalanmamasının əsas səbəbi, adi hüceyrə temperaturunda aktivləşmə enerjisi səddini aşa biləcək molekul
sayının çox az olmasıdır. Hüceyrənin həyatına davam
edə bilməsi üçün isə, bu reaksiyadakı səddlər arasıra
aşılmalıdır. İstilik reaktivlərin bu səddi keçmək üçün
lazım olan enerjini verərək, reaksiya sürətini artıra bilsə
də, bu yol bioloji sistemlər üçün əlverişli deyil. Birincisi,
yüksək temperatur proteinləri denaturasiyaya uğradır
və hüceyrəni öldürür. İkincisi, istilik təkcə lazım olanları yox, bütün reaksiyaları sürətləndir. Hüceyrə istilik
əvəzinə, kataliz adlanan, enzim kimi katalizatorların
sərf edilmədən lazımi reaksiyaların sürətləndirildiyi
mexanizmləri istifadə edir (Başlıq 5.4.)
Enzim katalizi EA səddini aşağı salmaqdır (Şəkil 8.14).
Növbəti səhifələrdə müzakirə olunacağı kimi, bu səddin aşağı salınması reaktivlərin mühitdən enerji udaraq
orta temperaturlarda belə keçid vəziyyətinə gedib çatmasını təmin edir. Bir qaydanı təkrarlamaqda fayda var:
Enzim reaksiyanın ΔG dəyərini dəyişdirə bilməz, enderqonik
reaksiyanın ekzerqonik hala sala bilməz. Bu katalizatorlar

Şəkil 8.14 Enzimin aktivləşmə enerjisinə təsiri. Enzim sərbəst
enerji dəyişməsinə (∆G) təsir etmədən aktivləşmə enerjisini (EA) azaldaraq reaksiyanı sürətləndirir.

Sərbəst enerji

Enzimsiz
reaksiyanın
gedişatı.

Enzimsiz
EA

Enzimli EA
aşağıdır

Reaktivlər
Enzim ∆G-yə
təsir etmir.

Enzimli
reaksiyanın
gedişatı.

Məhsullar

Proses qısaca aşağıdakı kimi göstərilə bilər:
Enzim + 		
Substrat(lar) ⇄
			

Enzimsubstrat ⇄
kompleksi

Enzim +
Məhsul(lar)

Əksər enzimin adı -az şəkilçisi ilə bitir. Məsələn,
saxaroz disaxaridini qlükoz və fruktoz monosaxaridlərinə hidrolizasiya edən enzimin adı saxarazdır (Başlıq
8.4-ün əvvəlindəki diaqrama bax):
Saxaraz + 		
Saxaraz +
⇄
H2O 			

Saxaraz–
saxaroz–H2O
kompleksi

⇄

Saxaroz +
Qlükoz +
Fruktoz

Enzim tərəfindən katalizlənən reaksiya çox spesifikdir; enzim bir-birinə çox oxşayan maddələrin arasından
belə substratını tanıya bilir. Məsələn, saxaraz enzimi
maltoz və ya digər disaxaridlərə yox, ancaq saxaroza
onsuz da baş verəcək reaksiyanı sadəcə sürətləndirirlər,
bağlanır. Bu molekulyar spesifiklik necə əmələ gəlir?
ancaq beləcə, molekulların metabolik yollarda axımını
Enzimlərin çoxunun protein olduğunu və proteinlərin
asanlaşdıraraq, hüceyrədə dinamik metabolizm yaradırözünəxas üçölçülü strukturları olan makromolekullar ollar. Bundan əlavə, enzimlər kataliz etdikləri reaksiyaya
duğunu yada salın. Enzimin spesifikliyi onun aminturşu
çox spesifik olduqları üçün, hansı kimyəvi prosesin nə
ardıcıllığının əsasında qurulan formasının nəticəsidir.
vaxt həyata keçiriləcəyini təmin edirlər.
Enzimin yalnız xüsusi regionu substrata bağlanır. Aktiv mərkəz adlanan bu bölgə, adətən enzimin səthində
Enzimlərin Substrat Seçiciliyi
katalizin baş verdiyi girinti yaxud cibə bənzəyir (Şəkil
8.15a və Şəkil 5.16). Adətən, aktiv mərkəz enzimi təşEnzimin üzərində işlədiyi reaktiv onun substratı adkil edən bir neçə aminturşudan ibarət olur və enzimin
lanır. Enzim substrat, yaxud substratlarına bağlanaraq,
geri qalan hissəsi aktiv mərkəzin strukturunu təyin
enzim-substrat kompleksi əmələ gətirir. Enzim və
edən ümumi konstruksiyanı əmələ gətirir. Enzimin
substrat bitişik ikən, enzimin katalitik fəaliyyəti substseçiciliyi aktiv mərkəz ilə substratın bir-birini tamamlaratı reaksiya məhsuluna (və ya məhsullarına) çevirir.
yacaq şəkildə bağlana bilmə qabiliyyətindən asılıdır.
Enzim müəyyən sabit formaya sahib, dəyişməz bir
Şəkil 8.15 Enzim və substratı arasındakı induksion uyğunlaşma.
struktur deyil. Əksinə, biokimyaçıların yeni araşdırmaları göstərir ki, enzimlər (ümumiySubstrat
yətlə, proteinlər) sərbəst enerji
səviyyəsinə görə bir-birindən
cüzi miqdarda fərqlənən “pozalar” (yəni, formalar) arasında
“rəqs edirlər” (yəni, gedib-gəlirAktiv mərkəz
lər). Substrata ən yaxşı oturan
forma, ən aşağı sərbəst enerjiyə sahib olan forma olmaya
bilər, lakin buna baxmayaraq,
enzimin bu forma aldığı qısa
zaman kəsiyində, onun aktiv
mərkəzi substrata bağlana bilir.
Enzim
Aktiv mərkəzin özü də substEnzim-substrat
kompleksi
ratı içinə alan möhkəm bir qab
deyil. Substrat aktiv mərkəzə
(a) Heksokinaz enziminin bu şar
(b) Substrat aktiv mərkəzə daxil olub, enzim ilə zəif
daxil olarkən, substrat və aktiv
modelində aktiv mərkəz enzim
rabitələr yaradaraq proteində struktural dəyimərkəzdə yerləşən aminturşusəthində girinti şəklindədir. Enzişikliyə səbəb olur. Bu dəyişiklik əlavə rabitələrə
min substratı qlükozdur.
şərait yaradaraq, aktiv mərkəzin substratı
ların kimyəvi qrupları arasındaəhatəyə almasına və tutmasına səbəb olur.
kı qarşılıqlı əlaqə nəticəsində
enzimin forması dəyişir. Bu cür
Reaksiyanın gedişatı
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forma dəyişikliyi, substratın enzimə daha da uyğunlaşıb, bağlanmasına kömək edir (Şəkil 8.15b). İnduksion uyğunlaşma kimi bilinən, ilkin təmasın ardınca
enzim-substrat bağının daha da möhkəmlənməsi bir
növü əl sıxmağa bənzəyir. İnduksion uyğunlaşma aktiv
mərkəzin kimyəvi qruplarını enzimin kataliz qabiliyyətini artıracaq vəziyyətə gətirir.

Enzim Aktiv Mərkəzində Kataliz
Enzim reaksiyalarının çoxunda substratı aktiv mərkəzdə saxlayan şey, hidrogen və ion rabitələri kimi zəif
əlaqələrdir. Enzimin aktiv mərkəzini əmələ gətirən
aminturşuların R qrupları substratın məhsula çevrilməsini katalizləyir və yaranan məhsul aktiv mərkəzi tərk
edir. Bununla da, enzim növbəti substratı qəbul etməyə
hazır olur. Bütün dövrə o qədər sürətlə baş verir ki, bir
enzim molekulu adətən saniyədə 1 000 substrat molekulu ilə, bəzi enzimlər isə daha yüksək sürətlə işləyir.
Digər katalizatorlar kimi, enzimlər də reaksiyadan dəyişmədən çıxırlar. Katalitik dövrədə təkrar-təkrar iştirak
edə bildiklərinə görə də, enzimlər az miqdarda belə
yüksək metabolik təsirə malik ola bilirlər. Şəkil 8.16-də
iki substratın və iki məhsulun olduğu bir katalitik dövran göstərilmişdir.
Metabolik reaksiyaların çoxu dönəndir və hansı
istiqamətin daha mənfi ΔG-yə sahib olmasından asılı
olaraq, enzim reaksiyanı hər iki istiqamətə katalizləyə
bilir. Bu isə öz növbəsində, reaktiv və məhsulların nisbi
qatılığından asılıdır. Net təsir həmişə tarazlığa doğrudur.
Enzim reaksiyanın aktivləşmə enerjisini aşağı salmaq
və sürətləndirmək üçün müxtəlif mexanizmlər istifadə
edir (Şəkil 8.16, mərhələ 3):
Birdən çox reaktiv varsa, aktiv mərkəz enzim substratların bir-birinə nisbətdə düzgün yöndə yerləşərək
reaksiyaya girə bilməsini təmin edən qəlib rolu
oynayır.
Substrat aktiv mərkəzə yerləşib sıxıldıqca, enzim
substratın reaksiyada qırılmalı olan kritik kimyəvi
rabitələrini əyib bükərək onları aralıq vəziyyətinə
yaxınlaşdırır. EA rabitələri qırma çətinliyi ilə mütənasib olduğundan, substratı əymək onu aralıq vəziyyətinə yaxınlaşdırmağa kömək edir və bu mərhələ
üçün lazım olan sərbəst enerji miqdarını azaldır.
Bəzi aktiv mərkəzlər reaksiyanın baş verməsi üçün
çılpaq, enzimsiz mühitdən daha əlverişli mikromühit yaradırlar. Məsələn, enzim aktiv mərkəzində
yerləşən turş R qrupları vasitəsilə neytral sitoplazma
dənizində alçaq pH "cibi" əmələ gətirə bilir. Beləcə,
reaksiyanın katlizində kritik addım olan H+ ionlarının substrata köçürülməsi asanlaşır.
Aktiv mərkəzin aminturşuları reaksiyada birbaşa
iştirak edir. Bəzən əməliyyat zamanı substrat və
aminturşu kənar zəncirləri arasında kovalent ra-
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Şəkil 8.16 Aktiv mərkəz və enzimin katalitik dövranı. Enzim
bir və ya daha artıq reaktivi bir və ya daha artıq məhsula çevirə bilir.
Buradakı enzim iki substratı iki məhsulə çevirir.

1 Substratlar enzimin
aktiv mərkəzinə oturaraq, onun qapanmasına
(induksion uyğunlaşma)
səbəb olur.

Substratlar

6 Aktiv
mərkəz
yenidən iki
substratın
qoşulması üçün
boşdur.

2 Substratlar aktiv
mərkəzdə hidrogen
və ion rabitələri
kimi zəif əlaqələr ilə
tutulur.

Enzim-substrat
kompleksi

3 Aktiv
mərkəz
EA-nı aşağı
salır və
reaksiyanı
sürətləndirir.

Enzim

5 Məhsullar
buraxılır.
Məhsullar

4 Substratlar
məhsullara çevrilir.

TƏSVİR ET Enzim-substrat kompleksi reaksiyanın baş verməsi üçün
keçid vəziyyətinə çatmalıdır (Şəkil 8.13). Buradakı dövranın hansı
mərhələsi keçid vəziyyətini təmsil edir?

bitələr belə qurulur. Reaksiyanın sonrakı mərhələləri aminturşuları əvvəlki vəziyyətinə qaytarır və
aktiv mərkəz reaksiyadan əvvəlki halına geri qayıdır.
Enzimin müəyyən qatılığının substratı məhsula
çevirmə sürəti, substratın ilkin qatılığından müəyyən
dərəcədə asılıdır: substrat molekulu nə qədər çox olsa,
aktiv mərkəz ilə əlaqə o qədər çox olar. Lakin, enzim
sabit olduğu məhlula substrat əlavə etməklə reaksiyanın sürətinin artırmağın da bir həddi var. Müəyyən bir
nöqtədə, substrat qatılığı bütün enzimləri substratla
məşğul edəcək qədər yüksəyə çıxır. Burada, məhsul
aktiv mərkəzi tərk edən kimi, başqa bir substrat aktiv
mərkəzə daxil olur. Substratın bu qatılığında enzim
doymuş olur və reaksiyanın sürətini aktiv mərkəzdə
substratdan məhsulun əmələ gəlmə sürəti təyin edir.
Enzim populyasiyası doyduğunda, məhsulun istehsal
sürətini artırmağın yeganə yolu məhlula enzim əlavə
etməkdir. Hüceyrə adətən reaksiyanın sürətini artırmaq
üçün reaksiyaya enzim əlavə edir. Enzim reaksiyasının
ümumi gedişat qrafikini Elmi Bacarıq Məşğələsində
çəkə bilərsiniz.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Xətti Qrafik Çəkib Bucaq Əmsalını
Tapmaq
Qlükoz 6-Fosfataz Fəaliyyətinin Sürəti Təcrid Olunmuş
Qaraciyər Hüceyrələrində Zamana Bağlı Olaraq Dəyişirmi?
Məməli qaraciyərində rastlanan qlükoz 6-fosfataz, qandakı qlükoz
səviyyəsinin tənzimlənməsində rol oynayan açar enzimdir. Enzim
qlükoz 6-fosfatın qlükoz və qeyri-üzvi fosfata (Ⓟi) parçalanmasını
katalizləyir. Yaranan məhsullar qaraciyər hüceyrələrindən qana
buraxılaraq, qandakı qlükoz səviyyəsini artırır. Bu məşğələdə, təcrid
olunmuş qaraciyər hüceyrələrinin xaricində yerləşən buferdəki Ⓟi
qatılığının zamanda dəyişməsinin və beləcə, dolayı yolla, hüceyrədəki
qlükoz 6-fosfataz fəaliyyətini ölçən təcrübədən alınan data qrafikini
çəkməlisiniz.

DATANI ŞƏRH ET

Təcrübə Necə Aparılmışdır? Siçovuldan təcrid olunmuş qaraciyər
hüceyrələri, fizioloji şərait (pH 7.4, 37 °C) yaradan buferin içində
yerləşdirilmişdir. Hüceyrəyə girib, qlükoz 6-fosfataz tərəfindən
parçalanması üçün mühitə qlükoz 6-fosfat (substrat) əlavə
olunmuşdur. Hər 5 dəqiqədən bir buferdən nümunələr alınaraq,
hüceyrədən ifraz edilən Ⓟi qatılığı ölçülmüşdür.

2. Bu mərhələdə, bütün datanı qrafik oxlarında göstərə bilmək üçün
uyğun məsafədə yerləşən kiçik xətlər əlavə etmək lazımdır. Hər ox
üçün data dəyələrinin diapazonunu təyin edin (dəyərlərin neçədən-neçəyə getdiyini). (a) x oxunda göstəriləcək ən böyük dəyər
nədir? Kiçik xətləri qoymaq üçün ən optimal aralıq nə qədərdir? (b)
y oxunda göstəriləcək ən böyük dəyər nədir? Kiçik xətləri qoymaq
üçün ən optimal aralıq nə qədərdir?

Təcrübə Datası

3. Datanı hazırladığınız qrafikə əlavə edin. Hər x dəyərini müvafiq y
dəyəri ilə tutuşdurub, alınan koordinatda qrafikin üzərində nöqtə
qoyun. Bütün data üçün nöqtələr əlavə etdikdən sonra, onları
bir-birilə birləşdirən bir xətt çəkin. (Qrafiklərlə bağlı daha ətraflı
məlumat üçün, Əlavə F-də yerləşən Elmi Bacarıqların İcmalına
nəzər salın.)

Zaman (dəq)

Ⓟi qatılığı (μmol/mL)

0

0

5

10

10

90

15

180

20

270

25

330

30

355

35

355

40

355

Data mənbəyi: S.R. Commerford et al. Diets enriched in sucrose
or fat increase gluconeogenesis and G-6-Pase but not basal glucose
production in rats. American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism 283:E545-E555 (2002).

Məhəlli Şəraitin Enzim Fəaliyyətinə Təsiri
Enzimin aktiviliyi, yəni enzim fəaliyyətinin effektivliyi
temperatur və pH kimi ümumi ətraf mühit faktorlarından asılıdır. Spesifik olaraq müəyyən enzimə təsir edən
molekullar da mövcuddur və bu alimlər bu molekulları istifadə edərək enzimlər haqqında bir çox şey kəşf
etmişlər.

Temperatur və pH Təsiri
Proteinin üçölçülü strukturu ətraf mühitə qarşı çox
həssasdır (Şəkil 5.20). Beləcə, bir enzim bir şəraitdə
yaxşı işləyərkən, digərlərində daha səmərəsiz işləyir. Optimal şərait adlanan bu mühit enzimin ən aktiv formada
olduğu şəraitdir.

1. Data əsasında qrafik çəkmək, bu misaldakı kimi zamana bağlı
dəyişmələri araşdıran təcrübələrdə qanunauyğunluqları görmək
üçün çox faydalıdır. İlkin olaraq, hansı qrup datanın hansı oxda
göstəriləcəyinə qərar verin. (a) Alimlər təcrübədə nəyi bilərəkdən
dəyişdirirlər? Buna sərbəst dəyişən deyilir və x oxunda göstərilir.
(b) Sərbəst dəyişənin vahidi (qısaldılmış) nədir? Qısaltmanın nə
mənaya gəldiyini sözlə açıqlayın. (c) Tədqiqatçı tərəfindən ölçülən
şey nədir? Buna asılı dəyişən deyilir ki, bunu da y oxuna çəkirik. (d)
Vahidin qısaltması nə mənaya gəlir? Hər iki oxun adını, müvafiq
vahidlərlə birlikdə yazın.

4. Qrafikə nəzər salın və datada qanunauyğunluqları tapmağa çalışın.
(a) Ⓟi qatılığı sabit şəkildə artıbmı? Bu suala cavab vermək üçün,
qrafikdə gördüyünüz tendensiyanı təsvir edin. (b) Ən yüksək enzim fəaliyyəti qrafikin hansı hissəsindədir? Enzimin sürəti qrafikin
bucaq əmsalı ilə, yəni Δy/Δx-lə əlaqəlidir; ən yüksək sürətli enzim
fəaliyyəti bucaq əmsalının ən yüksək olduğu yerdədir. Qrafikin
ən maili olduğu yerdə bucaq əmsalını hesablayın. (c) Qrafikdəki
gedişatı bioloji cəhətdən izah edə bilərsinizmi?
5. Günorta yeməyi yemədiyiniz üçün qanda şəkər səviyyəsi aşağıdırsa, qaraciyər hüceyrəsində (bu məşğələdə bəhs olunan) hansı
reaksiya baş verər? Reaksiyanı yazın və reaksiya oxunun üstündə
enzimin adını qeyd edin. Bu reaksiya, qanın şəkər səviyyəsinə necə
təsir edir?

Temperatur və pH enzimin fəaliyyətində əhəmiyyətli
rol oynayan mühit amilləridir. Temperaturun artması
molekulların hərəkətini artırır və beləcə, substrat molekulları aktiv mərkəzlərlə daha tez-tez toqquşur. Buna
görə də, müəyyən bir həddədək, enzim reaksiyalarının
sürəti temperaturla düz mütənasib şəkildə artır. Bu
həddən yuxarıda, enzim molekullarının gətirildiyi təlatüm, enzimin aktiv formasını stabilləşdirən hidrogen,
ion rabitələrini və başqa zəif əlaqələri qırır və protein
molekulu bir müddət sonra denaturasiyaya uğrayır. Hər
enzimin reaksiyasını ən yüksək sürətdə apardığı optimal
temperaturu var. Bu temperatur, enzimi denaturasiya
etmədən, ən yüksək sayda molekulyar substrat-enzim
toqquşmasına və reaktivlərin ən yüksək sürətdə məhsula çevrilməsinə imkan verir. İnsandakı enzimlərin
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bir çoxunun optimal temperaturu təxminən 35-40 °C
aralığındadır (insanın bədən temperaturuna yaxın). İsti
qeyzerlərdə yaşan termofilik bakteriyalar isə optimal
temperaturları 70 °C və daha yuxarı olan enzimlərə
malikdirlər (Şəkil 8.17a).
Enzimin optimal temperaturu olduğu kimi, ən yaxşı
Şəkil 8.17 Enzim fəaliyyətinə təsir edən mühit amilləri. Hər
bir enzimin ən aktiv forma almasına imkan verən optimal (a) temperaturu və (b) pH səviyyəsi vardır.

fəaliyyət göstərdiyi pH dəyəri də var. pH 6-8 aralığı bir
çox enzim üçün optimaldır. Məsələn, insan mədəsində
fəaliyyət göstərən pepsin enzimi ən yüksək fəaliyyətini
çox aşağı pH-da göstərir. Belə turş mühit bir çox enzimi
denaturasiyaya uğradar, ancaq pepsin öz funksional üçölçülü strukturunu bu mühitdə qoruyub saxlamaq üçün
uyğunlaşıb. Müqayisə üçün, insan bağırsağındakı daha
qələvi mühitində fəaliyyət göstərən tripsin enzimi isə,
mədədəki turş mühitdə denaturasiya olur (Şəkil 8.17b).

Kofaktorlar
Bəzi enzimlər katalizasiya üçün qeyri-protein
köməkçiyə ehtiyac duyur. Aminturşu elektron köçürmə
kimi əməliyyatları həyata keçirilməkdə çətinlik
çəkir. Kofaktor adlanan bu köməkçilər enzimə
həmişəlik, yaxud keçici və zəif şəkildə bağlana bilir.
Bəzi enzimlərin sink, dəmir və mis kimi metal ionu,
qeyri-üzvi kofaktorları vardır. Üzvi kofaktorlar da var
ki, bunlara da xüsusi olaraq koenzim deyilir. Bir çox
vitamin, koenzim istehsalı üçün xammal olaraq istifadə
olunduqlarına görə qida əhəmiyyətlidir.

Enzim İnhibitorları

Termofil (isti sevən) bakteriya enzimləri üçün optimal
temperatur (75 °C)

Reaksiya sürəti

Tipik insan enziminin optimal
temperaturu (37 °C)

Temperatur (°C)

(a) Şəkildə Nevada qeyzerinin isti sularında yaşamağa öyrəşmiş
termofilik sianobakteriyalar (yaşıl) göstərilmişdir. Qrafikdə termofilik bakteriya Thermus oshimai (75 °C) ilə insan enzimlərinin
optimal temperaturlarını müqayisə edilmişdir.

Tripsin (bağırsaq
enzimi)

Reaksiya sürəti

Pepsin (mədə
enzimi)

(b) Bu qrafik iki həzm enziminin müxtəlif pH səviyyələrində reaksiya
sürətini göstərir.
DATANI ŞƏRH ET B bəndindəki qrafikə əsasən pepsinin optimal
pH-nı təyin edin. Təkamülün mədə enzimi olan pepsin üçün belə
bir optimal pH seçməsinin səbəbi nə ola bilər? (Şəkil 3.11) Tripsinin
optimal pH-ı neçədir?
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Müəyyən kimyəvi maddələr spesifik enzimlərin fəaliyyətinə seçici olaraq mane olurlar (yəni, enzimi inhibisiya
edir, dayandırırlar). Bəzən inhibitorlar enzimə kovalent
rabitələrlə bağlanır ki, belə hallarda inhibisiya adətən
dönməz olur. Lakin bir çox enzim inhibitorları enzimə
zəif əlaqələrlə bağlanır və belə inhibisiya adətən dönən
olur. Bəzi dönən inhibitorlar enzimin substratına bənzəyir və aktiv mərkəzə girmək uğrunda subtstratla rəqabətə girir (Şəkil 8.18a və b). Rəqabətcil inhibitorlar adlanan bu təqlidçi molekullar, substratın aktiv mərkəzlərə
daxil olmasını əngəlləyərək, enzimin məhsuldarlığını
aşağı salır. Bu növ inhibisiyanı üstələmək üçün substrat
qatılığını artırmaq olar; çünki bu halda, aktiv mərkəzə
daxil olmaq üçün ətrafda inhibitor molekullarından çox
substrat molekulları olur.
Qeyri-rəqabətcil inhibitorlar isə, enzimin aktiv
mərkəzinə bağlanmaq üçün substratla yarışmırlar (Şəkil
8.18c), enzimin başqa hissələrinə bağlanaraq onun fəaliyyətinə mane olurlar. Bu əlaqələr nəticəsində enzimin
forması elə dəyişir ki, aktiv mərkəzin substrat-məhsul
katalizi zəifləyir.
Toksinlər və zəhərlər adətən dönməz inhibitorlardır.
Bunlara bir misal, sarin adlı sinir qazıdır. 1990-ların
ortalarında, terroristlər Tokyo metrosuna sarin buraxmış
və bunun nəticəsində bir neçə insan vəfat etmiş, bir
çoxu zərər çəkmişdir. Bu kiçik molekul, sinir sistemində
əhəmiyyətli rol oynayan asetilxolinesteraz enziminin
aktiv mərkəzindəki serin aminturşusunun R qrupuna
kovalent rabitə ilə bağlanır. Başqa misallar kimi, mərkəzi
sinir sisteminin əsas enzimlərini bloklayan DDT və paration kimi pestisidləri (həşərat zəhəri) göstərə bilərik.
Son olaraq, bir çox antibiotik bakteriyalardakı spesifik
enzimlərin inhibitorlarıdır. Məsələn, penisilin bakteriyanın hüceyrə divarı istehsalında istifadə etdiyi enzimin
aktiv mərkəzini bloklayır.

Şəkil 8.18 Enzim fəaliyyətinin inhibisiyası.
(a) Normal bağlanma

Substrat adi
qaydada enzimin
aktiv mərkəzinə
bağlanır.

Substrat
Aktiv mərkəz

Enzim

Şəkil 8.19 Təkamülü təqlid edərək, yeni funksiya əldə olunması. Tədqiqatçılar laktoz şəkərini parçalayan β-qalaktozidaz enzim
funksiyasının Escherichia coli populyasiyasında zamanla dəyişdirilərək
yeni funksiya əldə edib edə bilməyəcəyini yoxlayıblar. Laboratoriyada
7 dəfə mutasiya-seçmə əməliyyatından sonra, β-qalaktozidaz laktozdan fərqli bir şəkərin parçalanmasını katalizləyən enzimə çevrilmişdir.
Aşağıdakı lent modeli dəyişmiş enzimin bir vahidini təsvir edir. Bir vahiddə 6 aminturşunun əsl enzimdən fərqli olduğu aşkar olunmuşdur.
Aktiv mərkəzin yaxınlığında yerləşən iki aminturşu.

Aktiv mərkəz

(b) Rəqabətcil inhibisiya.

Substrat ona bənzəyən
rəqabətcil inhibitor
ilə aktiv mərkəz üçün
yarışmalıdır.

Rəqabətcil
inhibitor

Aktiv mərkəzin içində yerləşən
iki ədəd aminturşu.

(c) Qeyri-rəqabətcil inhibisiya.

Qeyri-rəqabətcil inhibitor aktiv
mərkəzə yox, başqa bölgəyə
bağlanır və nəticədə, enzimin
formasını elə dəyişdirir ki,
substrat ya tamamən aktiv
mərkəzə bağlana bilmir yaxud
da bağlanma effektiv olmur.

Proteinin səthində yerləşən iki
aminturşu.

ən əsas yolu olaraq qəbul olunur. Təbii populyasiyalarda
baş verən təkamül prosesini laborator şəraitdə təqlid
edən prosedurlar vasitəsilə bu modeli dəstəkləyən dəlil
və data əldə olunmuşdur (Şəkil 8.19).
Qeyri-rəqabətcil inhibitor

YOXLAMA 8.4
1. Özbaşına reaksiyaların əksəriyyəti çox yavaş baş verir. Niyə
bütün özbaşına reaksiyalar bir göz qırpımında baş vermir?

Nümunə kimi sadalanan zəhərli inhibitorlar, enzim
inhibisiyasının ümumilikdə anormal və zərərli bir mexanizm olduğu fikrini yarada bilər. Hüceyrədə təbii olaraq
rastlanan molekullar, inhibitor kimi işləyərək enzim
fəaliyyətini tənzimləyirlər. Başlıq 8.5-də də görəcəyimiz
kimi, bu cür tənzimlənmə (seçici inhibisiya) hüceyrə
metabolizminin idarə edilməsi üçün vacibdir.

Enzim Təkamülü
TƏKAMÜL Bu günədək, biokimyaçılar müxtəlif
növlərdə, yəqin ki, bütün enzimlərin çox kiçik hissəsi
sayıla biləcək 4000-dən artıq fərqli enzim müəyyən
ediblər. Bəs, bu qədər böyük enzim toplusu necə
ortaya çıxıb? Enzimlərin çoxunun protein olduğunu və
proteinlərin genlər tərəfindən kodlandığını yada salın.
Gendə baş verən və mutasiya adlanan qalıcı dəyişikliklər,
həmin genin kodlaşdırdığı proteindəki bir və ya bir
neçə aminturşunu dəyişə bilər. Enzimlərin misalında,
dəyişiklik aktiv mərkəz kimi önəmli bölgədə baş
verərsə, dəyişən enzim yeni fəaliyyət bacarığı əldə edə
və ya fərqli substrata bağlana bilər. Yeni funksiyanın
orqanizmə fayda verdiyi mühitdə, təbii seçmə genin
mutasiyaya uğramış versiyasının seçilməsinə və
populyasiyada qalmasına səbəb olur. Bu sadələşdirmiş
model, canlı təbiətin son bir neçə milyard illlik tarixi
boyunca çox sayda fərqli enzimlərin ortaya çıxmasının

2. Enzimlər nə üçün sadəcə müəyyən substratlar üzərində işləyir?
3. ƏGƏR
Malonat molekulu süksinat dehidrogenaz enziminin inhibitorudur. Malonatın rəqabətcil yoxsa qeyri-rəqabətcil
inhibitor olduğunu necə təyin edə bilərsiniz?
4. TƏSVİR ET
Yetkin lizosomun daxili pH-ı 4.5 civarında
olur. Şəkil 8.17b-dən bələdçi kimi istifadə edərək, lizosomda
fəaliyyət göstərən bir enzim üçün reaksiya sürəti qrafikinin
öz təxminlərinizə əsasən necə olacağını qrafik şəklində çəkin.
Enzimin optimal pH-nın mühitinə uyğun olduğunu fərz
edərək, qrafikdə optimal pH-ı göstərin.

BAŞLIQ 8.5
Enzim fəaliyyətinin tənzimlənməsi
metabolizmi idarə etməyə kömək
edir
Hüceyrənin bütün metabolik yollarının eyni vaxtda
işləməsi kimyəvi xaos yaradardı. Həyat proseslərinə xas
olan bir xüsusiyyət, hücəyrənin fərqli enzimlərin harada
və nə vaxt aktiv olacağını qərar verərək, metabolizmini
idarə etmək bacarığıdır. Hüceyrə buna müəyyən enzimləri kodlayan genləri yandırıb-söndürərək (bu haqda
Üçüncü Bölümdə) və yaxud enzimlər istehsal olunduqdan sonra onların fəaliyyətini burada göstərdiyimiz kimi
tənzimləyərək nail olur.
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Enzimlərin Allosterik Tənzimi
Hüceyrədə enzim fəaliyyətini təbii olaraq tənzimləyən molekullar bir çox halda dönən qeyri-rəqabətcil
inhibitorlar kimi işləyir (Şəkil 18.8c). Bu tənzimləyici
molekullar enzimin aktiv mərkəzindən fərqli bölgəyə
kovalent olmayan rabitərlərlə bağlanaraq, onun formasını və aktiv mərkəzinin funksiyasını dəyişir. Tənzimləyici molekulların, proteinin bir regionunun funksiyasını
başqa bir regiona bağlanmaqla dəyişdirməsi prosesi
allosterik tənzim adlanır. Bunun nəticəsi, enzim
fəaliyyətinin artması (aktivasiya) və ya azalması (inhibisiya) olur.

Allosterik Aktivasiya və İnhibisiya
Allosterik tənzimlənən enzimlərin bir çoxu, hər biri
öz aktiv mərkəzinə malik polipeptid zəncirindən ibarət
olan iki və ya daha artıq vahiddən əmələ gəlir. Bütöv kompleks katalitik olaraq aktiv və passiv formalar
arasında gedib-gəlir (Şəkil 8.20a). Allosterik tənzimin
ən sadə misallarında, tənzimləyici molekul adətən
parçaların bir-birinə birləşdiyi yerdə yerləşən tənzimləyici sahəyə bağlanır (Bəzən allosterik mərkəz deyilir).
Aktivatorun tənzim mərkəzinə bağlanması, funksional
aktiv mərkəzləri olan formanı stabilləşdirir; inhibitorun
bağlanması isə, enzimin qeyri-fəal formasını stabilləşdirir. Allosterik enzimin parçaları bir-birinə elə birləşir
ki, birində baş verən forma dəyişikliyi digərlərinə də
ötürülür. Parçalar arasında qarşılıqlı əlaqənin belə olması, bir tənzimləyici sahəyə bağlanan bir tənzimləyici
molekulun bütün parçaların aktiv mərkəzlərinə təsir
etməsinə imkan verir.
Tənzimləyici qatılığındakı dalğalanmalar enzim fəaliyyətində mürəkkəb dəyişiklilərə səbəb olur. Məsələn,
ATP hidrolizinin məhsulları (ATP və Ⓟi) anabolik və
katabolik yolların kritik nöqtələrindəki enzimlərə təsir
edərək, onların arasındakı maddə axışının tarazlanmasında mürəkkəb rol oynayır. ATP bəzi katabolik
enzimlərə allosterik şəkildə bağlanaraq, onları substrat
hərisliyini azalda və fəaliyyətini inhibisiya edə bilir.
ADP isə, bu enzimlərin aktivatoru olaraq çıxış edə bilir.
Katabolizm ATP ehtiyatını bərpa etdiyi üçün, ADP-nin
onu aktivləşdirəcəyini təxmin etmək çətin deyil. ATP
istehlakı istehsaldan daha sürətlidirsə, yığılan ADP katabolik enzimlərin fəaliyyətini artıraraq, ATP istehsalını
sürətləndirir. ATP istehsalı tələbatdan artıq olduğunda
isə, yığılan ATP bu katabolik enzimlərə bağlanaraq
onların fəaliyyətini aşağı salır və nəticədə ATP istehsalı
azalır. ATP, ADP və digər bəzi əlaqəli molekullar anabolik reaksiyalara da təsir edir. Qısaca, allosterik enzimlər
hər iki növ metabolik yolun əhəmiyyətli reaksiyalarını
nəzarət altında saxlayır.
Allosterik aktivasiyanın bir başqa növündə, substrat
çoxparçalı enzimin bir aktiv mərkəzinə bağlanaraq,
bütün parçaların formaca dəyişməsinə təkan verərək
enzimin bütövlükdə katalitik fəaliyyətini artırır (Şəkil
8.20b). Kooperativlik adlanan bu mexanizm enzimlərin
substrata cavabını gücləndirir: Bir substrat molekulu,
enzimi əlavə substrat molekulları üzərində daha rahat
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

Şəkil 8.20 Enzim fəaliyyətinin allosterik tənzimi.
(a) Allosterik aktivator və inhibitorlar.

Allosterik aktivator enzimi
aktiv formada stabilləşdirir.
Dörd vahidli
allosterik enzim

Tənzim
mərkəzi
(dördündən
biri)

Aktiv mərkəz
(dördündən biri)

Aktivator
Stabilləşdirilmiş
aktiv forma

Aktiv forma

İrəli və geri
çevrilmə
(Formalararası
Çevrilmə)

Allosterik inhibitor inaktiv
(qeyri-fəal) formada saxlayır.

İşlək olmayan aktiv
mərkəz

İnhibitor
İnaktiv forma

Stabilləşdirilmiş
qeyri-aktiv forma

Aşağı qatılıqda aktivator və inhibitorlar enzimdən qopur və beləcə enzim
iki forma arasında gedib-gələ bilir.
(b) Kooperativlik: allosterik aktivləşmənin digər bir növü.

Enzimdəki bir vahidin aktiv mərkəzinə
bir substratın bağlanması bütün vahidləri stabilləşdirir.

Substrat

İnaktiv forma.

Stabilləşdirilmiş
aktiv vəziyyət.

Enzim substrat tərəfindən stabilləşdirilmədikdə, aktiv və inaktiv formalar
arasında gedib-gəlir.

işləməyə həvəsləndirir. Substrat molekulları burada
aktiv mərkəzə bağlansa da, bu bağlanma başqa aktiv
mərkəzlərdəki katalizə təsir etdiyinə görə, kooperativlik allosterik tənzimin bir növü sayılır.
Hemoqlobin enzim deyil və kataliz əməlliyyatı həyata
keçirmir, sadəcə O2 daşıyır. Buna baxmayaraq, kooperativlik anlayışı hemoqlobin üzərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində aydınlaşdırılmışdır. Hemoqlobin hər biri
bir oksigen molekulu bağlanma mərkəzinə malik dörd
vahiddən ibarətdir (Şəkil 5.18). Oksigenin bu bölgəyə

bağlanması, geri qalan hissələrin oksigenə olan hərisliyini artırır. Buna görə də, məsələn, ağciyər və qəlsəmə
kimi oksigen səviyyəsinin yüksək olduğu yerlərdə, oksigenə bağlandıqca hemoqlobinin hərisliyi artır. Oksigenin az olduğu toxumalarda isə, bir oksigen molekulunun
qopması, digər sahələrin də oksigenə hərisliyini azaldır
və nəticədə, oksigen molekulları oksigenə ehtiyacın ən
çox olduğu yerlərdə buraxılır. Kooperativlik çoxvahidli
enzimlərdə də eyni mexanizm ilə işləyir.

Şəkil 8.22 Orqanellər və metabolizmin strukturundakı nizam.
Mitoxondri (TEM) kimi orqanellərdə yerləşən enzimlər xüsusi funksiyalar yerinə yetirir. Bu misalda, hüceyrə tənəffüsünün ikinci və üçüncü
mərhələlərində işləyən enzimlər göstərilmişdir.

Mitoxondri

Əks-əlaqə İnhibisiyası
ATP istehsal edən metabolik yol enziminin ATP-nin
özü tərəfindən allosterik inhibisiyasından bəhs etdik.
Metabolik tənzimin çox yayılmış yolu olan bu metod
əks-əlaqə inhibisiyası adlanır. Burada yekun məhsul
onu istehsal edən metabolik yolun ilkin addımlarında
işləyən enzimərdən birinə inhibitor olaraq bağlanaraq
o yolu dayandırır. Şəkil 8.21-də anabolik yolda istifadə
olunan əks-əlaqə inhibisiyasının misalı göstərilmişdir. Bəzi hüceyrələr bu beş mərhələli yol ilə, treonin
aminturşusundan izoleysin aminturşusu istehsal edir.
İzoleysin yığıldıqca, birinci mərhələdəki enzimi allosterik şəkildə inhibisiya edərək öz sintezini dayandırır.
Beləliklə, hüceyrə əks-əlaqə inhibisiyasından istifadə
edərək, ehtiyacı olandan artıq izoleysin istehsal edilib,
kimyəvi resursların israf ediliməsinin qarşısını alır.
Şəkil 8.21 İzoleysin sintezində əks-əlaqə inhibisiyası.

Aktiv mərkəz
sərbəstdir.
Metabolik
yol açıqdır.

İzoleysin
allosterik
mərkəzə
bağlanır.

Treonin aktiv
mərkəzə bağlanır.
Enzim 1
(Treonin
deaminaz)

Hüceyrə bütün izoleysini
istifadə edib
bitirmişdir.
Əks-əlaqə
inhibisiyası

Başlanğıc
substratı
(treonin)

Aralıq molekulu A
Enzim 1-in
aktiv mərkəzi treoninin
A aralıq
maddəsinə
çevrilməsini
katalizləyə
bilmir. Yol
bağlıdır.

Enzim 2
Aralıq molekulu B
Enzim 3

Hüceyrəvi tənəffüsün
ikinici mərhələsindəki
enzimlər matrisdə,
məhlul içindədir.
Hüceyrəvi tənəffüsün
üçüncü mərhələsində
iştirak edən enzimlər
isə daxili membranda
yerləşir.

Enzimlərin Hüceyrədaxili Yerləşməsi
Hüceyrə minlərlə enzim və substratın necə gəldi
yerləşdirildiyi kimyəvi maddə torbası deyil. Hüceyrə
müxtəlif bölmələrə ayrılıb və bunlar metabolik yolları
nizama salır. Bəzi hallarda, metabolik yolun bir sıra
mərhələsində iştirak edən enzimlər multienzim kompleksləri şəklində bir araya gəlir. Belə strukturlar bir
enzimdən çıxan məhsulun digər enzimə substrat olaraq
daxil olmasına və bu yolla reaksiyanın son məhsuladək
ardıcıllıqla getməsinə imkan verir. Bəzi enzim və ya
enzim kompleksləri hüceyrədə sabitlənmişdir və müəyyən membranların struktural elementi rolunu oynayır.
Digərləri isə, membranla əhatəli, özünəxas daxili mühiti olan orqanellərin içində işləyir. Məsələn, eukariotik
hüceyrələrdə, tənəffüsün ikinci və üçüncü mərhələlərində fəaliyyət göstərən enzimlər mitoxondrinin xüsusi
bölmələrində yerləşir (Şəkil 8.22).
Bu fəsildə, həyata xas kəsişən kimyəvi yollardan
ibarət metabolizmin termodinamika qanunları tərəfindən necə idarə olunduğunu öyrəndiniz. Bioloji molekulların parçalanması və istehsalının bioenergetikasını
araşdırdıq. Bioenergetika mövzusu ilə davam edərək,
növbəti fəsildə, üzvi maddələri parçalayaraq, həyat prosesləri üçün lazım olan enerjini açığa çıxaran mərkəzi
katabolik yol olan hüceyrə tənəffüsünə nəzər salacağıq.

Aralıq molekulu C
Enzim 4
Aralıq molekulu D
Enzim 5

YOXLAMA 8.5
1. Aktivator və inhibitorların allosterik tənzimlənən enzim üzərindəki təsiri nə üçün fərqlənir?
2. ƏGƏR
İzoleysin sintezi tənzimi anabollik yollarda əks-əlaqə inhibisiyası vasitəsilə tənzim mexanizminə bir nümunədir. Bundan yola çıxaraq, ATP-nin katabolik yollarda əks-əlaqə inhibisiyasında necə iştirak edə biləcəyini təxmin edin.

Yekun məhsul
(İzoleysin)
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ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

8.1

Canlı metabolizmi termodinamika qanunlarına
tabe olan maddə və enerjini çevrilmələri həyata
keçirir
Metabolizm orqanizmdə baş verən kimyəvi reaksiyaların
cəmidir. Enzimlər bir-biriylə kəsişən metabolik yolları
katalizləyir ki, bunlar katabolik (molekulları parçalayıb,
enerji açığa çıxaran), yaxud anabolik (enerji istifadə edərək
molekul düzəldən) yollardır. Bioenergetika canlı təbiətin
enerji axışını öyrənir.
Enerji dəyişdirmək qabiliyyətidir. Enerjinin bəzi formaları
maddəni yerini dəyişdirərək iş görür. Kinetik enerji hərəkət
ilə əlaqəli olub, atom və molekulların təsadüfi hərəkətləri
ilə əlaqəli olan termal enerjini də əhatə edir. Bir obyektdən
digərinə transfer olan termal enerji istilik adlanır. Maddənin
struktur, yaxud yeri ilə əlaqəli enerjisinə potensial enerji
deyilir. Molekulun strukturuna əsaslanan kimyəvi enerjisi
potensial enerjinin bir növüdür.
Termodinamikanın birinci qanunu, enerjinin saxlanması, enerjinin yaradılmasının və məhv edilməsinin mümkün
olmadığını, sadəcə başqa yerə transfer və ya başqa formaya
çevrilə biləcəyini deyir. Termodinamikanın ikinci qanuna
əsasən, özbaşına proseslər xaricdən enerji sərmayəsinə
ehtiyac duymadan həyata keçir və entropiyanı artırır.

nik reaksiyaları həyata keçirir. ATP hidrolizi (bəzən protein
fosforlaşması ilə birgə) daşıma və hərəki proteinlərinin
forma və bağlanma hərisliyinə dəyişdirir.
Katabolik yollar ADP və Ⓟi-dan ATP bərpa edir.
ATP dövrəsini təsvir edin: ATP-nin hüceyrədəki istehlak və
bərpası necə baş verir?

BAŞLIQ

8.4

Enzim enerji səddini aşağı salaraq metabolik
reaksiyanı sürətləndirir
Kimyəvi reaksiyada iştirak edən reaktivlərdəki rabitələri qırmaq üçün lazım olan enerji aktivləşmə enerjisi (EA) adlanır.
Enzimlər EA səddini aşağı salır:
Enzimsiz
reaksiyanın
gedişatı

Sərbəst enerji

8 Fəslin İcmalı

8.2

Reaksiyanın sərbəst enerji dəyişməsi, onun özözünə gedib-getməyəcəyini təyin edir
Canlı sistemin sərbəst enerjisi, hüceyrəvi şəraitdə iş görə
bilən enerjidir. Bioloji prosesdə sərbəst enerji dəyişməsi, ΔG,
birbaşa entalpiya (ΔH) və entropiyadakı (ΔS) dəyişmə ilə
əlaqəlidir: ΔG = ΔH – ΔS. Orqanizmlər sərbəst enerji xərcləyərək yaşayırlar. Özbaşına proses enerji sərmayəsi olmadan
baş tutur; belə proseslər zamanı, sərbəst enerji azalır və sistemin stabilliyi artır. Maksimum stabillikdəki sistem tarazlıq
vəziyyətindədir və heç bir iş görə bilməz.
Ekzerqonik (özbaşına) kimyəvi reaksiyalarda, məhsulların sərbəst enerjisi reaktivlərin sərbəst enerjisinidən azdır
(–ΔG). Enderqonik (özbaşına olmayan) reaksiyalar enerji
sərmayesi tələb edir (+ΔG). Başlanğıc molekulların əlavəsi
və məhsulların mühitdən çıxarılması metabolizmin tarazlıq
vəziyyətinə gəlməsinin qarşısını alır.
Özbaşına reaksiyalar üçün sərbəst enerji dəyişməsi tənliyində
hər bir dəyişənin mənasını açıqlayın. Özbaşına reaksiyalar
hüceyrə metabolizmi üçün nəyə görə əhəmiyyətlidir?

BAŞLIQ

8.3

ATP ekzerqonik reaksiyaları enderqonik
reaksiyalarla qoşalaşdıraraq hüceyrədə iş üçün
lazımi enerjini təmin edir
ATP hüceyrənin enerji daşıyıcısıdır. ATP-nin kənar fosfatlarının hidrolizi nəticəsində ADP və Ⓟi, o cümlədən, enerji
ortaya çıxır.
Ekzerqonik reaksiya olan ATP hidrolizi, enerji qoşalaşması
yolu ilə, fosfat qrupunu xüsusi reaktivlərə ötürür və daha
reaktiv fosforlaşmış aralıq maddələr yaradaraq, enderqo162

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Enzim ilə
EA daha
aşağıdır.

Reaktivlər
ΔG enzimdən
təsirlənmir.

Enzim ilə
reaksiya
gedişatı

Məhsullar

Hüceyrənin mürəkkəb strukturu ilə termodinamikanın ikinci
qanunu nə üçün ziddiyət təşkil etmir?

BAŞLIQ

Enzimsiz
EA

Reaksiyanın gedişatı

Hər bir enzimin üzərində işlədiyi reaktivlərə (substrat)
bağlanmaq üçün xüsusi aktiv mərkəzi mövcuddur. Bağlanmadan sonra enzim formasını dəyişir və substrata daha da
möhkəm bağlanır (induksion uyğunlaşma).
Aktiv mərkəz substratları düzgün yöndə saxlayaraq, rabitələrini əyərək, əlverişli mikromühit təşkil edərək və hətta
substrata kovalent rabitə ilə bağlanaraq EA səddini aşağı salır.
Hər enzimin optimal temperatur və pH səviyyəsi var. İnhibitorlar enzim fəaliyyətini aşağı salır. Rəqabətcil inhibitor
enzimin aktiv mərkəzinə bağlanarkən, qeyri-rəqabətcil
inhibitor başqa yerə bağlanır.
Canlı təbiətdəki enzim müxtəlifliyinin səbəbi bir-birindən
çox az fərqlənən enzim variyantlarına malik orqanimzlər
üstündə işləyən təbii seçmə prosesidir.
Aktivləşmə enerjisi səddi və enzimlər həyatın struktural ve
metabolik nizamıni necə qoruyub saxlayir?

BAŞLIQ

8.5

Enzim fəaliyyətinin tənzimlənməsi metabolizmi
idarə etməyə kömək edir
Bir çox enzim allosterik tənzimlənir, yəni tənzimləyici
molekul, aktivator, yaxud inhibitorlar xüsusi tənzimləyici
sahələrə bağlanır və enzimin forma və funksiyasına təsir
edir. Kooperativlik bir substratın enzimə bağlanması ilə
digər aktiv mərkəzlərin də fəaliyyətində artımın olmasıdır.
Əks-əlaqə inhibisiyasında, metabolik yolun son məhsulu
öz istehsalında iştirak edən enzimi allosterik inhibisiya edir.
Enzimlər müxtəlif yer və şəkildə, kompleks əmələ gətirərək,
membranda, yaxud orqanel içində işləyərək metabolik proseslərin səmərəliliyini artırır.
Allosterik tənzim və əks-əlaqə inhibisiyası hüceyrə metabolizmində nə kimi rol oynayır?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Bu cümləni düzgün tamamlayan termin cütlüyünü seçin:
Katabolizmlə anabolizm arasındakı əlaqə, ______ ilə ______
arasındakı əlaqə kimidir.
A) ekzerqonik; özbaşına
C) sərbəst enerji; entropiya
B) ekzerqonik; enderqonik
D) iş; enerji
2. Hüceyrələrin çoxu istiliyi iş görmək üçün istifadə edə
bilmir, çünki
A) istilikdə enerji transferi yoxdur.
B) hüceyrələrin termal enerjisi çox olmur; nisbi olaraq
soyuq olurlar.
C) hüceyrənin hər yanında temperatur eynidir.
D) istilik heç vaxt iş görmək üçün istifadə oluna bilməz.
3. Aşağıdakı metabolik proseslərdən hansı digər proseslərdən
enerji almadan gerçəkləşə bilər?
A) ADP + Ⓟi → ATP + H2O
B) C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
C) 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
D) Aminturşular → Protein

4. Məhluldakı enzim substrata doyubsa, məhsul istehsalını
sürətləndirmənin ən effektiv yolu
A) enzim əlavə etməkdir.
B) məhlulu 90 °C-yədək qızdırmaqdır.
C) substrat əlavə etməkdir.
D) qeyri-rəqabətcil inhibitor əlavə etməkdir.

8. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Bir iddiaya görə, biokimyəvi yollar
təkamül yolu ilə əmələ gələ bilməyəcək qədər mürəkkəbdir, çünki yekun məhsulun əldə olunması üçün bir yolun
bütün ara mərhələləri mövcud olmalıdır. Bu iddianı necə
çürüdərdiniz? Eyni, yaxud bənzər maddələr istehsal edən
bir çox biokimyəvi yolun varlığı faktını öz arqumentizi
dəstəkləmək üçün necə istifadə etmək olar?
9. ELMİ TƏDQİQAT ● TƏSVİR ET Alim hüceyrə kulturasındakı mədəaltı vəzi hüceyrələrində rastlanan vacib bir
enzimin fəaliyyətini ölçən sınaq metodu hazırlayır. İçində
hüceyrələrin olduğu təcrübə şüşəsinə enzimin substratını
əlavə edib, reaksiya məhsullarının əmələ gəlməsini ölçür.
Nəticələr y oxunda məhsulun miqdarını, x oxunda zamanı
göstərməklə qrafik çəkilir. Qısa bir zaman kəsiyində, heç
bir məhsul əmələ gəlmir (Bölmə A). Daha sonra (Bölmə
B) reaksiya sürəti yüksəlir (xəttin maililiyi yüksək olur).
Ardından, reaksiya getdikcə yavaşlayır (Bölmə C). Sonda,
qrafik tamamilə düzləşir (Bölmə D). Qrafiki çəkib, sadalanan bölmələri işarələyin və hər bir mərhələdə baş verən
molekulyar hadisələri açıqlayın
10. ESSE: ENERJİ VƏ MADDƏ Canlı təbiətin enerjiyə ehtiyacı
var. Qısa bir inşa ilə (100-150 sözlük) heyvan hüceyrəsinin bioenergetikasının təməl prinsiplərini təsvir edin.
Fotosintetik hüceyrələrdə enerjinin axını və çevrilməsi
bundan nə ilə fərqlənir? ATP və enzimlərin rollarından da
bəhs edin.
11. SİNTEZ

5. Bəzi bakteriyalar qaynar qeyzerlərdə metabolik olaraq
aktivdirlər çünki
A) daxili temperaturlarını aşağı saxlamaq qabiliyyətləri var.
B) yüksək temperatur katalizə olan ehtiyacı aradan qaldırır.
C) enzimləri yüksək optimal temperatura malikdir.
D) enzimlərinin temperatura qarşı heç bir həssaslığı yoxdur.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Substrat ilə məhsulun tarazlıqda olduğu bir məhlula enzim
əlavə edilsə nə baş verər?
A) Əlavə substrat əmələ gələr.
B) Reaksiya enderqonikdən ekzerqonikə çevrilər.
C) Sistemin sərbəst enerjisi dəyişər.
D) Heç nə; reaksiya tarazlıqda qalar.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. TƏSVİR ET Oxlardan istifadə edərək aşağıda təsvir olunmuş
metabolik yolu çəkin və sondakı suala cavab verin. İnhibisiyanı göstərmək üçün qırmızı ox və mənfi işarələrdən
istifadə edin.
L molekulu M, yaxud N molekuluna çevrilir.
M molekulu O molekuluna çevrilir.
O molekulu P yaxud R molekuluna çevrilir.
P molekulu Q molekuluna çevrilir.
R molekulu S molekuluna çevrilir.
O molekulu, L-dən M-nin əmələ gəldiyi reaksiyanı inhibisiya edir.
Q molekulu, O-dan P-nin əmələ gəldiyi reaksiyanı inhibisiya edir.
S molekulu, O-dan R-in əmələ gəldiyi reaksiyanı inhibisiya
edir.
Q və S molekullarının hər ikisinin qatılığı yüksək olarsa,
hansı reaksiya üstünlük təşkil edər?
A) L → M
B) M → O
C) L → N
D) O → P

Şəkildə kinetik və potensial enerji baxımından nə baş verdiyini açıqlayın. Pinqvinlər balıq yeyib buza geri dırmaşdıqları zaman baş verən enerji çevrilmələrini də ələ alın.
ATP və enzimlərin gedən molekulyar proseslərdəki rolunu
təsvir edin və izahınızda prosesdə iştirak edən bəzi molekullardakı sərbəst enerjiyə nə olduğunu da qeyd edin.
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Şəkil 9.1 Bu tupik quşu yemək üçün tutduğu qum ankvillərindən enerjini necə alır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
9.1

Katabolik yollar üzvi yanacağı
oksidləşdirərək enerji açığa çıxarır

9.2

Qlikoliz qlükozu piruvata
oksidləşdirərək kimyəvi enerjini
toplayır

9.3

Piruvat oksidləşdikdən sonra sitrat
turşusu dövrəsi üzvi molekulların
enerji istehsal edən oksidləşməsini
tamamlayır

9.4

Kemiosmoz oksidləşdirici
fosforlaşma zamanı elektron
daşınmasını ATP sintezi ilə
qoşalaşdırır

9.5

Fermentasiya və anaerobik
tənəffüs hüceyrəyə oksigen
istifadə etmədən ATP istehsalına
imkan yaradır

9.6

Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi
bir çox başqa metabolik yollarla
əlaqəlidir
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Həyat İşdir
Canlı hüceyrə polimerləri ishtehsal
etmək, mebran üzərindən maddə
köçürmək, hərəkət etmək, çoxalmaq
və s. kimi bir çox prosesi yerinə
yetirmək üçün xaricdən enerji əldə
etməlidir. Şəkil 9.1-dəki tupik qum
ankvili kimi su heyvanlarını yeyərək
enerji əldə edir; digər heyvanlar enerjini
bitki və yosun kimi fotosintetik canlılardan alır.
Üzvi molekullarda toplanan enerjinin ilkin mənbəyi günəşdir. Enerji
ekosistemə gün işığı şəklində daxil olur, istilik olaraq çıxır; həyat üçün
lazım olan kimyəvi maddələr isə təkrar-təkrar istifadə olunur (Şəkil 9.2).
Fotosintez oksigen və eukariotların mitoxondrilərində baş verən hüceyrə
tənəffüsündə yanacaq kimi istifadə olunan üzvi maddələri istehsal edir.
Tənəffüs prosesi oksigendən istifadə edərək bu yanacaqları parçalayır və
ATP əmələ gətirir. Bu tənəffüsün tullantısı olaraq ortaya çıxan karbon
dioksid və su fotosintezdə xammal kimi istifadə edilir.
Bu fəsildə hüceyrənin üzvi molekullarda toplanmış kimyəvi enerjini
necə yığdığına və bu enerjini hüceyrədə işlərin çoxunu aparan ATP-nin
istehsalı üçün necə istifadə etdiyinə nəzər salacağıq. Tənəffüs haqda təməl
məlumatları təqdim etdikdən sonra onun üç əsas mərhələsini ələ alacağıq:
qlikoliz, piruvat oksidləşməsi ilə sitrat turşusu dövrəsi və oksidləşdirici
fosforlaşma. Bundan əlavə, qlikolizlə yaxından əlaqəsi olan və təkamüldə
dərin köklərə sahib sadə proses olan fermentasiyanı (qıcqırma) da
müzakirə edəcəyik.

Şəkil 9.2 Ekosistemlərdə enerji axımı və kimyəvi təkrar
istifadə. Enerji ekosistemə günəş işığı olaraq daxil olur və onu istilik
formasında tərk edir. Bu müddət ərzində həyat üçün vacib kimyəvi
elementlər təkrar istifadə olunur.
İşıq
enerjisi
EKOSİSTEM

CO2 + H2O

Xloroplastın
fotosintezi
Mitoxondrinin
hüceyrəvi tənəffüsü

ATP

Üzvi
+ O2
birləşmələr

Hüceyrəvi işin əksəriyyəti
ATP-yə əsaslanır

İstilik
enerjisi

BAŞLIQ 9.1
Katabolik yollar üzvi yanacağı
oksidləşdirərək enerji açığa çıxarır
Mürəkkəb molekulları parçalayaraq onlarda toplanmış
enerjini açığa çıxaran metabolik yollara katabolik
yollar deyilir (Başlıq 8.1). Yanacaq molekullarından
(məsələn, qlükoz) digər molekullara elektron
ötürülməsi bu yollarda vacib rol oynayır. Bu hissədə
hüceyrə tənəffüsündə açar rol oynayan proseslərə nəzər
salacağıq.

Katabolik Yollar və ATP İstehsalı
Üzvi birləşmə tərkibindəki atomlar arasındakı rabitələrdə iştirak edən elektronların düzülüşündən
qaynaqlanan potensial enerjiyə malikdir. Ekzerqonik
reaksiyada iştirak edə bilən birləşmə yanacaq kimi
istifadə oluna bilir. Hüceyrə enzimlər sayəsində yüksək
potensial enerjiyə sahib mürəkkəb üzvi maddələri sistemli şəkildə aşağı enerjili sadə üzvi maddələrə parçalayır. Kimyəvi rabitələrdən alınan enerjinin bir hissəsi
iş görmək üçün istifadə oluna bilir; enerjinin geri qalanı
isə istilik şəklində itir.
Fermentasiya katabolik prosesdir və şəkər kimi üzvi
yanacağın oksigen istifadəsi olmadan qismən parçalanmasını həyata keçirir. Katabolik proseslərin ən səmərəlisi oksigeni üzvi yanacaqla birgə istifadə edən aerobik
tənəffüs prosesidir (aerobik, yun. aer hava və bios
həyat). Eukariot və prokariot hüceyrələrin çoxu aerobik
tənəffüs edə bilir. Bəzi prokariotlar anaerobik tənəffüs
adı verilən (tərc. an- şəkilçisi Azərbaycan dilindəki -siz
şəkilçisi ilə eyni mənaya gəlir) oxşar prosesdə reaktiv
olaraq oksigendən başqa maddələrdən istifadə edə bilir.
Əslində, hüceyrə tənəffüsü termini həm aerobik, həm

də anaerobik prosesə aid edilir. Lakin hüceyrəiçi bu
proses heyvanlarda baş verən orqanizm səviyyəsindəki
oksigenin nəfəslə alınmasına bənzədiyi üçün tarixi olaraq aerobok tənəffüs termininin sinonimi kimi istifadə
olunmuşdur. Buna görə də hüceyrə tənəffüsü deyildikdə,
adətən, aerobik tənəffüs nəzərdə tutulur və bu fəsildə
biz də bu adlandırmadan istifadə edəcəyik.
Mexanizm kimi fərqli olsalar da, aerobik tənəffüs
avtomobil mühərrikində oksigenlə yanacağın (hidrokarbon) qarışdırılaraq yandırılmasına bənzəyir. Qida
tənəffüs üçün yanacağı təmin edir, çıxan qaz isə karbon
dioksid və sudan ibarət olur. Ümumi prosesi aşağıdakı
kimi göstərmək olar:
Üzvi + Oksigen → Karbon + Su + Enerji
maddələr
dioksid
İrəlidə görəcəyiniz kimi, qidadakı karbohidrat, yağ və
protein molekullarının hamısı yanacaq kimi istifadə oluna bilir. Heyvan qidasındakı əsas karbohidrat qlükoza
(C6H12O6) parçalana bilən, ehtiyat polisaxaridi nişastadır. Hüceyrə tənəffüsünün mərhələləri qlükoz şəkərinin
parçalanması üzərindən izah ediləcək:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Enerji (ATP + istilik)

Qlükozun bu şəkildə parçalanması ekzerqonik reaksiya olub, hər bir mol qlükoz üçün –686 kcal (2 870 kJ)
sərbəst enerji dəyişməsi baş verir (∆G = –686 kcal/mol).
Xatırladaq ki, mənfi ∆G (∆G < 0) reaksiyadan çıxan
məhsulların reaksiyaya daxil olan reaktivlərdən daha
az enerjiyə sahib olduğunu göstərir və belə reaksiyalar
özbaşına (öz-özünə) baş verir, yəni kənardan enerji
əlavəsinə ehtiyac olmur.
Katabolizm qamçını hərəkət etdirmək, maddələri
membrandan köçürmək, monomerləri polimerləşdirmək
və s. hüceyrəvi işləri birbaşa görmür. Katabolizm ATP
vasitəsilə hüceyrəvi iş ilə kimyəvi enerji arasında əlaqə
qurur (Başlıq 8.3). İşləməyə davam etmək üçün hüceyrə ATP ehtiyatını ADP və Pi ilə yeniləməlidir (Şəkil
8.12). Hüceyrə tənəffüsünün bu vəzifəni necə yerinə
yetirdiyini anlamaq üçün təməl kimyəvi proseslər olan
oksidləşmə və reduksiyaya nəzər salmalıyıq.

Redoks Reaksiyaları: Oksidləşmə və
Reduksiya
Qlükoz və digər növ üzvi yanacaqları parçalayan
katabolik yollar enerjini necə ortaya çıxarır? Cavab kimyəvi reaksiyada elektronların ötürülməsi ilə əlaqəlidir.
Elektronların yerdəyişməsi üzvi maddələrdə toplanmış
enerjini açığa çıxarır ki, bu enerji də öz növbəsində ATP
sintezində istifadə olunur.

Redoks Prinsipi
Bəzi kimyəvi reaksiyalarda bir və ya daha artıq elektron (e – ) bir reaktivdən digərinə ötürülür. Bu elektron
köçürmə oksidləşmə-reduksiya reaksiyası, yaxud qısaca,
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redoks reaksiyası adlanır. Redoks reaksiyasında bir
maddənin elektronlarını itirməsi onun oksidləşməsi, digər maddənin elektron qəbul etməsi isə onun
reduksiya olmasıdır. (Elektron əlavəsinə reduksiya
(ing. reduction azaltma) deyildiyinə diqqət edin; bunun
səbəbi mənfi yüklü elektronun atomdakı müsbət yükü
azaltmasıdır.)
Sadə, qeyri-bioloji bir misal üçün natrium (Na) və
xlorun (Cl) xörək duzu (NaCl) əmələ gətirən reaksiyasına nəzər salaq:

Şəkil 9.3 Enerji verən redoks reaksiyası olaraq metanın
yandırılması. Elektronlar oksigen kimi elektromənfi atomlara keçib
qeyri-bərabər paylaşılanda potensial enerji itirirlər və buna görə də
bu reaksiya mühitə enerji buraxır. Reaksiya nəticəsində elektronlar
oksigen kimi elektromənfi atomların yaxınlığına çəkilib, qeyri-bərabər
paylanma baş verdikcə, potensial enerjilərini itirərək ətrafa enerji verir.
Reaktivlər

Məhsullar

oksidləşir
Enerji

oksidləşir
(elektron itirir)

reduksiya olur

reduksiya olur
(elektron qazanır)

Redoks reaksiyasının ümumi formasını aşağıdakı kimi
göstərmək olar:
oksidləşir

Metan
(reduksiyaedici
maddə)

Oksigen
(oksidləşdirici
maddə)

Karbon dioksid

Su

reduksiya olur

Ümumi reaksiyada elektron donoru olan Xe– maddəsi
reduksiyaedici adlanır, çünki ötürülən elektronu qəbul
edən Y-ni reduksiya edir. Elektronu alan Y maddəsi isə
Xe–-dən elektron alaraq onu oksidləşdirdiyi üçün oksidləşdirici adlanır. Elektron ötürülməsi, eyni zamanda,
həm elektron donoru və qəbuledicisi tələb etdiyindən,
oksidləşmə və reduksiya həmişə paralel baş verir.
Elektronların bir maddədən tamamilə qopub digərinə
keçməsi bütün redoks reaksiyalarında baş vermir. Bəzi
reaksiyalarda kovalent rabitədəki bu elektron paylaşımı qismidir. Məsələn, metanın yanması reaksiyasına
nəzər yetirək (Şəkil 9.3). Metanın kovalent elektronları
rabitədə iştirak edən atomlar arasında bərabər paylanır,
çünki karbon və hidrogenin elektrona hərisliyi bir-birinə
demək olar ki, bərabərdir; yəni hər ikisi bərabər şəkildə
elektromənfidir (Başlıq 2.3). Lakin metan oksigenlə
reaksiyaya girib karbon dioksid yaradarkən, karbon atomu və birlikdə kimyəvi rabitə yaratdığı oksigen arasındakı kovalent elektronlar daha qeyri-bərabər paylanır,
çünki oksigen atomu yüksək dərəcədə elektromənfidir.
Nəticədə, karbon atomu paylaşdığı elektronları qismən
“itirir”; başqa sözlə, oksidləşir.
İndi isə, oksigenin taleyinə nəzər salaq. Oksigen
molekulundakı (O2) iki atom elektronlarını bərabər
paylaşır. Lakin oksigen metandakı hidrogenlə rabitə
qurub su əmələ gətirdikdə, yaranan kovalent rabitədəki
elektronlar vaxtlarının çoxunu oksigenin yanında keçirir
(Şəkil 9.3). Beləliklə, oksigen atomu qismən elektron
“qazanmış” olur, yəni oksidləşir. Oksigenin elektromənfiliyi yüksək olduğundan ən güclü oksidləşdiricilərdən
biridir.
Bir topu üzü yuxarı təpəyə çıxarmaq üçün enerji tələb
olunduğu kimi, elektronu da atomdan uzaqlaşdırmaq
üçün enerjiyə ehtiyac var. Atom nə qədər elektromənfi
olarsa (elektrona hərisliyi nə qədər çox olarsa), elektronu ondan almaq bir o qədər çox enerji tələb edir. Yuxarıdan aşağı düşən top kimi, elektron da elektromənfiliyi
az olan atomdan yüksək elektromənfiliyə malik atoma
keçəndə potensial enerjisini itirir. Ona görə də meta166
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nın yanması (oksidləşməsi) kimi elektronları oksigenə
yaxınlaşdıran redoks reaksiyalarından enerji açığa çıxır.

Hüceyrə Tənəffüsü Zamanı Üzvi Yanacaq
Molekullarının Oksidləşməsi
Metanın oksigenlə oksidləşməsi qaz sobasında baş
verən əsas yanma reaksiyasıdır. Avtomobil mühərrikində benzinin yanması da redoks reaksiyasıdır. Burada
ortaya çıxan enerji pistonları hərəkətə gətirir. Bioloqların marağına səbəb olan enerji açığa çıxaran redoks
reaksiyası isə tənəffüsdür: qidadakı qlükoz və digər
üzvi maddələrin oksidləşməsi. Hüceyrə tənəffüsünün
ümumi tənliyinə bir daha nəzər salın, lakin bu dəfə onu
redoks reaksiyası kimi dəyərləndirin:
oksidləşir

Enerji
reduksiya olur

Metan və benzinin yanmasında olduğu kimi, burada
da yanacaq (qlükoz) oksidləşmiş, oksigensə reduksiya
olmuşdur. Proses zamanı elektronlar potensial enerjilərini itirmiş və enerji açığa çıxmışdır.
Ümumiyyətlə, hidrogen ilə zəngin üzvi maddələr əla
yanacaq hesab olunurlar. Buna səbəb hidrogenin enerji
baxımından “zirvədə” olan elektronlara sahib olması
və bu elektronların oksigenə ötürülmə prosesi zamanı enerji landşaftı boyu “aşağı” düşdükcə enerji açığa
çıxarmalarıdır. Tənəffüsün yuxarıdakı ümumiləşdirilmiş
tənliyi hidrogenin qlükozdan oksigenə ötürüldüyünü
göstərir. Lakin tənlikdə görünməyən vacib məqam odur
ki, hidrogen (elektronu ilə birlikdə) oksigenə ötürüldüyü zaman elektronun enerji səviyyəsi dəyişir. Tənəffüs
zamanı, qlükozun oksidləşməsi elektronları aşağı enerji
səviyyəsinə keçirərək ATP sintezi üçün istifadə olunan enerjini açığa çıxarır. Beləliklə, ümumi baxdıqda,
çox sayda C—H rabitələri olan yanacaqların çox sayda
C—O rabitələri olan maddələrə çevrildiyini görürük.

Əsas enerji mənbəyi olan qidalarda (karbohidratlar və
yağlar) C—H rabitələrində iştirak edən hidrogenə bağlı
elektronlar adətən çox olur. Bu elektronların daha aşağı
enerji səviyyəsinə axmalarının qarşısını alan yeganə şey
aktivləşmə enerjisidir (Şəkil 8.13). Bu sərhəd olmasa,
qlükoz kimi qida maddələri dərhal O2 ilə birləşər. Qlükozu alışdıraraq ona aktivləşmə enerjisi versək, qlükoz
havada yanaraq hər moluna (təxminən 180 g) 686
kcal (2870 kJ) istilik açığa çıxarar. Aydındır ki, insanın
bədən temperaturu yanmanı başladacaq qədər yüksək
deyil. Bunun yerinə, qlükoz bədənə daxil olduqdan
sonra enzimlər aktivləşmə enerjisini aşağı salaraq, şəkərin hüceyrə içində bir neçə mərhələdə oksidləşməsinə
imkan yaradır.

NAD+ və Elektron Daşıma Zənciri Vasitəsilə
Mərhələli Enerji Yığımı
Yanacaqdakı enerjinin hamısı bir anda açığa çıxarılarsa, onu səmərəli şəkildə istifadə etmək mümkün olmur.
Məsələn, avtomobilin benzini partlayarsa, maşını uzağa
aparmayacaq. Hüceyrə tənəffüsü də eyni formada
qlükoz, yaxud başqa növ üzvi yanacağı tək bir partlayıcı mərhələdə oksidləşdirmir. Əvəzində, qlükoz hər
bir mərhələsi müəyyən enzim tərəfindən katalizlənən
addım-addım proses vasitəsilə parçalanır. Prosesin əsas
mərhələlərində elektronlar qlükozdan qoparılır. Digər
bir çox oksidləşmə reaksiyasında olduğu kimi, burada
da elektron bir protonla, yəni hidrogen atomu şəklində
hərəkət edir. Hidrogen atomları oksigenə birbaşa yox,
niasin vitaminindən törədilən koenzim nikotinamid
adenin dinükleotid adlı elektron daşıyıcısı üzərindən
ötürülür. Bu koenzim oksidləşmiş, NAD+ və reduksiya
edilmiş NADH forması arasında asanlıqla gedib-gəldiyinə görə elektron nəqliyyatı üçün çox əlverişlidir.
NAD+ elektron qəbuledicisi olduğuna görə tənəffüsdə
oksidləşdirici rolunu oynayır.
NAD+ qidadakı qlükoz və digər üzvi molekulların

elektronlarını necə əldə edir? Dehidrogenaz adlanan
enzimlər substratlarından (əvvəlki nümunədə qlükozdan) bir cüt hidrogen atomu (2 elektron və 2 proton)
qopararaq onları oksidləşdirir. Bunlardan 2 elektronu
və 1 protonu enzim öz koenzimi olan NAD+-ə ötürərək
NADH əmələ gətirir (Şəkil 9.4). Yerdə qalan proton isə
mühitə hidrogen ionu (H+) şəklində buraxılır:
Dehidrogenaz

2 mənfi yüklü elektron 1 müsbət yüklü proton qəbul
edib NADH-a çevrilən zaman NAD+-in nikotinamid
hissəsinin müsbət yükü neytrallaşır. NADH adı reaksiya
zamanı hidrogen qəbul etdiyini göstərir. NAD+ hüceyrəvi tənəffüsdə iştirak edən ən uyğun elektron qəbuledicisi olub, qlükoz parçalanmasının bir neçə redoks
mərhələsində iştirak edir.
Elektronlar qlükozdan NAD+-ə keçdikcə potensial
enerjinin kiçik bir qismini itirirlər. Ona görə də tənəffüsdə yaranan NADH proses zamanı yığılmış enerjini
təmsil edir. Elektronlar NADH-dan oksigenə doğru
enerji qradiyenti boyunca “düşdükcə”, bu enerjini ATP
sintezi üçün istifadə etmək olur.
Qlükozdan qoparılmış və NADH-da potensial enerji
şəklində toplanmış enerji oksigenə necə gedib çatır?
Bunu anlamaq üçün hüceyrə tənəffüsünün redoks
kimyasını çox daha sadə bir reaksiya olan, hidrogen və
oksigendən su əmələ gətirən reaksiya ilə qarşılaşdıraq
(Şəkil 9.5a). H2 və O2-ni qarışdırıb, aktivləşmə enerjisi
sərhədini aşmaq üçün qığılcım verin: qazlar partlama
ilə birləşəcəklər. Kosmik peykləri orbitə göndərən və
kosmik gəmiləri hərəkətə gətirən roket mühərriklərini
çalışdırmaq üçün bu reaksiyadan istifadə edirlər. Hidrogen elektronları enerji itirərək elektromənfi oksigen
atomlarının səviyyəsinə “düşəndə” enerji açığa çıxdığına
görə partlayış yaranır. Hüceyrə tənəffüsü də hidrogen
və oksigen atomlarını bir araya gətirərək su istehsal etsə

NAD+
Dehidrogenaz

NADH

NAD+ reduksiyası
Nikotinamid
(oksidləşmiş
vəziyyət)

qida mənşəli

NADH oksidləşməsi

Nikotinamid
(reduksiya olunmuş vəziyyət)

VİZUAL BACARIQ
Nikotinamidin oksidləşmiş və reduksiya
olunmuş formaları
arasındakı struktural
fərqləri təsvir edin.

Şəkil 9.4 NAD+ elektron ötürücüsü kimi. NAD+-in tam adı olan
nikotinamid adenin dinükleotid onun strukturunu təsvir edir: fosfat
qrupları ilə (sarı) bir-birinə bağlanmış iki nükleotid. (Nikotinamid
DNA və ya RNA-da da mövcud olmayan azotlu əsasdır; Şəkil 5.23.)
2 elektron və 1 protonun (H+) qidadakı üzvi molekuldan enzim
vasitəsilə NAD+-ə ötürülməsi onu NADH-a reduksiya edir: Qidadan
qoparılan elektronların çoxu ilk öncə NAD+-ə keçərək NADH yaradır.
FƏSİL 1 Biologiyanın
Mövzuları,
Təkamül və Elmi
Araşdırma
FƏSİL Əsas
9 Hüceyrə
Tənəffüsü
Fermentasiya

167

də, bu proseslər arasında iki vacib fərq var. Birincisi, hüceyrə tənəffüsündə oksigenlə reaksiyaya girən hidrogen
H2-dən yox, üzvi molekullardan əldə olunur. İkincisi,
hüceyrə tənəffüsü elektronların düşüşünü bir neçə
enerji buraxma mərhələsinə ayıran elektron daşıma
zəncirindən istifadə edir, proses partlama ilə baş vermir
(Şəkil 9.5b). Elektron daşıma zənciri bir çoxu eukariot
hüceyrənin mitoxondriyasının daxili membranına bağlı
olan, əsasən protein mənşəli molekullardan ibarətdir.
Qlükozdan qoparılan elektronlar NADH tərəfindən
zəncirin ən yüksək enerjili “zirvəsi”nə çıxarılır. O2 zəncirin “dibində” bu elektronları hidrogen nüvəsi (H+) ilə
birlikdə tutaraq su əmələ gətirir. (Tənəffüsü anaerobik
şəkildə həyata keçirən prokariotlarda zəncirin sonundakı elektron qəbuledicisi O2-dən fərqli bir molekul olur.)
NADH-dan oksigenə elektron ötürülməsinin sərbəst
enerji dəyişməsi –53 kcal/mol (–222 kJ/mol) olan ekzerqonik reaksiyadır. Partlayış şəklində bir dəfəyə israf
olunmaq yerinə, elektronlar pilləli şəkildə bir daşıyıcı
molekuldan digərinə redoks reaksiyaları ilə ötürülür.
Hər pillədə enerjisinin kiçik bir hissəsini itirən elektron
zəncirin sonundakı çok yüksək elektron hərisliyinə malik oksigenə çatır. Sonunda oksigenin olduğu bu zəncir
boyu hər “aşağı” pillədə olan daşıyıcı bir “yuxarı”dakı
qonşusundan daha elektromənfi olub, onu oksidləşdirə bilir. Beləliklə, qlükozdan NAD+-ə ötürülüb, onu
reduksiya edərək NADH əmələ gətirən elektronlar,
elektron daşıma zəncirindəki enerji qradiyenti boyu
aşağı düşərək, daha stabil yer olan elektromənfi oksigen
atomuna birləşir. Başqa sözlə, cazibə qüvvəsinin əşyaları aşağı dartdığı kimi, oksigen də elektronları zəncir

boyu enerji açığa çıxaracaq şəkildə aşağı dartır.
Xülasə, hüceyrə tənəffüsü zamanı elektronlar bu yolla
“aşağı” hərəkət edirlər: qlükoz → NADH → elektron daşıma zənciri → oksigen. Bu fəslin yerdə qalan hissəsində hüceyrənin bu ekzerqonik elektron düşüşü zamanı
açığa çıxan enerjidən istifadə edərək ATP ehtiyatlarını
necə bərpa etdiyini görəcəksiniz. Hələlik isə hüceyrə
tənəffüsünün redoks mexanizmləri haqda öyrəndiklərimizdən yola çıxaraq, üzvi yanacaqlardan enerji yığılması
prosesini ümumi şəkildə nəzərdən keçirək.

Hüceyrə Tənəffüsünün Mərhələləri: Ümumi
Baxış
Qlükozdakı enerjinin hüceyrə tənəffüsü ilə toplanması üç metabolik mərhələnin birgə əməyi ilə baş
verir. Mərhələləri və onları işarələmək üçün bu fəsildə
istifadə etdiyimiz rəng kodları aşağıdakı kimidir (bu
rəng kodları ümumi mənzərəni görməyinizə kömək
edəcəkdir):
QLİKOLİZ (göy)
PİRUVAT OKSİDLƏŞMƏSİ və SİTRAT TURŞUSU DÖVRƏSİ
(narıncı)
OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA: Elektron daşınması və
kemiosmoz (bənövşəyi)

Sərbəst enerji, G

Sərbəst enerji, G

a

m
daşı
tron
Elek zənciri

Biokimyaçılar hüceyrə tənəffüsü dedikdə adətən 2-ci
və 3-cü mərhələni nəzərdə tuturlar. Lakin tənəffüslə
qlükozdan enerji əldə edən hüceyrələrin çoxu sitrat
turşusu dövrəsi üçün lazımi materialı qlikoliz üzərindən
istehsal etdiyinə görə, bu mətndə
Şəkil 9.5 Elektron daşıma zəncirinə giriş.
qlikolizi də hüceyrə tənəffüsünün
bir hissəsi kimi ələ alacağıq.
Qlikoliz və onun ardından
gələn, piruvat oksidləşməsi ilə
Qidadan NADH yolu ilə
sitrat turşusu dövrəsi qlükoz kimi
üzvi yanacaqları parçalayan kataATP istehsalı
üçün enerjinin
bolik yollardır (Şəkil 9.6). Qlikoliz
idarəli açığa
qlükozu iki ədəd piruvat adlanan
çıxması
molekula bölərək parçalanmaya
sitozolda start verən prosesdir.
İstilik və
Eukariotlarda piruvat mitoxondişıq enerjisi
riyə daxil olaraq burada oksidləşir
partlayışla
açığa çıxır
və asetil CoA adlanan birləşməyə
çevrilir; bu maddə isə sitrat
turşusu dövrəsinə daxil olur.
Burada qlükozun karbon dioksidə
parçalanması tamamlanır. (Prokariotlarda bu proses sitozolda baş
verir.) Buna görə də tənəffüs zamanı xaric olunan karbon dioksid
(a) İdarəsiz reaksiya.
(b) Hüceyrə tənəffüsü. Eyni reaksiya hüceyrə
oksidləşmiş üzvi molekullardan
Hidrogen oksigenlə bir
tənəffüsündə isə mərhələli olaraq həyata
geriyə qalan parçalardır.
mərhələli reaksiyaya girib
keçirilir: Elektron daşıma zənciri elektronların
su yaradanda böyük miq“düşüşünü” kiçik addımlara bölür və açığa
Qlikoliz və sitrat turşusu
darda enerji istilik və işıq
çıxan enerjinin bir hissəsini ATP istehsal etmək
dövrəsinin
redoks reaksiyası
şəklində açığa çıxır, yəni
üçün yararlı şəkildə toplayır. (Enerjinin geri
olan bəzi mərhələlərində
partlayış baş verir.
qalanı istilik şəklində itir.)
dehidrogenazlar elektronları

168

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Şəkil 9.6 Hüceyrə tənəffüsü: Ümumi
baxış Qlikoliz prosesində bir qlükoz iki piruvat
molekuluna parçalanır. Şəkildə göstərildiyi
kimi, eukariot hüceyrədə piruvat mitoxondriyə daxil olur. Burada o, asetil CoA-ya oksidləşdirilir ki, bu molekul da öz növbəsində,
sitrat turşusu dövrəsində daha da oksidləşərək
CO2-yə parçalanır. Elektron daşıyıcıları olan
NADH və FADH2 qlükozdan alınmış elektronları elektron daşıma zəncirinə ötürürlər.
Oksidləşdirici fosforlaşmada elektron daşıma
zənciri kimyəvi enerjini kemiosmoz prosesi
vasitəsilə ATP istehsalı üçün yararlı formaya
keçirir. (Tənəffüsün əvvəlki mərhələlərində bir
neçə ATP substrat səviyyəsində fosforlaşmada
əldə olunur.) Bu prosesləri hüceyrə kontekstində görmək üçün Şəkil 6.32-yə nəzər salın.

Elektronlar
NADH və FADH2
ilə daşınır

Elektronlar
NADH ilə daşınır

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

QLİKOLİZ
Qlükoz

Piruvat

SİTOZOL

Substrat səviyyəsində
fosforlaşma

substratlarından NAD+ və ya oxşar elektron daşıyıcısı
olan FAD+-ə ötürərək NADH və ya FADH2 istehsal
edirlər. (FAD və FADH2 haqqında gələcəkdə bəhs
olunacaq.) Tənəffüsün üçüncü mərhələsində elektron
daşıma zənciri əvvəlki iki mərhələdə istehsal edilmiş
NADH və ya FADH2-dəki elektronları qəbul edərək
onları zəncir boyu aşağı ötürür. Zəncirin sonunda
elektronlar molekulyar oksigen və hidrogen ionları (H+)
ilə birləşir və nəticədə su əmələ gəlir (Şəkil 9.5b).
Zəncirin pillələrində açığa çıxan enerji mitoxondrinin
(və ya prokariot hüceyrənin) ADP-dən ATP istehsal
etmək üçün istifadə edə biləcəyi enerji formasında
toplanır. Bu cür ATP sintezi elektron daşıma
zəncirindəki redoks reaksiyalarından asılı olduğuna görə
oksidləşdirici fosforlaşma adlanır.
Eukariot hüceyrələrdə mitoxondrinin daxili membranı
oksidləşdirici fosforlaşmanı təşkil edən elektron köçürmə və kemiosmoz adlanan başqa bir prosesin baş verdiyi
məkandır. (Prokariotlarda bu proseslər plazma membranında baş tutur). Tənəffüs zamanı yaradılan ATP-nin
90%-i oksidləşdirici fosforlaşma ilə əldə olunur. Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsinin bəzi reaksiyalarında
Şəkil 9.7 Substrat səviyyəsində fosforlaşma. ATP-nin bir hissəsi fosfat qrupunun enzim tərəfindən üzvi substratdan birbaşa ADP-yə
keçirilməsi ilə istehsal olunur. (Bunun qlikolizdəki nümunələri üçün
Şəkil 9.9-da 7 və 10-cu mərhələlərə baxın.)

(Elektron daşıma
və kemiosmoz)

MİTOXONDRİ

Substrat səviyyəsində
fosforlaşma

Oksidləşdirici
fosforlaşma

yaranan az miqdarda ATP isə substrat səviyyəsində
fosforlaşma adlanan mexanizmlə istehsal olunur (Şəkil
9.7). Burada ATP sintezi zamanı enzim substrat molekulundakı fosfat qrupunu ADP-ə ötürür; bu, oksidləşdirici
fosforlaşma zamanı qeyri-üzvi fosfatın ADP-yə əlavə
edilməsindən fərqlidir. Burada “substrat” sözü qlükozun
parçalanması zamanı ortaya çıxan üzvi aralıq maddələrə
işarə edir. Fəslin davamında qlikoliz və sitrat turşusu
dövrəsindən bəhs edərkən substrat səviyyəsində fosforlaşma nümunələrinə rast gələcəksiniz.
Bütün tənəffüs prosesini bu şəkildə düşünə bilərsiniz: bankomatdan böyük məbləğdə pul çəkdikdə çıxan
pul ümumi məbləğə uyğun bir ədəd əskinas şəklində
verilmir. Pul adətən daha rahat istifadə edə biləcəyiniz
çox sayda, amma dəyəri daha az olan əskinaslar şəklində çıxır. Hüceyrə tənəffüsü zamanı ATP istehsalı da
belədir. Karbon dioksid və suya parçalanmış hər qlükoz
molekulundan hüceyrə hər biri 7.3 kcal/mol sərbəst
enerjiyə malik 32 molekul ATP istehsal edir. Beləliklə,
tənəffüs tək bir molekulda toplanmış böyük miqdarda
enerjini (standart şəraitdə 686 kcal/mol) daha kiçik
enerji dəyərinə sahib olub, istifadəsi daha asan olan çox
sayda ATP “əskinasları” şəklində çıxarır.
Bu ilkin baxışda qlikoliz, sitrat turşusu dövrəsi və oksidləşdirici fosforlaşmanın hüceyrə tənəffüsü prosesindəki ümumi yerini gördük. Növbəti səhifələrdə tənəffüsün bu mərhələləri ilə yaxından tanış olacağıq.

1. Anaerobik ilə aerobik tənəffüsü və onları təşkil edən reaksiyaları müqayisə edin.

ADP
P
ATP
Substrat

Asetil CoA

OKSİDLƏŞDİRİCİ
FOSFORLAŞMA

YOXLAMA 9.1

Enzim

Enzim

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

Məhsul

ƏLAQƏ QUR Yuxarıda göstərilən reaksiyada reaktivlərin, yoxsa
məhsulların potensial enerjisi daha yüksəkdir? İzah edin. Şəkil 8.9 sizə
kömək edəcəkdir.

2. ƏGƏR Aşağıdakı redoks reaksiyası baş versəydi, hansı
birləşmə oksidləşmiş olardı? Bəs reduksiya olunmuş hansı
olardı?
C4H6O5 + NAD+ → C4H4O5 + NADH + H+
FƏSİL 1 Biologiyanın
Mövzuları,
Təkamül və Elmi
Araşdırma
FƏSİL Əsas
9 Hüceyrə
Tənəffüsü
Fermentasiya
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BAŞLIQ 9.2

Şəkil 9.8 Qlikoliz: alınan və verilən enerji

Qlikoliz qlükozu piruvata
oksidləşdirərək kimyəvi enerjini
toplayır
Qlikoliz sözünün mənası şəkər parçalanmasıdır və
proses zamanı baş verən hadisə də məhz budur. Altıkarbonlu şəkər olan qlükoz iki ədəd üçkarbonlu şəkərə
parçalanır. Bu kiçik şəkərlər isə oksidləşdirilir və geriyə
qalan atomlarının düzülüşləri dəyişdirilərək iki molekul
piruvata çevrilir. (Piruvat turşusunun ionlaşmış formasına piruvat deyilir.)
Şəkil 9.8-də göstərildiyi kimi, qlikolizi iki fazaya ayırmaq olar: enerji sərmayəsi fazası və enerji qazanma fazası. Enerji sərmayəsi fazasında hüceyrə ATP xərcləyir.
Bu sərmayə daha sonra faizi ilə birlikdə enerji götürmə
fazasında, substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə ATP
sintezi və qlükozun oksidləşməsində ortaya çıxan elektronlarla NAD+-in NADH-a reduksiya olunması yolu ilə
geri qayıdır. Hər qlükoz molekulu üçün qlikolizdən əldə
olunan xalis enerji gəliri 2 ATP və 2 NADH-dır. Qlikolitik yolun on mərhələsi Şəkil 9.9-da göstərilmişdir.
Qlükozun karbonları iki molekul piruvatın tərkibində
qalır; qlikolizdə karbonların heç biri CO2 şəklində buraxılmır. Qlikoliz O2-nin olub-olmamağına baxmayaraq
baş verir. Lakin O2 olarsa, piruvat və NADH-da yığılmış
enerji piruvat oksidləşməsi, sitrat turşusu dövrəsi və
oksidləşdirici fosforlaşma yolu ilə əldə olunur.

QLİKOLİZ

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

QLİKOLİZ

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

ATP

Enerji sərmayesi fazası
Qlükoz

2

istifadə
ATP olunur

2 ADP + 2 P

Enerji qazanma fazası
4 ADP + 4 P

4 ATP əmələ gəlir

2 NAD+ + 4 e– + 4 H+

2 NADH + 2 H+
2 Piruvat + 2 H2O

Xalis

2 Piruvat + 2 H2O

Qlükoz
4 ATP (istehsal)
2 ATP (istehlak)
2 NAD+ + 4 e– + 4 H+

2 ATP
2 NADH + 2 H+

Şəkil 9.9 Qlikolizə yaxından baxış. Qlikolizin ATP və NADH mənbəyi
olduğuna diqqət yetirin.
QLİKOLİZ: Enerji Sərmayesi Fazası
ƏGƏR 4-cü mərhələdə əmələ gələn dihidroksiaseton fosfatı istehsal
olunduqca uzaqlaşdırsaq nə baş verər?
Qliseraldehid
3-fosfat (G3P)

Qlükoz
6-fosfat

Qlükoz

Fruktoz
6-fosfat

Fruktoz
1,6-bisfosfat
İsomeraz

Hekzokinaz

1
Hekzokinaz fosfat qrupunu ATP-dən qlükoza
keçirərək qlükozu kimyəvi olaraq fəallaşdırır.
Bundan əlavə, fosfatın
bu elektrik yükü şəkəri
hüceyrə içində saxlayır.

170

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Fosfoqlükoizomeraz

Fosfofruktokinaz

2

3

Qlükoz 6fosfat fruktoz
6-fosfata
çevrilir.

Fosfofruktokinaz fosfat qrupunu ATP-dən
şəkərin o biri ucuna
keçirərək ikinci ATP
sərmayəsini qoyur.
Bu, qlikolizi tənzimləyən əsas mərhələdir.

Aldolaz

4

5
Dihidroksiaseton
fosfat (DHAP)

Aldolaz şəkəri iki
fərqli üç karbonlu
molekula parçalayır.
DHAP və G3P arasında
çevrilmə: Bu reaksiya heç
vaxt tarazlığını qoruya bilmir.
G3P əmələ gələn kimi növbəti
mərhələdə istifadə olunur.

YOXLAMA

9.2

Şəkil 9.10 Sitrat turşusu dövrəsindən əvvəlki mərhələ: piruvatın asetil CoA-ya oksidləşməsi. Piruvat yüklü molekul olduğundan eukariot hüceyrələrdə mitoxondri içinə aktiv nəqliyyat ilə və bir
protein vasitəsilə keçməlidir. Ardından, bir neçə enzimdən ibarət
kompleks (piruvat dehidrogenaz kompleksi) mətndə təsvir edilmiş
və şəkildə nömrələnmiş üç mərhələni katalizləyir. Asetil CoA-nın
asetil qrupu sitrat turşusu dövrəsinə daxil olur. CO2 molekulu hüceyrə
xaricinə diffuziya edir. Koenzim A bir molekula bağlandıqda kükürd
atomunu (S) vurğulamaq üçün S-CoA olaraq qısaldılır. (Nəqliyyat
proteinini kodlayan gen 40 illik tədqiqatdan sonra, bir neçə il bundan
əvvəl nəhayət açığa çıxarılmışdır.)

1. VİZUAL BACARIQ Qlikolizdəki redoks reaksiyası zamanı
(Şəkil 9.9, mərhələ 6.) hansı molekul oksidləşdirici olaraq fəaliyyət göstərir? Bəs reduksiyaedici olaraq fəaliyyət
göstərən hansı maddədir?

BAŞLIQ 9.3
Piruvat oksidləşdikdən sonra sitrat
turşusu dövrəsi üzvi molekulların
enerji istehsal edən oksidləşməsini
tamamlayır

QLİKOLİZ

Qlikoliz hüceyrənin qlükozdan ala biləcəyi enerjinin yalnız dörddə birini açığa çıxarır; enerjinin çoxu
piruvatda qalır. Piruvat O2-li mühitdə eukariot hüceyrələrdə qlükoz oksidləşməsinin tamamlandığı yer
olan mitoxondriyə daxil olur. Aerobik tənəffüs edən
prokariotlarda isə bu proses sitozolda həyata keçirilir.
(Fəsilin davamında O2 yoxluğunda və ya O2 istifadə
edə bilməyən prokariotlarda piruvatla nə baş verdiyini
müzakirə edəcəyik).

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

MİTOXONDRİ
SİTOZOL
Koenzim A
3

1

2

Piruvatın Asetil CoA-ya Oksidləşməsi

Asetil CoA

Piruvat

Aktiv daşıma yolu ilə mitoxondriyə daxil olan piruvat
ilk öncə asetil koenzim A və ya asetil CoA adlanan birləşməyə çevrilir (Şəkil 9.10). Qlikolizi sitrat turşusu dövrəsinə bağlayan bu mərhələ üç reaksiyanı katalizləyən

Nəqliyyat proteini

Enerji qazanma fazası qlükoz iki ədəd üç karbonlu şəkərə parçalandıqdan sonra
başlayır. Ona görə də bu fazadakı bütün molekulların qarşısındakı əmsal 2-dir.

QLİKOLİZ: Enerji Qazanma Fazası

Trioz
fosfat
dehidrogenaz

6

Fosfoqliserokinaz

1,3-Bisfosfoqliserat

İki ardıcıl reaksiya: (1)
G3P elektronlarını NAD+-ə
ötürərək oksidləşir, NADH
əmələ gəlir. (2) Bu ekzerqonik
redoks reaksiyasında çıxan
enerji sayəsində oksidləşmiş
substrata fosfat qrupu əlavə
edilir və yüksək enerjili
molekul yaranır.

7

Fosfoqliseromutaz

3-Fosfoqliserat

Fosfat qrupu ekzerqonik
reaksiya ilə (substrat səviyyəsində fosforlaşma)
ADP-yə keçir. G3P-nin
karbonil qrupu oksidləşərək üzvi turşunun
(3-fosfoqliserat) karboksil qrupuna çevrilir.

8

Bu enzim
geridə qalan
fosfat qrupunun yerini
dəyişdirir.

Enolaz

2-Fosfoqliserat

9

Piruvat
kinaz

Fosfoenolpiruvat (PEP)

Enolaz substratdan bir
su molekulu çıxararaq
ikiqat rabitə yaradır
və ortaya çox yüksək
potensial enerjiyə
malik fosfoenolpiruvat
(PEP) çıxır.

10

Piruvat

Fosfat qrupu PEPdən ADP-yə keçirilir
(substrat səviyyəsində fosforlaşmanın
ikinci misalı) və
piruvat yaranır.

FƏSİL 1 Biologiyanın
Mövzuları,
Təkamül və Elmi
Araşdırma
FƏSİL Əsas
9 Hüceyrə
Tənəffüsü
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multienzim kompleksi tərəfindən aparılır: 1 Piruvatın
müəyyən qədər oksidləşmiş və nəticədə az miqdarda enerji daşıyan karboksil qrupu (–COO–) tamamilə
oksidləşdirilir və bir molekul CO2 şəklində buraxılır. Bu
tənəffüsdə CO2-nin açığa çıxarıldığı ilk reaksiyadır.
2 Geri qalan iki karbonlu parça oksidləşdirilir və elektronları NAD+-ə köçürülərək NADH formasında saxlanılır. 3 Sonda B vitaminindən yaranan kükürdlü birləşmə
olan koenzim A (CoA) tərkibindəki kükürd atomu üzərindən iki karbonlu aralıq maddəyə birləşdirilərək asetil
CoA istehsal edilir. Asetil CoA-nın sahib olduğu yüksək
potensial enerji asetil qrupunun ekzerqonik bir reaksiya
ilə sitrat turşusu dövrəsindəki bir molekula ötürülməsində istifadə olunur.

Sitrat Turşusu Dövrəsi
Sitrat turşusu dövrəsi piruvatdan alınan üzvi yanacağın yandırıldığı soba kimi işləyir. Şəkil 9.11 piruvatın
asetil CoA-ya çevrilmə mərhələsində açığa çıxan birinci
Şəkil 9.11 Piruvat oksidləşməsinin və sitrat turşusu dövrəsinin icmalı. Bir piruvat molekulu üçün giriş və çıxışlar göstərilmişdir.
Bir qlükoz iki piruvata çevrildiyinə görə hər qlükoz başına düşən
miqdarı ölçmək üçün bütün sayları 2-yə vurun.

PİRUVAT OKSİDLƏŞMƏSİ

QLİKOLİZ

Piruvat
(qlikolizdən qlükoz
başına 2 piruvat)

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ
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OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

CO2 molekulu da daxil olmaqla, onun üç CO2 molekuluna parçalanması prosesində reaksiyalara girən və çıxan
molekulları göstərir. Dövrənin hər dönüşü substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə 1 ATP istehsal etsə də, enerjinin əsas hissəsi redoks reaksiyaları ilə NAD+ və FAD+-ə
ötürülür. Reduksiya olunmuş koenzimlər (NADH və
FADH2) yüksək enerjili elektronları elektron daşıma
zəncirinə daşıyırlar. Sitrat turşusu dövrəsi trikarboksil
turşusu dövrəsi və ya 1930-cu illərdə dövrənin öyrənilməsində əsas pay sahibi olan alman-britaniyalı alim
Hans Krebsin şərəfinə Krebs dövrəsi olaraq da bilinir.
Gəlin sitrat turşusu dövrəsinə daha yaxından nəzər
salaq. Dövrə hər biri xüsusi bir enzim tərəfindən katalizlənən səkkiz mərhələdən ibarətdir. Şəkil 9.12-də də
gördüyünüz kimi, hər dönüşdə dövrəyə qismi reduksiya
olunmuş asetil qrupu daxil olur 1 və iki karbon tamamilə oksidləşmiş CO2 şəklində xaric edilir ( 3 və 4
). Asetil CoA-nın asetil qrupu oksaloasetat adlı maddə
ilə birləşərək sitrat əmələ gətirir. Sitrat dövrəyə adını
verən sitrat turşusunun ionlaşmış formasıdır. Növbəti
yeddi mərhələ sitratı geriyə oksaloasetata parçalayır.
Prosesi dövrə edən şey məhz oksaloasetatın bu şəkildə
yenidən istifadəsidir.
Şəkil 9.12 əsasında sitrat turşusu dövrəsində istehsal
olunan bol enerjili molekulların sayını hesablaya bilərik.
Dövrəyə girən hər asetil qurupunda 3 NAD+ NADH-a
reduksiya olunur ( 3 , 4 və 8 ).
Növbəti mərhələdə elektronlar NAD+-ə deyil, 2 elektron və 2 proton qəbul edərək FADH2-yə çevrilən FAD-a
ötürülür 6 . Bir çox heyvan hüceyrəsində 5 reaksiyası zamanı substrat səviyyəsində fosforlaşma yolu ilə
quanozin trifosfat (GTP) istehsal edilir. GTP struktur və
hüceyrədəki funksiyası baxımından ATP-yə çox bənzəyir. GTP ATP istehsal etmək (şəkildə göstərildiyi kimi)
və ya birbaşa hüceyrədə iş görmək üçün istifadə edilə
bilər. Bitki, bakteriya və bəzi heyvanlarda mərhələ 5
substrat səviyyəsində fosforlaşma yolu ilə ATP istehsal edir. Bu mərhələdə açığa çıxan ATP sitrat turşusu
dövrəsində yaranan yeganə ATP-dir. Qeyd edək ki,
qlükozun parçalanması dövrəyə girən iki asetil CoA ilə
nəticələnir. Daha öncə sadaladığımız rəqəmlər sadəcə
bir asetil qrupunun dövrəyə girməsi ilə ortaya çıxanlar
olduğuna görə qlükozdan sitrat turşusu dövrəsi zamanı
toplanan ümumi enerji miqdarı 6 NADH, 2 FADH2 və
2 ATP dəyərindədir.
Tənəffüs zamanı istehsal edilən ATP-nin çoxu sitrat
turşusu dövrəsi və daha əvvəlki reaksiyalar zamanı istehsal olunan NADH və FADH2-nin qida molekullarından əldə olunan elektronları elektron daşıma zəncirinə
ötürməsi və burada baş verən oksidləşdirici fosforlaşma
yolu ilə istehsal olunur. Proses zamanı bu molekullar
ADP-nin ATP-yə fosforlaşması üçün lazım olan enerjini
təmin edirlər. Bu prosesi növbəti bölmədə daha yaxından tədqiq edəcəyik.

Şəkil 9.12 Sitrat turşusu dövrəsinə yaxından baxış. Kimyəvi strukturlarda qırmızı ilə
yazılmış yerlər dövrəyə daxil olan asetil CoA-ya
aid iki karbonu, göy rəngdə olan yerlər isə 3-cü
və 4-cü mərhələlərdə dövrədən CO2 şəklində
çıxan iki karbonu izləmək üçündür. (Suksinat
molekulu simmetrik olduğuna görə molekulun
iki ucunu bir-birindən ayırd etmək olmur; bu

QLİKOLİZ

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

səbəblə qırmızı rənglə göstərilmiş karbonlar ancaq 5-ci mərhələyə qədər gedir.) Dövrəyə asetil
CoA-dan daxil olan karbon atomlarının dövrəni
eyni dönüşdə tərk etmədiyinə diqqət yetirin.
Onlar dövrədə qalır və yeni asetil qrupunun
əlavə olunması ilə molekulda fərqli yerlərə keçirlər. Buna görə də 8-ci mərhələdə bərpa olunan
oksaloasetat hər dönüşdə yeni karbon atomla-

rından əmələ gəlmiş olur. Eukariot hüceyrələrdə
6-cı mərhələni katalizləyən və mitoxondrinin
daxili membranında yerləşən enzim istisna
olmaqla, sitrat turşusu dövrəsində fəaliyyət
göstərən bütün enzimlər mitoxondri matrisindədir. Karbon turşuları ionlaşmış formada, –COO–
şəklində göstərilmişdir, çünki mitoxondridəki
pH-da bu forma daha çox olur.

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

Asetil CoA

1 Asetil CoA (piruvatın
oksidləşməsindən gələn)
iki karbonlu asetil qrupunu
oksaloasetata əlavə edərək
sitrat əmələ gətirir.

2 Sitrat
bir su molekulunu itirib
digərini
qazanaraq
izomeri olan
izositrata
çevrillir.

8 Substrat
oksidləşdirilərək
NAD+-dən
NADH yaradılır
və oksaloasetat
bərpa olunur.
Oksaloasetat

Sitrat

Malat

İzositrat
7 Bir su
molekulunun
əlavə olunması substratdakı
rabitələrin
yerini dəyişir.

SİTRAT
TURŞUSU
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3 İzositrat
oksidləşərək
NAD+-i
NADH-a
reduksiya
edir. Yaranan birləşmə isə bir
CO2 itirir.

Fumarat
-Ketoqlutarat

6 İki
hidrogen
FAD-a
ötürülür,
FADH2 yaranır, süksinat
oksidləşir.

Süksinat
Süksinil
CoA

5 CoA fosfat qrupu ilə əvəzlənir, fosfat qrupu isə GDP-yə
ötürülərək funksiya baxımından
ATP-yə bənzəyən GTP yaradılır;
GTP-dən ATP yaratmaq üçün də
istifadə etmək olur.

4 Daha
bir CO2 çıxır
və yaranan
birləşmə oksidləşərək NAD+-i NADH-a
reduksiya edir.
Yerdə qalan
molekul qeyri-stabil rabitə
ilə koenzim
A maddəsinə
bağlanır.
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YOXLAMA 9.3
1. VİZUAL BACARIQ Sitrat turşusu dövrəsindəki redoks reaksiyalarının enerjisi əsasən hansı molekullarda toplanır (Şəkil
9.12)? Bu enerji ATP istehsalı üçün necə əlverişli formaya
çevrilir?

Şəkil 9.13 Elektron daşınmasında sərbəst enerji dəyişməsi.
NADH-dan oksigenə səyahət edən elektronlar üçün ümumi enerji
düşüşü (∆G) 53 kcal/mol olsa da, bu düşüş elektron daşıma zənciri
ilə bir sıra kiçik mərhələlərə parçalanır. (Oksigen atomunu ½ O2
olaraq göstərməkdə məqsəd elektron daşıma zəncirinin fərdi oksigen
atomlarını yox, molekulyar oksigeni, O2-ni reduksiya etdiyini vurğulamaqdır.)

2. Tənəffüs zamanı havaya buraxdığınız CO2-ni hüceyrədə hansı
proseslər yaradır?
3. VİZUAL BACARIQ Şəkil 9.10-da və Şəkil 9.12-dəki 4-cü
mərhələdə baş verən çevrilmələr nəhəng multienzim kompleksləri tərəfindən katalizlənir. Bu iki reaksiya arasındakı
oxşarlıqlar nələrdir?

QLİKOLİZ

BAŞLIQ 9.4

Elektron Daşıma Yolu
Elektron daşıma zənciri eukariot hüceyrələrdə mitoxondrinin daxili membranında yerləşmiş molekullardan ibarətdir. (Prokariotlarda bu molekullar plazma
membranında yerləşirlər.) Daxili membranın krista
yaradacaq şəkildə daxilə doğru bükülməsi onun səth
sahəsini artırır və minlərlə elektron daşıma zənciri komponenti üçün mitoxondridə yer açır. Yüksək miqdarda
elektron daşıyıcı molekullarına sahib, daxilə doğru bükülmüş membran elektron daşıma zənciri boyu ardıcıl
redoks reaksiyalarının getməsi üçün əlverişlidir. Zəncir
komponentlərinin əksəriyyəti I, II, III, IV ilə nömrələnmiş multiprotein komplekslərdir. Bəzi enzimlərin
fəaliyyəti üçün zəruri olan kofaktor və koenzim kimi
qeyri-protein komponentlərdən ibarət prostetik qruplar
da zəncirdəki proteinlərə bağlı olurlar.
Şəkil 9.13 elektron daşıma zəncirindəki elektron daşıyıcı ardıcıllığını və elektron bu zəncir boyu düşdükcə
baş verən sərbəst enerji dəyişməsini göstərir. Elektron
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SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

(ən aşağı elektromənfilik)

Sərbəst enerji (G) (kcal/mol), oksigenə nəzərən

Kemiosmoz oksidləşdirici
fosforlaşma zamanı elektron
daşınmasını ATP sintezi ilə
qoşalaşdırır
Bu fəsildə əsas məqsəd hüceyrənin qlükoz və digər
qida maddələrindən ATP istehsalını öyrənməkdir.
Lakin tənəffüsün indiyə qədər ələ aldığımız mərhələləri – qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi – bir qlükoz üçün
substrat səviyyəsində fosforlaşma yolu ilə sadəcə 4 ATP
istehsal edir: xalis 2 ATP qlikolizdən, 2 ATP isə sitrat
turşusu dövrəsindən. Bu nöqtədə qlükozdan toplanmış enerjinin böyük hissəsi NADH-da (və FADH2-də)
cəmlənmişdir. Bu elektron daşıyıcıları qlikoliz və sitrat
turşusu dövrəsini oksidləşdirici fosforlaşma mexanizmi
ilə əlaqələndirir: sözügedən mexanizm elektron daşıma zəncirində açığa çıxan enerjini ATP istehsalı üçün
istifadə edir. İlk öncə elektron daşıma zəncirinin necə
işlədiyini və daha sonra zəncir boyu elektron daşınmasının ATP sintezi ilə qoşalaşdırıldığını öyrənəcəksiniz.

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

I-IV komplekslərin hər
biri elektron daşıyıcılarına
malik çoxsaylı proteindən
ibarətdir.

Elektron daşıma zənciri NADH
və ya FADH2-dən gələn elektronlar
zəncir boyu elektromənfiliyi daha
aşağı olan daşıyıcıdan elektromənfiliyi daha yuxarı olan daşıyıcıya
doğru hərəkət edərək sərbəst enerji
açığa çıxarır.
Sonuncu elekton daşıyıcısı (Cyt a3)
elektronlarını yüksək dərəcədə elektromənfi olan oksigenə ötürür.

(ən yüksək elektromənfilik)

daşıyıcıları proses zamanı elektron alıb-verdikcə reduksiya olunmuş və oksidləşmiş hallar arasında gedib-gəlirlər.
Zəncirin hər bir komponenti aşağı elektromənfiliyə
sahib (yəni elektrona hərisliyi az olan) “yuxarı” qonşusundan elektronu aldıqda, reduksiya olunur. Ardından,
elektronunu özündən daha elektromənfi “aşağı” qonşusuna ötürərək yenidən oksidləşmiş formaya qayıdır.

İndi isə gəlin Şəkil 9.13-də göstərilən elektron daşıma zənciri boyu fərqli komponentlərdən keçdikcə enerji səviyyəsi düşən elektronlara nəzər salaq. İlk başda
ümumi prinsiplərin təsviri kimi elektronların I kompleksdən keçişinə ətraflı nəzər salaq. Qlikoliz və sitrat
turşusu dövrəsində qlükozdan NAD+ yolu ilə alınan
elektronlar NADH-dan elektron daşıma zəncirindəki
I kompleksin birinci molekuluna ötürülür. Tərkibində
flavin mononükleotiddən (FMN) ibarət prostetik qrup
olan bu ilk molekul flavoproteindir. Növbəti redoks
reaksiyasında flavoprotein elektronunu dəmir-kükürd
proteininə (I kompleksdəki Fe·S) ötürərək oksidləşir;
bu protein tərkibində bir-birinə möhkəm bağlanmış
dəmir və kükürdlə səciyyələnən protein ailəsinin üzvüdür. Dəmir-kükürd proteini elektronu öz növbəsində
ubikinon (Q) adlanan birləşməyə ötürür. Bu elektron
daşıyıcı kiçik hidrofobik molekul olub, elektron daşıma
zəncirinin yeganə qeyri-protein üzvüdür. Ubikinon
molekulu membrandakı müəyyən kompleksə bağlı
qalmır, membran boyu hərəkət edə bilir. (Ubikinonun
başqa adı koenzim Q və ya CoQ-dir; qida əlavəsi olaraq
satılan məhsullarda görmüş ola bilərsiniz.)
Ubikinon və oksigen arasındakı elektron daşıyıcılarının çoxu sitoxrom adlı proteinlərdir. Onların hem
qrupu adlanan prostetik qrupları elektronu qəbul edib
ötürə bilən dəmir atomuna malikdir. (Sitoxromun hem
qrupu qırmızı qan hüceyrələrindəki hemoqlobinin hem
qrupuna bənzəyir, lakin hemoqlobindəki dəmir elektron yox, oksigen daşıyır.) Elektron daşıma zəncirində
bir neçə növ sitoxrom var. Sitoxromlara “sit” (ing. cyt)
və fərqli hem qruplarına sahib olduqlarını göstərmək
üçün hərf və rəqəm ehtiva edən adlar verilir. Zəncirin
sonuncu sitoxromu, Cyt a3 elektronlarını həddən artıq
elektromənfi olan oksigenə ötürür. Hər bir oksigen
atomu sulu mühitdən bir cüt hidrogen ionu (proton) da
götürərək elektronların əlavə etdiyi –2 yükü neytrallaşdırır və su əmələ gətirir.
Elektron daşıma zəncirinin bir digər elektron mənbəyi sitrat turşusu dövrəsinin digər reduksiya məhsulu
olan FADH2-dir. Şəkil 9.13-də FADH2-nin elektronlarını zəncirə NADH-dan fərqli olaraq daha aşağıdan, II
kompleksdən daxil etdiyini görürük. Beləliklə, NADH
və FADH2 oksigenin reduksiyası üçün eyni sayda
elektron (2) versələr də, elektron donoru NADH yox,
FADH2 olanda elektron daşıma zənciri ATP sintezi
üçün otuz faiz az enerji təmin edir. Bunun səbəbini
növbəti bölmədə öyrənəcəyik.
Elektron daşıma zənciri ATP-ni birbaşa istehsal etmir,
qidadakı elektronların oksigenə düşüşünü asanlaşdırır
və böyük sərbəst enerji istehsalını əlverişli, ardıcıl baş
verən kiçik pillələrə bölür. Mitoxondri (prokariotlarda
isə plazma membranı) bu elektron daşınmasını və enerjinin açığa çıxışını ATP sintezi ilə necə qoşalaşdırır? Bu
sualın cavabı kemiosmoz adlanan mexanizmdir.

Kemiosmoz: Enerji Qoşalaşdırma Mexanizmi
Mitoxondri daxili membranı və prokariot plazma
membranında çoxsaylı ATP sintaz adlı enzim yerləşir.

Şəkil 9.14 ATP sintaz – molekulyar dəyirman. Eukariot mitoxondri və xloroplast membranlarında, eləcə də, prokariot plazma
membranında çox sayda ATP sintaz yerləşir.
Daxili
membran

Membranlararası boşluq
Mitoxondri matrisi

1 qradiyenti boyu
aşağı axan H+
ionları membrana
pərçimlənmiş
statordakı kanala
daxil olur.

MEMBRANLARARASI BOŞLUQ

Stator
Rotor

1 H+ ionları rotordakı
bağlanma sahələrinə
girib vahidlərin
quruluşunu elə
dəyişdirir ki, rotor
membran içində fırlanır.
1 Hər H+ ionu rotoru
tərk etməzdən əvvəl
tam bir dövrə vurur
və statordakı ikinci
kanaldan keçərək
mitoxondri matrisinə
daxil olur.

Daxili
çubuq

1 Rotorun fırlanması
daxili çubuğu da
fırladır. Bu çubuq saplaq
kimi, aşağıda statorun
bir hissəsi tərəfindən
sabit saxlanılan qulpa
doğru uzanır.

Katalitik
qulp

MİTOXONDRİ MATRİSİ

1 Çubuğun fırlanması
qulpda ADP və Pi-dan
ATP istehsal edən
katalitik sahələri
aktivləşdirir.

Bu proteinlərin funksiyası ADP və qeyri-üzvi fosfatdan
ATP istehsal etməkdir (Şəkil 9.14). ATP sintaz tərsinə
işləyən ion nasosu kimidir. İon nasosları adətən ATPdən enerji mənbəyi kimi istifadə edərək, ionları qatılıq
qradiyentlərinin əksinə vurur. Reaksiyanın ∆G-sindən
asılı olaraq enzimlər reaksiyanı hər iki istiqamətdə
katalizləyə bilir (∆G öz növbəsində mühitdəki reaktiv
və məhsulların qatılıqlarına bağlıdır). ATP-dən enerji
mənbəyi kimi istifadə edərək protonları qradiyentin
əksinə vurmaq yerinə, ATP sintaz hüceyrəvi tənəffüs
şəraitində mövcud olan ion qradiyentinin enerjisindən
istifadə edərək, ATP istehsal edir. ATP sintezinin enerji
mənbəyi daxili membranın iki tərəfində H+ qatılığındakı fərqdir. Membran ətrafındakı hidrogen ionu
qradiyenti şəklində saxlanmış enerjidən istifadə edərək
ATP sintezi kimi hüceyrəvi işlərin aparılmasına kemiosmos (yun. osmos, itələmək) deyilir. Osmos sözündən
daha öncə su daşınmasının müzakirəsi zamanı istifadə
FƏSİL 9
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Şəkil 9.15 Kemiosmoz elektron daşıma zəncirini ATP sintezi ilə qoşalaşdırır.
1 NADH və FADH2 qlikoliz və sitrat turşusu
dövrəsində qidadan əldə olunmuş elektronları mitoxondri daxili membranında inşa
edilmiş elektron daşıma zəncirinə ötürür.
Sarı oxlar zəncirin ən “aşağı” ucunda yerləşən son elektron qəbuledicisinə (aerobik
tənəffüsdə O2-yə) daşınaraq su yaranmasına səbəb olan elektronların nəqliyyatını

göstərir. Zəncirdəki elektron daşıyıcılarının
çoxu dörd kompleksdə qruplaşıb (I–IV). İki
hərəkətli daşıyıcı, ubikinon (Q) və sitoxrom
c (Cyt c) sürətlə elektronları iri komplekslər
arasında daşıyır. Komplekslər elektronları
ötürdükcə protonları mitoxondri matrisindən membranlararası boşluğa vurur. FADH2
elektronlarını II kompleksdən daxil etdiyinə
görə NADH-la müqayisədə, membranlararası boşluğa daha az proton köçürü-

lür. Qidadan toplanan kimyəvi enerji bu
şəkildə proton-hərəkətverici qüvvəyə, yəni
membran ətrafında H+ qradiyentinə çevrilir.
2 Kemiosmozda protonlar membranda
yerləşən ATP sintaz üzərindən qradiyentlə
aşağı axır. ATP sintaz proton-hərəkətverici
qüvvəni ADP-ni fosforlaşdırıb ATP istehsalı
üçün istifadə edir. Elektron daşınması və
kemiosmoz birlikdə oksidləşdirici fosforlaşmanı əmələ gətirir.

Membranlararası boşluq
Mitoxondri matrisi
QLİKOLİZ

PİRUVAT
OKSİDLƏŞMƏSİ

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

Daxili membran

OKSİDLƏŞDİRİCİ FOSFORLAŞMA

ATP
sintaz
Membranlararası
boşluq

Elektron daşıyıcılarının protein
kompleksi

Daxili
membran
(qidadan elektronları
daşıyır)
Mitoxondri
matrisi

1 Elektron daşıma zənciri
Elektron daşıma və membran ətrafında H+ qradiyenti
əmələ gətirən proton (H+) vurulması

2 Kemiosmoz
Geri qayıdan protonlar vasitəsilə
ATP istehsalı

Oksidləşdirici fosforlaşma
ƏGƏR IV kompleks qeyri-işlək olsaydı, kemiosmoz ATP istehsal edə
bilərdimi? Bu, mümkün olsaydı, istehsal sürəti fərqli olardımı?

etmişdik; burada isə osmos H+-nin membran üzərindən
axını nəzərdə tutulur.
Alimlər ATP sintazın strukturunu araşdıraraq, bu
böyük enzim üzərindən H+ axınının ATP sintezinə necə
güc verdiyini öyrəniblər. ATP sintaz hər biri bir neçə
polipeptiddən ibarət dördhissəli, çoxvahidli kompleksdir
(Şəkil 9.14). Protonlar bir-bir bu hissələrdən birinin
(rotor) üzərindəki bağlanma sahəsinə daxil olaraq onun
ADP və qeyri-üzvi fosfatdan ATP istehsal edəcək şəkildə fırlanmasına səbəb olurlar. Protonların bu axını axan
suyun dəyirmanı fırlatmasına bənzəyir.
Bəs mitoxondri daxili membranı (və ya prokariot plazma membranı) ATP sintezinə güc verən H+ qradiyentini
necə əldə edir? H+ qradiyentinin yaradılması elektron
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daşıma zəncirinin əsas vəzifəsidir (Şəkil 9.15). Zəncir
NADH və FADH2-dən alınan elektronların ekzerqonik
axınından istifadə edərək mitoxondri matrisindəki H+
ionlarını membranlararası boşluğa vurur. H+ qatılıq
qradiyenti boyu aşağı doğru, matrisə geri getmək istəyir.
ATP sintaz isə H+ axının baş verə biləcəyi tək keçiş
yeridir. Bir az əvvəl də bəhs etdiyimiz kimi, belədə,
H+-in ATP sintaz üzərindən ekzerqonik axını ADP-nin
fosforlaşması üçün lazım olan gücü verir. Nəticə etibarilə, membran ətrafında H+ qradiyenti elektron daşıma
zəncirinin redoks reaksiyalarını ATP sintezi ilə qoşalaşdırır.
Bu nöqtədə sual edə bilərsiniz ki, elektron daşıma
zənciri hidrogen ionlarını membrandan necə keçirir?

Araşdırmalar göstərib ki, elektron daşıma zəncirinin
bəzi üzvləri elektronlarla birlikdə həm də protonlar qəbul edib buraxa bilir. (Hüceyrənin daxilində və xaricindəki sulu məhlul hazır H+ mənbəyidir.) Zəncirin bəzi
pillələrində elektron ötürülməsi H+-in qəbul olunub
ətrafdakı mühitə buraxılmasına gətirib çıxarır. Eukariot hüceyrələrdə elektron daşıyıcıları mitoxondri daxili
membranında elə yerləşiblər ki, matrisdən alınan H+
membranlararası boşluğa ötürülür (Şəkil 9.15). Əmələ
gələn H+ qradiyentinə proton-hərəkətverici qüvvə
deyilir. Ad qradiyentin hüceyrəvi iş görmə qabiliyyətinə
işarə edir. Bu qüvvə H+ ionlarını ATP sintazın təşkil
etdiyi kanallardan geriyə keçirir.
Ümumi götürdükdə, kemiosmoz membran ətrafı H+
qradiyenti şəklində toplanmış enerjini hüceyrəvi işlərdə istifadə
etməyə imkan verən enerji qoşalaşdırma mexanizmidir.
Mitoxondridə qradiyent yaratmaq üçün lazım olan
enerji elektron daşıma zənciri boyu ekzerqonik redoks
reaksiyalarından gəlir və görülən iş ATP sintezidir.
Kemiosmoz başqa yerlərdə və məqsədlərlə də baş verir.
Xloroplastlar kemiosmozu fotosintez zamanı ATP istehsal etmək üçün istifadə edir. Bu orqanellərdə elektron daşıma zənciri boyu elektronların daşınmasını və
H+ qradiyenti formalaşmasını kimyəvi enerji yox, işıq
aparır. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, prokariotlar H+
qradiyentini plazma membranı ətrafında yaradır. Lakin
onlar proton-hərəkətverici qüvvədən yalnız hüceyrə
daxilində ATP istehsalı üçün yox, həm də qamçılarını

hərəkətə keçirmək, membrandan qida və ifrazat məhsullarını əldə etmək üçün də istifadə edir. Prokariot və
eukariotlarda enerji çevrilmələrində oynadığı mərkəzi
rola görə kemiosmoz bioenergetika sahəsindəki araşdırmaları birləşdirə bilmişdir. Kemiosmoz modelini
ilk dəfə irəli sürdüyü üçün Peter Mitchell 1978-ci ildə
Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Hüceyrə Tənəffüsündə İstehsal Olunan ATPnin Mühasibatı
Son bir neçə bölmədə hüceyrə tənəffüsünü təşkil
edən əsas proseslərə yaxından nəzər saldıq. İndi isə
gəlin, bir addım geriyə gedərək tənəffüsün ümumi
funksiyasını yada salaq: qlükozdakı enerjini ATP sintezi
üçün toplamaq.
Tənəffüs zamanı enerjinin çoxu bu ardıcıllıqla axır:
qlükoz → NADH → elektron daşıma zənciri → proton-hərəkətverici qüvvə → ATP. Qlükozun altı molekul
karbon dioksidə parçalandığı zaman əldə olunan ATP
gəlirini kiçik bir hesablamayla bilmək olar. Bu metabolik alış-verişin üç əsas şöbəsi qlikoliz, piruvatın oksidləşməsi və sitrat turşusu dövrəsi və oksidləşdirici fosforlaşmanı həyata keçirən elektron daşıma zənciridir. Şəkil
9.16 oksidləşən hər qlükoz molekulundan alınan ATP
miqdarının ətraflı hesabatını göstərir. Hesablamalarda
qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi zamanı substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə istehsal olunan 4 ATP, oksid-

Şəkil 9.16 Mərhələyə görə hüceyrəvi tənəffüsdə qlükoz başına istehsal olunan ATP miqdarı.
Elektron daşıyıcıları
membranın bir tərəfindən digərinə uzanır

SİTOZOL

QLİKOLİZ
Qlükoz

2 Piruvat

MİTXONODRİ
yaxud

PİRUVAT OKSİDLƏŞMƏSİ
2 Asetil Co A

+ 2 ATP
substrat səviyyəsində
fosforlaşma prosesindən

Qlükoz başına düşən ən yüksək ATP miqdarı:

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

+ 2 ATP
substrat səviyyəsində
fosforlaşma prosesindən

OKSİDLƏŞDİRİCİ
FOSFORLAŞMA
(Elektron daşıma
və kemiosmos)

+ təxminən 26, yaxud 28 ATP
oksidləşdirici fosforlaşmadan, sitozoldakı NADH-dan gələn elektronları hansı
ötürücünün ötürdüyündən asılı olaraq

təxminən
30-32 ATP

VİZUAL BACARIQ Oksidləşdirici fosforlaşmadan gələn 26 və ya 28 ATP tam
olaraq necə hesablanmışdır? İzah edin. (Şəkildəki sarı zolağa nəzər salın.)
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ləşdirici fosforlaşma ilə istehsal olunan çoxsaylı ATP-yə
əlavə olunur. Qlükozdan elektron daşıma zəncirinə bir
cüt elektron ötürən hər NADH proton-hərəkətverici
qüvvəyə 3 ATP molekulunun istehsalına yetəcək qədər
töhfə verir.
Şəkil 9.16-dakı rəqəmlər niyə dəqiq deyil? Bir
molekul qlükozun parçalanmasından əmələ gələn
ATP sayını dəqiq deyə bilməməyimizin üç səbəbi var.
Birincisi, fosforlaşma və redoks reaksiyaları birbaşa
olaraq qoşalaşmadıqlarından, NADH sayının istehsal
olunan ATP sayına nisbəti tam ədəd deyil. 1 NADH
10 H+-in membrandan içəri vurulmasına imkan versə
də, 1 ATP-nin istehsalı üçün ATP sintazdan mitoxondri
matrisinə geri qayıtmalı olan hidrogen sayı uzun müddətdir ki, mübahisə mövzusudur. Buna baxmayaraq
təcrübə nəticələrindən görünən budur ki, ən dəqiq
rəqəm 4 H+-dir. Ona görə də bir NADH molekulu 2.5
ATP istehsal edəcək qədər proton-hərəkətverici qüvvə
yaradır. Sitrat turşusu dövrəsi elektron daşıma zəncirinə
elektronları FADH2 şəklində də daxil edir, lakin FADH2
zəncirə daha aşağıdan daxil olduğundan, yalnız 1.5
ATP-nin istehsalına yetəcək miqdarda H+ daşınmasına
yol açır. Bu rəqəmlər ATP-nin mitoxondridən sitozola
keçirilməsi zamanı sərf olunan kiçik miqdarda enerjini
də hesaba qatır.
ATP miqdarının dəyişkən olmasının digər bir səbəbi bu rəqəmin elektronların sitozoldan mitoxondriyə
keçidi zamanı istifadə olunan elektron ötürücü sisteminin növündən asılı olmasıdır. Mitoxondrinin daxili
membranı NADH keçirmədiyindən, sitozoldakı NADH
oksidləşdirici fosforlaşdırma mexanizmindən təcrid
olunmuşdur. Qlikolizdə istehsal olunmuş NADH-dakı 2
elektron bir neçə ötürücü sistemdən biri ilə mitoxondriyə ötürülməlidir. Hüceyrənin növündən asılı olaraq
dəyişən ötürücü sistem elektronları mitoxondri matrisindəki NAD+ və ya FAD-a ötürür. Məsələn, elektronlar
beyin hüceyrələrində olduğu kimi FAD-a ötürülərsə,
sitozolda istehsal olunan hər NADH üçün yalnız 1.5
ATP istehsal etmək mümkün olur. Elektronlar qaraciyər
və ürək hücəyrələrindəki kimi NAD+-ə ötürülərsə, əldə
edilən ATP miqdarı 2.5 olur.
ATP gəlirini azaldan başqa bir faktor tənəffüsün
redoks reaksiyaları ilə yaradılan proton-hərəkətverici
qüvvənin başqa növ işləri görmək üçün də istifadə olunmasıdır. Məsələn, bu qüvvədən sitozoldakı piruvatı mitoxondriyə köçürmək üçün də istifadə olunur. Elektron
daşıma zənciri tərəfindən yaradılan proton-hərəkətverici qüvvənin hamısı ATP istehsalı üçün istifadə olunsaydı, bir molekul qlükoz, oksidləşdirici fosforlaşma yolu
ilə 28 ATP, substrat səviyyəsində fosforlaşma yolu ilə 4
ATP istehsal olunmasına yol açaraq maksimum 32 ATP
(daha səmərəsiz ötürücü sistem istifadə olunursa, yalnız
30 ATP) dəyərində enerji gəliri verərdi.
İndi tənəffüsün nə qədər səmərəli olduğunu, yəni
qlükozdakı kimyəvi enerjinin neçə faizinin ATP-yə
keçirildiyini hesablaya bilərik. Adi şəraitdə bir mol
qlükozun tamamilə oksidləşməsi nəticəsində 686 kcal
enerjinin açığa çıxdığını xatırlayaq (∆G = –686 kcal/
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mol). ADP-nin ATP-yə fosforlaşması ATP-nin hər molunda 7.3 kcal enerji toplayır. Buna görə də tənəffüsün
səmərəliliyini ölçmək üçün hər mol ATP-də yığılan
enerjini istehsal olunan ATP sayına (32 ATP) vurub
alınan rəqəmi parçalanan qlükozun hər molunda açığa
çıxan 686 kcal enerji dəyərinə bölməliyik. Əldə olunan
rəqəm 0.34-dür. Yəni qlükozda toplanmış kimyəvi enerjinin 34%-i ATP-yə ötürülür; əslində, hüceyrə şəraiti dəyişikliklərindən asılı olaraq bu rəqəm də dəyişir. Hüceyrə tənəffüsü enerji çevrilməsi baxımından həddən artıq
səmərəlidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ən səmərəli
avtomobil belə benzindəki enerjinin yalnız 25%-ni maşının hərəkətinə güc verən enerjiyə çevirə bilir.
Qlükozdakı enerjinin geri qalanı isə istilik olaraq itir.
Biz insanlar bu istiliyin bir hissəsini nisbətən yüksək
olan bədən temperaturumuzu (37 °C) saxlamaq üçün
istifadə edir, yerdə qalanını isə tərləmə və başqa soyutma mexanizmləri ilə itiririk.
Nə qədər qəribə olsa da, bəzən hüceyrə tənəffüsünün səmərəliliyini azaltmaq lazımdır. Buna bariz örnək
qış yuxusunda qeyri-aktiv olub, minimal metabolizmlə
keçinən məməlilərdir. Qış yuxusu vaxtı bədən temperaturu normadan aşağı olsa da, mühitdəki temperaturdan əhəmiyyətli dərəcədə yüksək saxlanmalıdır. Belə
heyvanlarda qəhvəyi piy adlanan toxuma mitoxondri
ilə dolu hüceyrələrdən ibarət olur. Mitoxondrilərin
daxili membranında ayırıcı protein adlanan protein
olur ki, bu molekul ATP istehsalı olmadan protonların
qatılıq qradiyentləri boyu aşağı axmasına icazə verir.
Qış yuxusunda olan heyvanlarda bu proteinin aktivləşməsi tədarük olunmuş yanacağın (yağ) oksidləşərək
ATP istehsalı olmadan istilik açığa çıxarmasına imkan
verir. Belə bir adaptasiya olmasaydı, ATP-nin yığılması
irəlidə görəcəyimiz müxtəlif tənzim mexanizmlərini işə
salaraq hüceyrə tənəffüsünü dayandırardı. Elmi Bacarıq
Məşğələsində hüceyrədə metabolik səmərəliliyin istilik
istehsalı üçün istifadə olunmasının fərqli, lakin əlaqəli
örnəyindən əldə olunan data ilə işləyə bilərsiniz.

YOXLAMA 9.4
1. ƏGƏR
O2-nin əskikliyi Şəkil 9.15-də göstərilmiş prosesə
necə təsir edər?
2. ƏGƏR
Birinci sualda bəhs etdiyimiz O2 əskikliyi şəraitində
mitoxondrinin membranlararası sahəsindəki pH-ı azaltsaq nə
baş verər? Cavabınızı izah edin.
3. ƏLAQƏ QUR
Membranlar işlək olmaq üçün maye halında
olmalıdırlar (Başlıq 7.1-də də öyrəndiyiniz kimi). Elektron
daşıma zəncirinin işləyişi bu iddianı necə dəstəkləyir?

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Sütunvari Diaqram Düzəltmək və
Hipotez Dəyərləndirmək
Tiroid Hormonu Səviyyəsi Hüceyrədə Oksigen İstehlakına Təsir
Edirmi? Məməlilər və quşlar kimi bəzi heyvanlar istiliyi metabolizmin
yan məhsulu kimi istehsal edərək bədən temperaturlarını mühit
temperaturundan yüksəkdə sabit saxlaya bilirlər. Bu heyvanların
bədən temperaturları müəyyən dərəcədən aşağı düşdükdə, cavab
reaksiyası olaraq hüceyrələr mitoxondridə elektron daşıma zənciri
vasitəsilə ATP istehsalının səmərəliliyini azaldırlar. Səmərəlilik aşağı
endikdə əvvəlki səviyyədə ATP istehsal etmək üçün daha çox yanacaq
qəbul olunur və əlavə olaraq istilik açığa çıxarılır. Bu cavab mexanizmi
endokrin sistem tərəfindən nizamlandığı üçün alimlər prosesin
tiroid hormonu tərəfindən tənzim olunduğunu irəli sürmüşlər.
Bu məşğələdə fərqli tiroid hormonu səviyyəsinə malik heyvan
mitoxondrilərindəki metabolik sürəti (oksigen istehlakı) qarşılaşdıran
təcrübədən əldə edilmiş datanı sütun diaqramına çevirməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Tiroid hormonu səviyyəsi aşağı,
normal və yuxarı olan qohum siçovulların qaraciyər hüceyrələrindən
alınmışdır. Oksigenin mitoxondridəki elektron daşıma zəncirində
istifadə sürəti kontrollu şəraitdə ölçülmüşdür.
Təcrübə Datası
Tiroid Hormonu Səviyyəsi

Oksigen İstehlakının Sürəti
[nmol O2 /(dəq · mg hüceyrə)]

Aşağı

4.3

Normal

4.8

Yuxarı

8.7

Data mənbəyi: M. E. Harper və M. D. Brand, The quantitative
contributions of mitochondrial proton leak and ATP turnover
reactions to the changed respiration rates of hepatocytes from rats
of different thyroid status, Journal of Biological Chemistry 268:14850–
14860 (1993).

DATANI ŞƏRH ET
1. Hüceyrələr arasında oksigen istehlakındakı fərqi vizual olaraq

BAŞLIQ 9.5
Fermentasiya və anaerobik
tənəffüs hüceyrəyə oksigen istifadə
etmədən ATP istehsalına imkan
yaradır
Hüceyrə tənəffüsündə istehsal olunan ATP-nin böyük
hissəsi oksidləşdirici fosforlaşma yolu ilə əldə olunduğundan, aerobik tənəffüslə toplanan ATP-nin miqdarı
hüceyrədəki oksigen qatılığına bağlıdır. Elektronları
daşıma zənciri boyu aşağı dartan elektromənfi oksigen
olmadıqda, oksidləşdirici fosforlaşma əvvəl-axır dayanır. Buna baxmayaraq hüceyrələr bu iki yolla oksigen
istifadə etmədən üzvi yanacağı yandırıb ATP istehsal
edə bilirlər: anaerobik tənəffüs və fermentasiya. Bu iki

görmək üçün datanı sütun diaqramı şəklində təsvir etmək olar. İlk
olaraq oxları təyin edin. (a) x oxunda çəkiləcək olan sərbəst (tədqiqatçı tərəfindən dəyişdirilə bilən) dəyişən hansıdır? Kateqoriyaları x oxuna yazın. Kateqoriyalar davamlı yox, kəsintili olduğundan
onları istədiyiniz cərgə ilə yaza bilərsiniz. (b) y oxunda göstəriləcək
asılı dəyişkən (tədqiqatçı tərəfindən ölçülən) hansıdır? (c) y oxunun vahidi nə olmalıdır? y oxuna ad verib, həmin adın tərkibində
data cədvəlində göstərilən müvafiq vahidi də qeyd edin. y oxuna
gedəcək dəyərlərin hansı aralıqda olacağını təyin edin. Ən yüksək
dəyər hansıdır? Ən aşağıda 0-dan başlayaraq yuxarıya doğru eyni
aralıqla bir-birindən ayrılmış xətlər çəkin və onları müvafiq dəyərlə
işarələyin.
2. Hər nümunə üçün data qrafikini çəkin. Hər x və y dəyərinə uyğun
gələn nöqtəni tapıb həmin yerə bir işarə qoyun və x oxundan
həmin işarəyə qədər bir sütun çəkin. Burada sütun diaqramı nöqtə
diaqramından və ya xətti diaqramdan nəyə görə daha məqsədəuyğundur? (Diaqramlarla bağlı daha geniş məlumat üçün Əlavə
F-dəki Elmi Bacarıqların İcmalına baxın.)
3. Diaqramı diqqətlə analiz edib datada qanunauyğunluqlar tapmağa
çalışın. (a) Oksigen istehlak sürəti ən aşağı olan hüceyrə növü
hansıdır? Bəs ən yüksək oksigen istehlak sürətinə malik hüceyrə hansıdır? (b) Bu nəticə tədqiqatçıların irəli sürdüyü hipotezi
dəstəkləyirmi? Cavabınızı izah edin. (c) Mitoxondridəki elektron
daşınması və istilik istehsalı barədə bildiklərinizdən yola çıxaraq ən
yuxarı və ən aşağı bədən temperaturuna malik olan siçovulların
hansılar olacağını təyin edin.

yol arasındakı fərq birincidə elektron daşıma zəncirinin
istifadə olunması, ikincidə isə olunmamasıdır. (Elektron daşıma zənciri hər iki növ hüceyrəvi tənəffüsdə
– aerobik və anaerobik – iştirak etdiyinə görə tənəffüs
zənciri də adlanır).
Oksigensiz mühitlərdə yaşayan prokariotlarda baş
verən anaerobik tənəffüsdən daha əvvəl də bəhs
etmişdik. Bu orqanizmlər elektron daşıma zəncirindən
istifadə etsə də, sonuncu elektron qəbuledicisi oksigen
deyil. Oksigenin bu funksiyanı yaxşı yerinə yetirməsinin səbəbi həddən artıq elektromənfi olmasıdır, lakin
eyni funksiyanı başqa, elektromənfiliyi daha aşağı olan
birləşmələr də yerinə yetirə bilər. Məsələn, "sulfat
reduksiyaedən" dəniz bakteriyaları elektron daşıma
zəncirlərinin sonunda sulfat ionundan (SO42–) istifadə
edirlər. Zəncirin işləyişi ATP istehsalı üçün lazım olan
proton-hərəkətverici qüvvəni yaradır, lakin sonda yan
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məhsul kimi su yerinə H2S (hidrogen sulfid) çıxır. Ehtimal ki, bataqlıqlardan gələn lax yumurta iyi bu növ
sulfat reduksiyaedən bakteriyalardan qaynaqlanır.
Fermentasiya oksigen və elektron daşıma zənciri
(başqa sözlə, hüceyrə tənəffüsü) olmadan kimyəvi
enerji toplamağın bir yoludur. Oksidləşmə prosesi
sadəcə elektronu müəyyən bir elektron qəbuledicisinə
ötürməkdən ibarətdir və oksigensiz də baş verə bilər.
Qlikolizdə oksidləşdirici rolunu NAD+ oynayır və
prosesdə oksigen və ya elektron daşıma zənciri iştirak
etmir. Ümumilikdə qlikoliz ekzerqonik bir reaksiya
olub, substrat səviyyəsində fosforlaşma yolu ilə xalis
2 ədəd ATP istehsal edəcək qədər enerji açığa çıxarır. Mühitdə oksigen olanda, NADH qlükozdan əldə
olunan elektronları elektron daşıma zəncirinə ötürərək
oksidləşdirici fosforlaşma ilə əlavə ATP-nin istehsalına
imkan verir. Lakin oksigenin olub-olmamasından asılı
olmayaraq, yəni həm aerobik, həm də anaerobik şəraitdə qlikoliz 2 ATP istehsal edir.
Üzvi qidaların tənəffüs yolu ilə oksidləşməsinə
alternativ olan fermentasiya qlikolizin bir uzantısı
olub, qlikolizlə davamlı olaraq substrat səviyyəsində
fosforlaşma yolu ilə ATP istehsalına imkan verir. Qlikolizin davam etməsi üçün oksidləşmə mərhələlərində
elektron qəbul edəcək kifayət qədər NAD+ olmalıdır.
NADH-ı geri NAD+-ə qaytaran mexanizm olmasaydı, qlikoliz qısa bir zamanda hüceyrədəki NAD+-in
hamısını NADH-a çevirərək NAD+ ehtiyatını bitirər
və nəticədə, özü-özünü dayandırardı. Aerobik şəraitdə
NADH-ın elektronlarını elektron daşıma zəncirinə
ötürməsi NAD+ ehtiyatını bərpa edir. Anaerobik şəraitdə isə mövcud olan alternativ NADH elektronlarını
qlikoliz nəticəsində istehsal olunan piruvata ötürməkdir.

Şəkil 9.17 Fermentasiya. Bir çox hüceyrə oksigen yoxluğunda
fermentasiyadan istifadə edərək substrat səviyyəsində fosforlaşma
ilə ATP istehsal edirlər. Qlikolizin son məhsulu olan piruvat NADH-ın
oksidləşməsi üçün elektron qəbuledicisi rolu oynayıb qlikoliz üçün
lazım olan NAD+-i bərpa edir. İki əsas növ fermentasiya mövcuddur:
(a) etanol və (b) laktat, ionlaşmış süd turşusu.

Qlükoz

QLİKOLİZ
2 Piruvat

NAD+ bərpası
2 Asetaldehid

2 Etanol
(a) Alkoqol fermentasiyası

Qlükoz

QLİKOLİZ

2 Piruvat

Fermentasiyanın Növləri
Fermentasiya qlikoliz və NADH-dakı elektronları
piruvat və ya ondan əmələ gələn maddələrə ötürərək
NAD+ ehtiyatını yeniləyən reaksiyalardan ibarətdir.
Yaranan NAD+ şəkərin qlikoliz yolu ilə oksidləşərək
substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə 2 ədəd ATP
istehsalında yenidən istifadə oluna bilər. Piruvatdan
yaradılan son məhsula görə bir-birindən fərqlənən
bir neçə fermentasiya növü var. Bunlardan ikisi laktat
fermentasiyası və alkoqol fermentasiyasıdır. Bu proseslər insanlar tərəfindən qida istehsalında və sənayedə
istifadə olunur.
Alkoqol fermentasiyasında (Şəkil 9.17a) piruvat iki
mərhələdə etanola (etil spirti) çevrilir. Birinci mərhələ
piruvatdan karbon dioksidi qopararaq onu iki karbonlu birləşmə olan asetaldehidə çevirir. İkinci mərhələdə
asetaldehid NADH tərəfindən reduksiya edilərək
etanola çevrilir. Bu, qlikolizin davam etməsi üçün
lazım olan NAD+ ehtiyatını yeniləyir. Bir çox bakteriya
anaerobik şəraitdə alkoqol fermentasiyası həyata keçirir. Maya göbələyi aerobik tənəffüsdən savayı, həm
də alkoqol fermentasiyası edə bilir. İnsanlar min illər
boyu maya göbələyindən pivəbişirmədə, şərabçılıq və
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NAD+ bərpası
2 Laktat
(b) Süd turşusu fermentasiyası

çörəkçilikdə istifadə etmişlər. Xəmir maya göbələyinin
alkoqol fermentasiyası ilə çıxan CO2 qabarcıqlarına
görə qabarır.
Süd turşusu fermentasiyasında (Şəkil 9.17b)
piruvat birbaşa NADH tərəfindən reduksiya edilərək
NAD+ ehtiyatını bərpa edir və CO2 istehsalı olmadan
son məhsul olaraq laktat açığa çıxır. (Laktat süd turşusunun ionlaşmış formasıdır.) Bəzi göbələk və bakteriyalar tərəfindən aparılan süd turşusu fermentasiyası
yüngül sənayedə pendir və qatıq hazırlamaqda istifadə
olunur.
Oksigen azlığında insanın əzələ hüceyrələri süd
turşusu fermentasiyası ilə ATP istehsal edir. Bu, adətən

ağır fiziki fəaliyyət vaxtı, ATP istehsal edən şəkər
katabolizminin sürəti əzələnin qandan oksigen alma
sürətini keçəndə baş verir. Belə şəraitdə hüceyrə aerobik
tənəffüsdən fermentasiyaya keçir. Əvvəllər bu proses
nəticəsində yığılan laktatın bir gün sonra əzələ yorğunluğuna və ağrıya səbəb olduğu düşünülürdü. Lakin
daha sonra əldə olunan dəlillər göstərdi ki, qan əmələ
gələn əlavə laktatı bir saat içində əzələdən qaraciyərə
daşıyır və burada sözügedən molekullar yenidən piruvata çevrilir. Buradakı oksigen bolluğu piruvatın yenidən
mitoxondriyə daxil olub hüceyrə tənəffüsündə istifadə
olunmasına imkan verir. (Ağır fiziki fəaliyyətdən bir gün
sonra hiss edilən ağrılar güman ki, kiçik əzələ liflərinin
zədələnib iltihablanmasının nəticəsidir.)

Şəkil 9.18 Piruvat katabolizmin vacib kəsişmə nöqtələrindəndir. Qlikoliz həm fermentasiya, həm də hüceyrə tənəffüsü zamanı
baş verir. Qlikolizin son məhsulu olan piruvat qlükozu oksidləşdirən
katabolik yolların ayrıcında yerləşir. Həm aerobik hüceyrə tənəffüsü,
həm də fermentasiya edə bilən fakultativ anaerob və əzələ hüceyrələrində oksigenin varlığından asılı olaraq, piruvat bu iki yoldan birinə
ötürülür.
Qlükoz
Qlikoliz

SİTOZOL

Piruvat
Oksigensiz mühit:
Fermentasiya

Oksigenli mühit:
Aerob hüceyrəvi
tənəffüs

Fermentasiyanın Anaerobik və Aerobik
Tənəffüslə Müqayisəsi
Fermentasiya, anaerobik tənəffüs və aerobik tənəffüs
qidadakı kimyəvi enerjini istifadə edərək ATP istehsal
etmənin alternativ yollarıdır. Qlikoliz hər üç metabolik
yolda qlükozu və digər üzvi yanacaqları piruvata oksidləşdirib, substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə xalis 2
ATP istehsal edir. Hər üç prosesdə qlikolizdə qidadan
elektronları qəbul edən oksidləşdirici NAD+ molekuludur.
Sözügedən yollar arasında əsas fərq qlikolizin davam
edə bilməsi üçün NADH-ın NAD+-ə geri çevrilmə formasıdır. Fermentasiyada sonuncu elektron qəbuledicisi
piruvat (süd turşusu fermentasiyası) və ya asetaldehid
(alkoqol fermentasiyası) kimi üzvi molekullardır. Hüceyrəvi tənəffüsdə isə NADH tərəfindən daşınan elektronlar elektron daşıma zəncirinə ötürülərək qlikoliz üçün
lazım olan NAD+ bərpa olunur.
Bir digər əhəmiyyətli fərq isə istehsal olunan ATP-nin
miqdarıdır. Fermentasiya substrat səviyyəsində fosforlaşma vasitəsilə iki molekul ATP istehsal edir. Elektron
daşıma zənciri olmadan piruvatdakı enerjini istifadə
etmək mümkün deyil. Hüceyrəvi tənəffüsdə isə piruvat
mitoxondridə tamamilə oksidləşir. Bu prosesdə açığa
çıxan enerjinin böyük hissəsi NADH və FADH2-də
elektronlar şəklində elektron daşıma zəncirinə ötürülür. Burada elektronlar bir sıra redoks reaksiyası yolu
ilə pillə-pillə sonuncu elektron qəbuledicisinə doğru
düşürlər. (Aerobik tənəffüsdə sonuncu elektron qəbuledicisi oksigen, anaerobik tənəffüsdə isə elektromənfiliyi
oksigendən daha az olan başqa bir molekul olur.) Pilləli
elektron daşınması oksidləşdirici fosforlaşmaya güc
verərək ATP istehsalına yol açır. Buna görə də hüceyrə
tənəffüsü hər şəkər molekuluna görə fermentasiya ilə
müqayisədə daha çox enerji toplayır. Aerobik tənəffüs
hər qlükoz molekuluna 32 molekul ATP istehsal edə
bilir – fermentasiyadan 16 dəfə artıq.
Məcburi anaeroblar adlanan bəzi orqanizmlər
ancaq fermentasiya və ya anaerobik tənəffüs edə
bilirlər. Hətta mühitdə oksigenin olması onların
yaşamalarına maneə ola bilər; hüceyrədə müvafiq
qorunma sistemləri olmadıqda, oksigenin bəzi formaları
zəhərli ola bilir. Onurğalıların beyin hüceyrələri kimi

MİTOXONDRİ
Etanol,
laktat
və s.

Asetil CoA
SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

bəzi hüceyrə növləri piruvatı ancaq aerobik tənəffüs
yolu ilə oksidləşdirir və fermentasiya edə bilmir. Maya
göbələkləri və bir çox bakteriya da daxil olmaqla, digər
orqanizmlər yaşamaq üçün lazımi ATP-ni fermentasiya
və ya tənəffüs yolu ilə istehsal edə bilirlər. Belə növlərə
fakultativ anaerob deyilir. Hüceyrə səviyyəsində əzələ
hüceyrələrimiz fakultativ anaeroblar kimi davranırlar.
Belə hüceyrələrdə piruvat iki fərqli katabolik yolun
kəsişməsində yerləşir (Şəkil 9.18). Aerobik şəraitdə
piruvat asetil CoA-ya çevrilir və oksidləşmə aerobik
tənəffüs yolu ilə sitrat turşusu dövrəsində də davam
edir. Anaerobik şəraitdə süd turşusu fermentasiyası baş
verir: Piruvat sitrat turşusu dövrəsindən kənarlaşdırılır
və NAD+-i yeniləmək üçün elektron qəbuledicisi
olaraq istifadə edilir. Fermentasiya ilə tənəffüs vaxtı
eyni miqdarda enerji istehsal etmək üçün fakultativ
anaeroblar fermentasiya ərzində şəkəri çox daha yüksək
sürətlə istifadə etməlidirlər.

Qlikolizin Təkamül Baxımından Əhəmiyyəti
TƏKAMÜL Qlikolizin fermentasiya və tənəffüsdə oynadığı rolun təkamüllə bağlı əsasları var. Yerin atmosferində oksigen əmələ gəlməzdən öncə qədim prokariotların
qlikolizdən istifadəylə ATP istehsal etdikləri təxmin
olunur. Bilinən ən qədim bakteriya fosili 3.5 milyard
il bundan əvvələ aid olsa da, atmosferdə nəzərəçarpan
miqdarda oksigenin yığılması yalnız 2.7 milyard il bundan əvvələ təsadüf edir. Bu O2-ni sianobakteriyalar fotosintezin yan məhsulu olaraq istehsal etməyə başlamışdılar. Buna görə də ilkin prokariotlar ATP-ni ola bilsin
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ki, təkcə qlikoliz yolu ilə istehsal edirdilər. Qlikolizin bu
gün Yer kürəsində yaşayan orqanizmlər arasında ən çox
yayılmış metabolik yol olması onun canlılar tarixində
çox erkən yarandığına işarə edir. Qlikolizin sitozolda baş
verməsi də onun yaşından xəbər verir; bu yol prokariot
hüceyrədən təxminən 1 milyard il sonra əmələ gələn
eukariot hüceyrəni səciyyələndirən membranla örtülü
orqanellərə ehtiyac duymur. Qlikoliz fermentasiya və
hüceyrəvi tənəffüs yolu ilə üzvi molekulların parçalamasının ilkin mərhələlərində istifadə olunan, ilkin hüceyrələrdən qalan metabolik mirasdır.

Şəkil 9.19 Qidanın katabolizmi. Karbohidrat, yağ və proteinlər
hüceyrə tənəffüsü üçün yanacaq rolu oynaya bilir. Bu molekulların
monomerləri qlikoliz və ya sitrat turşusu dövrəsinin müxtəlif nöqtələrindən daxil olur. Bu yollar müxtəlif üzvi molekullardakı elektronların
oksigenə doğru ekzerqonik düşüşünə yol açan katabolik qıflardır.

YOXLAMA 9.5

BAŞLIQ 9.6
Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi
bir çox başqa metabolik yollarla
əlaqəlidir
İndiyə qədər qlükozun oksidləşdirici parçalanmasını
hüceyrənin ümumi metabolik iqtisadiyyatından ayrı
ələ aldıq. İndi isə qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsinin
hüceyrənin katabolik (parçalayıcı) və anabolik (istehsaledici) yollarının mərkəzi kəsişmələri olduğunu öyrənəcəyik.

Karbohidratlar

Aminturşular

Şəkərlər

Yağlar

Qliserin

Yağ
turşuları

QLİKOLİZ

1. Qlikoliz zamanı yaranan NADH-a nəzər salın. Fermentasiya
vaxtı onun elektronları üçün sonuncu qəbuledici nədir? Bəs
aerobik tənəffüs vaxtı onun elektronları üçün sonuncu qəbuledici nədir? Bəs anaerobik tənəffüsdə?
2. ƏGƏR
Qlükozla qidalanan maya göbələyi aerobik
şəraitdən anaerobik şəraitə keçirilir. Hüceyrənin ATP istehsal sürətinin eyni qalması üçün qlükoz istehlakı sürəti necə
dəyişməlidir?

Proteinlər

Qlükoz

Qliseraldehid 3- P
NH3

Piruvat

Asetil CoA

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

OKSİDLƏŞDİRİCİ
FOSFORLAŞMA

Katabolizm bir çox məqsədə xidmtə edir
Bu fəsil boyu qlükoza hüceyrə tənəffüsündə istifadə
olunan yanacaqlara bir misal olaraq nəzər saldıq. Lakin
sərbəst qlükoz molekullarına insan və digər heyvanların
qidasında çox da təsadüf olunmur. Kalorimizin böyük
hissəsini yağ, protein, saxaroz və başqa disaxaridlərdən,
yaxud nişasta kimi polisaxaridlərdən əldə edirik. Bu
üzvi maddələrin hər biri hüceyrəvi tənəffüs tərəfindən
ATP istehsal etmək üçün istifadə oluna bilir (Şəkil 9.19).
Qlikoliz parçalamaq üçün bir sıra karbohidrat qəbul edə bilir. Həzm sistemi nişastanı qlükoza hidroliz
etdikdən sonra bu qlükoz hüceyrələrdə qlikoliz və
sitrat turşusu dövrəsi ilə parçalana bilir. İnsan və digər
heyvanların qaraciyər və əzələ hüceyrələrində ehtiyat
olaraq saxlanan qlikogen adlı polisaxarid də qlükoza
parçalanıb iki yeməkarası periodda tənəffüs üçün yanacaq rolu oynaya bilir. Həmçinin, saxaroz kimi disaxaridlərin parçalanması qlükoz və başqa növ monosaxaridləri
yanacaq olaraq tənəffüs üçün təmin edir.
Protein də yanacaq kimi istifadə oluna bilir, lakin
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bunun üçün ilk öncə onu aminturşulara parçalamaq
lazımdır. Aminturşuların bir çoxu orqanizm tərəfindən
yeni proteinlər hazırlamaq üçün istifadə olunur. Artıq
qalmış aminturşular enzimlər tərəfindən qlikoliz və
sitrat turşusu dövrəsinin aralıq maddələrinə çevrilir.
Aminturşular qlikoliz və ya sitrat turşusu dövrəsinə
girməzdən əvvəl amin qruplarını deaminləşmə adlı proseslə itirməlidirlər. Yaranan azotlu tullantı isə heyvan
bədənindən ammonyak (NH3), urea və ya başqa növ
tullantı məhsulları şəklində ifraz olunur.
Katabolizm qidadan və ya bədənin piy hüceyrələrindən əldə edilmiş yağlardan da enerji toplaya bilir. Yağlar
qliserin və yağ turşularına parçalandıqdan sonra qliserin
qlikolizin aralıq maddəsi olan qliseraldehid 3-fosfata
çevrilir. Lakin yağdakı enerjinin çoxu yağ turşularında
toplanır. Beta oksidləşmə adlanan metabolik mexanizm yağ turşularını iki karbonlu parçalara ayırır və bu
maddələr sitrat turşusu dövrəsinə asetil CoA olaraq

daxil olur. Beta oksidləşmə zamanı NADH və FADH2
də istehsal olunur; bu molekullar elektron daşıma
zəncirinə daxil olub əlavə ATP istehsalına şərait yaradır. Karbohidratlarla müqayisədə daha yüksək enerji
səviyyəli (C–H rabitələrində iştirak edən karbon və
hidrogen arasında bərabər olaraq paylaşılan) elektronlara sahib olduqlarına və kimyəvi strukturuna görə yağ
turşuları əla yanacaqdır. Tənəffüs vasitəsilə oksidləşdirilmiş yağın bir qramı hüceyrəyə eyni yolla parçalanmış
karbohidratın bir qramından təxminən iki dəfə artıq
ATP qazandırır. Məhz yağın hər qramında bu qədər
çox enerji toplandığına üçün, təəssüf ki, çəki itirməyə
çalışan adamlar çox əziyyət çəkməli olurlar.

Biosintez (Anabolik Yollar)
Hüceyrəyə enerjidən əlavə, maddələr də lazımdır.
Qidadakı üzvi molekulların heç də hamısı ATP istehsal
etmək üçün yanacaq olaraq oksidləşdirilmir. Qida kaloridən əlavə, hüceyrənin öz molekullarını istehsal etmək
üçün ehtiyac duyduğu karbon gövdələrini də təmin
etməlidir. Həzmlə əldə olunan monomerlərin bəziləri
birbaşa istifadə olunur. Məsələn, qidadakı proteinin
hidrolizindən əldə olunan aminturşular orqanizmin öz
proteinlərinə əlavə oluna bilir. Lakin çox vaxt bədən qidada lazımi formada mövcud olmayan müəyyən molekullara ehtiyac duyur. Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsində ara maddələri kimi yaranan maddələr anabolik
yollara çəkilərək, hüceyrənin ehtiyac duyduğu molekullar üçün istifadə edilir. Məsələn, insan sitrat turşusu
dövrəsi maddələrini dəyişdirərək proteinlərindəki 20
növ aminturşunun təxminən yarısını özü istehsal edə
bilir; yerdə qalan aminturşu növləri isə qida ilə təmin
edilməli olan “zəruri aminturşular”dır. Bundan əlavə,
piruvatdan qlükoz, asetil CoA-dan yağ turşuları istehsal
etmək olur. Əlbəttə, bu anabolik və biosintetik yollar
ATP-ni istehsal yox, istehlak edir.
Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi hüceyrədə ehtiyac
yarandıqca bir növ molekulun digərinə çevrilməsinə
imkan verən metabolik ötürücü rolunu da oynayır.
Məsələn, qlikolizdə ara maddə olaraq yaranan dihidroksiaseton fosfat (Şəkil 9.9, 5-ci mərhələ) yağların ən
əsas prekursorların birinə çevrilə bilir. Buna görə də
qida qəbulu normadan yüksək olanda, qidanın özündə
yağ çox olmasa belə bədədə yağ yaranır. Metabolizm
hərtərəfli və şəraitə uyğunlaşan prosesdir.

8.21). Bununla da vacib metabolik ara maddələrin daha
təcili lazım olduqları yollardan çıxarılmasının qarşısı
alınır.
Hüceyrə öz katabolizmini də tənzimləyir. Həddən artıq fəal hüceyrədə ATP ehtiyatı azalır və tənəffüs sürətlənməyə başlayır. ATP ehtiyacı qaşılandıqda, tənəffüs
yavaşlayır və dəyərli üzvi molekullar başqa məqsədlər
üçün istifadə olunur. Tənzimlənmə burada da katabolik yolun strateji nöqtələrindəki enzim fəaliyyətinin
idarə olunmasından asılıdır. Şəkil 9.20-də göstərildiyi
kimi, açar nöqtələrdən biri qlikolizin 3-cü mərhələsini
katalizləyən fosfofruktokinazdır. Bu mərhələ substratı
dönməz şəkildə qlikoliz yoluna salan birinci mərhələdir.
Hüceyrə bu mərhələnin sürətini tənzimləyərək bütün
katabolik prosesi idarə edə bilir. Ona görə də fosfofruktokinazı tənəffüsün dirijoru adlandırmaq olar.
Fosfofruktokinaz xüsusi inhibitor və aktivatorların
Şəkil 9.20 Hüceyrə tənəffüsünün tənzimlənməsi. Allosterik
enzimlər tənəffüs prosesinin müxtəlif nöqtələrində yerləşib, qlikoliz və
sitrat turşusu dövrəsinin sürətini tənzimləyən inhibitor və aktivatorlara
reaksiya verirlər. Qlikolizin erkən mərhələsini tənzimləyən fosfofruktokinaz (Şəkil 9.9, 3-cü mərhələ) da belə bir enzimdir. ADP-dən
yaranan AMP onu aktivləşdirir, ATP və sitrat isə, əksinə, inhibisiya
edir. Bu əks-əlaqə mexanizmi tənəffüs sürətini hüceyrənin katabolik
və anabolik ehtiyaclarına uyğun olaraq dəyişdirir.
Qlükoz
AMP

QLİKOLİZ
Fruktoz 6-fosfat

Aktivasiya

Fosfofruktokinaz
Fruktoz 1,6-bisfosfat

İnhibisiya

İnhibisiya

Piruvat

Asetil CoA

Sitrat

Hüceyrə Tənəffüsünün Əks-əlaqə
Mexanizmləri ilə Tənzimi
Təməl prinsiplərdən olan tələb və təklif prinsipi
metabolik iqtisadiyyatı tənzimləyir. Hüceyrə müəyyən
maddəni ehtiyacı olandan artıq istehsal edərək enerji
israf etmir. Məsələn, müəyyən aminturşu qalığı yaranarsa, həmin aminturşunu sitrat turşusu dövrəsi ara
maddələrindən istehsal edən anabolik yol bağlanır. Bu
növ tənzimin əsas mexanizmi əks-əlaqə inhibisiyasıdır. Anabolik yolun son məhsulu, həmin yolun erkən
mərhələlərini katalizləyən enzimi inhibisiya edir (Şəkil

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

Oksidləşdirici
fosforlaşma
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birləşdiyi reseptor sahələrinə sahib olan allosterik
enzimdir. Bu enzim ATP tərəfindən inhibisiya edilir,
ADP-dən yaranan AMP (adenozin monofosfat) tərəfindən aktivləşdirilir. ATP-nin yığılması ilə enzim tormozlanır və qlikoliz yavaşlayır. Hüceyrədə ATP istifadəsi ilə
ADP-nin (və AMP-nin) yaranma sürəti ATP-nin bərpa
sürətini üstələdikcə enzim yenidən aktivləşir. Fosfofruktokinaz sitrat turşusu dövrəsinin ilk məhsulu olan
sitrata qarşı da həssasdır. Sitrat mitoxondridə yığılmağa
başladıqda, bu molekullardan bəziləri sitozola keçərək
fosfofruktokinazı inhibisiya edir. Bu mexanizm qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi sürətini sinxronlaşdırmağa
kömək olur. Sitrat yığıldıqca qlikoliz yavaşlayır, sitrat
turşusu dövrəsinə piruvat və ondan yaranan asetil qrupu axını zəifləyir. ATP-yə ehtiyacının artması ilə və ya
anabolik yollar sitrat turşusu dövrəsinin ara maddələrini istifadə etdikcə, sitrat istehlakı artır və buna cavab
olaraq, qlikoliz sürətlənərək tələbatı ödəyir. Qlikoliz və
sitrat turşusu dövrəsinin başqa mərhələlərini katalizləyən enzimlərin tənzimi də metabolik tarazlığı gücləndirir. Hüceyrələr qənaətcil olub, metabolik dəyişikliklərə dərhal cavab verə bilirlər.

7 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

9.1

Katabolik yollar üzvi yanacağı oksidləşdirərək
enerji açığa çıxarır
Hüceyrələr qlükoz və digər üzvi yanacaqları parçalayaraq
onlardan ATP formasında kimyəvi enerji əldə edir.
Fermentasiya qlükozun qismən və oksigensiz parçalandığı
prosesdir. Hüceyrə tənəffüsü isə qlükozun tamamilə
parçalandığı prosesdir. Aerobik tənəffüsdə oksigen reaktiv
olaraq istifadə olunur; anaerobik tənəffüsdə kimyəvi
enerji başqa maddələrin köməkliyi ilə oxşar proseslə
oksigensiz toplanır.
Hüceyrə qida molekullarındakı enerjini əldə etmək üçün
redoks reaksiyalarından faydalanır; bu reaksiyalarda bir
maddə qismən və ya tam şəkildə elektronlarını digərinə
ötürür. Elektronların qismən və ya tamamilə itirilməsi
oksidləşmə, qismən və ya tam şəkildə əlavə olunması isə
reduksiyadır. Aerobik tənəffüs zamanı qlükoz (C6H12O6)
CO2-yə oksidləşir, O2 isə H2O-ya reduksiya olunur.

Hüceyrə tənəffüsü kimi metabolik yollar orqanizmlər
üçün mərkəzi rol oynayır. Şəkil 9.2-yə bir daha nəzər
salaraq, hüceyrə tənəffüsünü ekosistemdə enerji axını
və kimyəvi dövrənin geniş çərçivəsinə yerləşdirin. Bizi
həyatda saxlayan enerji hüceyrə tənəffüsü tərəfindən
istehsal olunmur, açığa çıxarılır. Biz fotosintez tərəfindən
qidada toplanmış enerjini istifadə etməklə məşğuluq.
Növbəti fəsildə fotosintezin işıq enerjisini necə tutub
kimyəvi enerjiyə çevirdiyini öyrənəcəyik.

YOXLAMA

1. ƏLAQƏ QUR Yağla (Şəkil 5.9) karbohidratın (Şəkil 5.3)
strukturunu qarşılaşdırın. Struktural olaraq yağı daha yaxşı
yanacaq edən nədir?
2. İnsan hansı şəraitdə yağ molekulları istehsal edər?
3. VİZUAL BACARIQ Oksigen və ATP ehtiyatını istifadə edib
qurtarmış əzələ hüceyrəsində nə baş verər? (Şəkil 9.18 və
9.20-ni nəzərdən keçirin.)
4. VİZUAL BACARIQ Ağır məşq zamanı əzələ hüceyrəsi qatı
kimyəvi enerji qaynağı olaraq yağdan istifadə edə bilərmi?
Cavabınızı izah edin. (Şəkil 9.18 və 9.19-u nəzərdən keçirin.)

NAD+-ə keçərək onu reduksiya edir və nəticədə, NADH
əmələ gəlir. Daha sonra elektronlar NADH-dan elektron
daşıma zəncirinə ötürülür ki, onlar burada enerji açığa
çıxan mərhələlərdən keçərək O2-yə daşınır. Açığa çıxan
enerji ATP istehsalı üçün istifadə olunur.
Aerobik tənəffüs üç mərhələdə baş verir: (1) qlikoliz, (2)
piruvatın oksidləşməsi və sitrat turşusu dövrəsi və (3)
oksidləşdirici fosforlaşma (elektron daşınması və kemiosmoz).
Hüceyrə tənəffüsündə baş verən ATP istehsal edən oksidləşdirici fosforlaşma ilə substrat səviyyəsində fosforlaşma
prosesləri arasındakı fərqi izah edin.

BAŞLIQ

9.2

Qlikoliz qlükozu piruvata oksidləşdirərək kimyəvi
enerjini toplayır
Qlikoliz qlükozu sitrat turşusu dövrəsində istifadə oluna
bilən iki molekul piruvata parçalayan və bir qlükoz başına
xalis 2 ATP və 2 NADH istehsal edən reaksiya zənciridir.
Giriş
Qlükoz

oksidləşir

9.6

Çıxış
QLİKOLİZ

2 Piruvat + 2

ATP

+ 2 NADH

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Enerji
reduksiya olur

Elektronlar qlükoz və digər üzvi maddələrdən oksigenə
keçdikdə potensial enerji itirirlər. Elektronlar adətən əvvəl
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Qlikolizin hansı reaksiyaları ATP və NADH istehsalı üçün
enerji mənbəyidir?

BAŞLIQ

9.3

BAŞLIQ

Piruvat oksidləşdikdən sonra sitrat turşusu
dövrəsi üzvi molekulların enerji istehsal edən
oksidləşməsini tamamlayır
Piruvat eukariotlarda mitoxondriyə daxil olaraq ilk öncə
asetil CoA molekuluna oksidləşir. Daha sonra oksidləşmə
sitrat turşusu dövrəsində davam edir.
Giriş
2 Piruvat

2 Asetil CoA
2 Oksaloasetat

Çıxış

SİTRAT
TURŞUSU
DÖVRƏSİ

Hansı məhsullar qlükozun hüceyrə tənəffüsü ilə tam şəkildə
oksidləşdiyini göstərir?

BAŞLIQ

9.4

Kemiosmoz oksidləşdirici fosforlaşma zamanı
elektron daşınmasını ATP sintezi ilə qoşalaşdırır
NADH və FADH2 elektronları elektron daşıma zəncirinə
ötürür. Elektronlar enerji açığa çıxaran mərhələlərdən
keçərək zəncir boyu aşağı düşür. Sonda elektronlar O2
molekuluna çataraq, onu H2O-ya reduksiya edir.

MEMBRANLARARASI
BOŞLUQ

Elektron daşıyıcılarının protein
kompleksi

MİTOXONDRİ MATRİSİ

(qidadan elektronları daşıyır)
MEMBRANLARARASI

Elektron daşıma zənciri
BOŞLUQ
boyu elektron daşınması
protein komplekslərini
mitoxondri matrisindən
membranlararası boşluğa
H+ vurmağa sövq edərək,
MİTOXONDRİ
enerjinin protonMATRİSİ
ATP
hərəkətverici qüvvə
Sintaz
olaraq yığılmasını təmin
+
edir. H ATP sintaz
üzərindən matrisə doğru
kemiosmoz adlanan
proseslə diffuziya etdikcə,
ADP-nin ATP-yə fosforlaşması
üçün lazım olan enerji əldə olunur.
Qlükozdakı enerjinin 34%-i hüceyrəvi tənəffüs ilə ATPyə ötürülür və nəticədə ən çox təxminən 32 ATP istehsal
olunur.
ATP sintazın ATP istehsal etmə mexanizmini izah edin. ATP
sintaza təsadüf olunan üç məkan sadalayın.

9.5

Fermentasiya və anaerobik tənəffüs hüceyrəyə
oksigen istifadə etmədən ATP istehsalına imkan
yaradır
Qlikoliz oksigenin varlığından asılı olmayaraq substrat
səviyyəsində fosforlaşma ilə 2 ATP istehsal edir. Anaerobik
şəraitdə anaerobik tənəffüs və ya fermentasiya baş
verir. Anaerobik tənəffüsdə elektron daşıma zənciri
olsa da, sonuncu elektron qəbuledicisi oksigen deyil.
Fermentasiyada NADH-dakı elektronlar piruvata və ya
ondan əmələ gələn başqa bir maddəyə ötürülür və qlükozu
oksidləşdirmək üçün lazım olan NAD+ ehtiyatı bərpa
olunur. Fermentasiyanın ən çox rast gəlinən iki növü
alkoqol və süd turşusu fermentasiyasıdır.
Fermentasiya, aerobik və anaerobik tənəffüsün hər biri
qlükozu oksidləşdirmək üçün qlikolizdən istifadə etsə
də, sonuncu elektron qəbuledicilərinə və elektron daşıma
zəncirinin istifadəsinə görə bir-birindən fərqlənir. Tənəffüs
daha çox ATP toplayır; son elektron qəbuledicisi O2 olan
aerobik tənəffüs fermentasiyadan təxminən 16 dəfə çox
ATP istehsal edir.
Qlikoliz demək olar ki, bütün canlılarda təsadüf olunan
prosesdir və güman edilir ki, atmosferdə O2-nin əmələ
gəlməsindən daha əvvəl, qədimi prokariotlarda yaranmışdır.
Hansı proses daha çox ATP istehsal edir: fermentasiya, yoxsa
anaerobik tənəffüs? İzah edin.

BAŞLIQ

9.6

Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi bir çox başqa
metabolik yollarla əlaqəlidir
Katabolik yollar müxtəlif növ üzvi molekuldakı elektronları
hüceyrə tənəffüsünə yönləndirir. Karbohidratların
çoxu qlükoza çevriləndən sonra qlikolizə daxil ola bilir.
Proteinlərdəki aminturşular oksidləşməzdən əvvəl
deaminləşməlidirlər. Yağlardakı yağ turşuları beta
oksidləşmə ilə iki karbonlu hissəciklərə parçalandıqdan
sonra sitrat turşusu dövrəsinə asetil CoA olaraq daxil olur.
Anabolik yollar birbaşa qidadakı kiçik molekullardan,
yaxud qlikoliz və ya sitrat turşusu dövrəsinin aralıq
maddələrindən istifadə edərək müxtəlif maddələr inşa edə
bilirlər.
Hüceyrə tənəffüsü qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsinin əsas
nöqtələrindəki allosterik enzimlərlə tənzimlənir.
Qlikoliz və sitrat turşusu dövrəsi kimi katabolik yolların hüceyrə metabolizmində anabolik yollarla necə kəsişdiyini təsvir
edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Oksidləşdirici fosforlaşmada ATP sintazla ATP istehsalına
birbaşa güc verən enerji mənbəyi hansıdır?
A) Qlükoz və başqa üzvi maddələrin oksidləşməsi
B) Elektronların elektron daşıma zənciri boyu axması
C) ATP sintazın yerləşdiyi membranın ətrafındakı H+-in
qatılıq qradiyenti
D) Fosfatın ADP-yə ötürülməsi
2. Qlükozun fermentasiya və hüceyrə tənəffüsü ilə parçalanmasında ortaq metabolik yol hansıdır?
A) Sitrat turşusu dövrəsi
B) Elektron daşıma zənciri
C) Qlikoliz
D) Piruvatın laktata reduksiyası
FƏSİL 9
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Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Aşağıdakı reaksiyada oksidləşdirici hansıdır?
Piruvat + NADH + H+ → Laktat + NAD+
A) Oksigen			
C) Laktat			

B) NADH
D) Piruvat

6. Elektronlar mitoxondrinin elektron daşıma zəncirləri boyu
axdıqca aşağıdakı dəyişikliklərdən hansı baş verir?
A) Matrisin pH-ı artır.
B) ATP sintaz aktiv nəqliyyatla proton vurur.
C) Elektronlar sərbəst enerji əldə edir.
D) NAD+ oksidləşir.
7. Katabolizmdən çıxan karbon dioksidin çoxu hansı prosesdə
əmələ gəlir?
A) Qlikoliz
B) Sitrat turşusu dövrəsi
C) Süd turşusu fermentasiyası
D) Elektron daşınması
8. ƏLAQƏ QUR Şəkil 9.9-dakı 3-cü mərhələ qlikolizin əsas
tənzimlənmə nöqtələrindəndir. Fosfofruktokinaz ATP və
əlaqəli molekullar tərəfindən allosterik olaraq tənzimlənir
(Başlıq 8.5). Qlikolizin bütün məhsullarını nəzərə alaraq,
ATP-nin fosfofruktokinaz üçün aktivator, yoxsa inhibitor
olduğuna qərar verin. Cavabınızı izah edin. (Qeyd: ATP-ni
enzim substratı olaraq deyil, allosterik tənzimləyici kimi
diqqətə alın.)
9. ƏLAQƏ QUR Şəkil 7.17 və 7.18-də göstərilən proton
nasosu bir növ ATP sintazdır (Şəkil 9.14). Bu iki şəkildə
göstərilən prosesləri qarşılaşdıraraq aktiv və ya passiv
nəqliyyatda iştirak edib-etmədiklərini təyin edin. (Başlıq
7.3 və 7.4)
10. VİZUAL BACARIQ Kompüter
modeli ATP sintazın hər biri
bir neçə polipeptiddən ibarət
dörd hissəsini təsvir edir
(Boz hissə tədqiqat mövzusudur). Şəkil 9.14 əsasında, bu
molekulyar mühərrikin rotor,
stator, daxili çubuq və katalitik
qulpunu göstərin.
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11. DATANI ŞƏRH ET Fosfofruktokinaz qlükoz parçalanmasının erkən mərhələsində fruktoz 6-fosfata təsir edən molekuldur. Bu enzimin tənzimi şəkərin qlikoliz yoluna davam
edib-etməyəcəyini təyin edir.
Qrafikə görə, fosfofruktokinaz
Aşağı ATP
hansı şəraitdə daha fəaldır?
qatılığı
Qlikoliz və metabolizmin bu
enzim tərəfindən tənzimlənməsi haqda bildiklərinizdən
yola çıxaraq, fosfofruktokinaz
Yüksək ATP
fəaliyyətinin ATP qatılığından
qatılığı
asılı olaraq necə dəyişdiyini
Fruktoz 6-fosfat
izah edin. Enzimin tənzimlənqatılığı
mə mexanizminin məhz bu
şəkildə təkamülünü necə izah
etmək olar?
Fosfofruktokinaz
aktivliyi

4. Mitoxondridə ekzerqonik redoks reaksiyaları ...
A) prokariotlarda ATP sintezini aparmaq üçün enerji mənbəyidir.
B) proton qradiyentini yaratmaq üçün lazım olan enerjini
təmin edir.
C) karbon atomlarını karbon dioksidə reduksiya edir.
D) fosforlaşmış aralıq maddələr yolu ilə enderqonik reaksiyalarla qoşalaşmışdır.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

12. TƏSVİR ET Qrafik fəal şəkildə
tənəffüs edən hüceyrəyə aid
mitoxondrinin daxili membranı ətrafındakı pH fərqinin
zamana görə dəyişməsini
göstərir. Şaquli oxla göstərilmiş
nöqtədə mitoxondrinin ATP
sintaz fəaliyyətini spesifik
şəkildə və tamamilə inhibisiya
edən metabolik zəhər əlavə
edilir. Qrafik necə davam edər?
Çəkdiyiniz xətti izah edin.

Membranətrafı
pH fərqi

3. Aerobik oksidləşdirici fosforlaşmada elektron daşıma zəncirinin son elektron qəbuledicisi hansıdır?
A) Oksigen			
B) Su
C) NAD+			
D) Piruvat

Zaman

13. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ ATP sintaz prokariot plazma membranı, mitoxondri və xloroplastlarda vardır. (a) Bu eukariot
orqanelləri və prokariotlar arasındakı təkamül əlaqəsini
açıqlayacaq hipotez irəli sürün. (b) Bu mənbələrdən
alınmış ATP sintazların aminturşu ardıcıllıqları sözügedən
hipotezi təsdiqləmək və ya rədd etmək üçün necə istifadə
oluna bilər? İzah edin.
14. ELMİ TƏDQİQAT 1930-cu illərdə bəzi həkimlər çəkidən
qurtulmağa çalışan xəstələrinə aşağı dozada dinitrofenol
adlı dərman yazırdılar. Bəzi xəstələr vəfat etdikdən sonra
bu təhlükəli metod istifadə olunmadı. Dinitrofenol mitoxondri daxili membranının lipid qoşalayını H+-ə keçirici hala gətirərək kemiosmoz mexanizmini dayandırır. Bu
mexanizm arıqlamağa və ölümə necə gətirib çıxara bilər?
15. ESSE: QURULUŞ Qısa bir inşa ilə (100-150 söz) oksidləşdirici fosforlaşmanın – membranda düzülmüş elektron
daşıma zəncirindəki redoks reaksiyalarından alınan enerji
ilə ATP istehsalının – bioloji iyerarxiyanın hər yeni səviyyəsində yaranan yeni xassələrə necə bir misal olduğunu
izah edin.
16. SİNTEZ
Koenzim Q (CoQ) qida əlavəsi olaraq
satılır. Bir şirkət CoQ üçün bu marketinq devizindən istifadə etmişdir:
“Qəlbinizə ən çox arzuladığı yanacağı
verin.” Koenzim Q-nin hüceyrədəki
rolunu nəzərə alaraq bu iddianı tənqid
edin. Sizcə bu məhsul ürək fəaliyyətinə hansı yolla kömək edə bilər? CoQ
hüceyrə tənəffüsündə “yanacaq” kimi
istifadə olunurmu?
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Şəkil 10.1 Günəş bu enliyarpaqlı ağacın gövdə, budaq və yarpaqlarının əmələ gəlməsində nə rol oynayır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
10.1

Fotosintez işıq enerjisini qidadakı
kimyəvi enerjiyə çevirir

10.2

İşıq reaksiyaları günəş enerjisini
ATP və NADPH-dəki kimyəvi
enerjiyə çevirir

10.3

Calvin dövrəsi ATP və NADPHdakı kimyəvi enerjini istifadə
edərək, CO2-ni şəkərə
reduksiyalayır

10.4

İsti və quru iqlimlərdə karbon
tutulmasının alternativ yolları
təkamül etmişdir

10.5

Həyat fotosintezdən asılıdır

Digər orqanizmlər də fotosintezdən
yararlanır.

Biosferi Bəsləyən Proses
Yer kürəsindəki həyat enerjisi günəşdən gəlir. Bitki və digər
fotosintetik orqanizmlər xloroplast adlı hüceyrəvi orqanellərə
sahibdirlər. Xloroplastdakı xüsusi molekulyar komplekslər günəşdən
150 milyon km məsafə qət etmiş işıq enerjisini tutub, şəkər və başqa
üzvi molekullardakı kimyəvi enerjiyə çevirir. Bu çevirmə prosesinə
fotosintez deyilir. Fotosintezi ekoloji kontekstdə öyrənməklə işə
başlayaq.
Fotosintez birbaşa və dolayı yollarla, demək olar ki, bütün canlılar
aləmini bəsləyir. Canlı enerji və karbon gövdəsi üçün lazım olan üzvi
maddələri iki əsas yolla əldə edir: avtotrof və heterotrof qidalanma.
Avtotroflar “özünü qidalandıran”lardır (auto öz, trophos isə qidalandıran
deməkdir); onlar qidalarını başqa canlılardan əldə etmir. Avtotroflar
üzvi molekulları xaricdən əldə etdikləri CO2 və digər qeyri-üzvi xam
maddədən istehsal edir. Bu canlılar digər qeyri-avtotrof orqanizmlər
üçün üzvi maddə mənbəyi olduğundan, bioloqlar avtotroflara biosferin
istehsalçıları deyirlər.
Bitkilərin demək olar ki, hamısı avtotrofdur; onlar qida kimi sadəcə
torpaqdan su və minerallara, havadan isə karbon dioksidə ehtiyac
duyurlar. Daha dəqiq desək, bitkilər işığı enerji mənbəyi kimi istifadə
edib üzvi maddə istehsal edə bilən fototroflardır (Şəkil 10.1). Yosunlar,
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müəyyən təkhüceyrəli eukariotlar və bəzi prokariotlar
da fotosintez edə bilir (Şəkil 10.2). Bu fəsildə
sadaladığımız digər qruplara qısaca toxunsaq da, əsas
diqqətimizi bitkilərə verəcəyik. Prokariot və yosunlarda
müşahidə olunan avtotrof qidalanma növlərinə Başlıq
27.3-də nəzər salacağıq.
Şəkil 10.2 Fotoavtotroflar. Bu orqanizmlər işıq enerjisindən
üzvi molekulların istehsalı üçün karbon dioksid və çox vaxt su istifadə
edirlər. Onlar həm özlərini, həm də bütün canlılar aləmini bəsləyir.
Quruda (a) bitkilər əsas qida istehsalçılarıdır. Sudakı fotoavtotroflara
təkhüceyrəli və (b) kelplər kimi çoxhüceyrəli yosunlar; (c) Euglena
kimi yosun olmayan təkhüceyrəli eukariotlar; (d) sianobakteriya adlı
prokariotlar və (e) kükürd istehsal edən (hüceyrə içindəki sarı qabarcıqlar) çəhrayı kükürd bakteriyaları kimi başqa fotosintetik prokariotlar aiddir (c-e bəndləri işıq mikroqraflarıdır).

(a) Bitkilər

Heterotrof qidalanma üzvi maddə əldə etməyin
ikinci əsas yoludur. Öz qidalarını istehsal edə bilməyən
heterotroflar başqa canlılar tərəfindən istehsal olunan
maddələrdən asılıdırlar (hetero başqa deməkdir).
Heterotroflar biosferin istehlakçı canlıları adlanır. Başqası
ilə qidalanmaya ən sadə nümunə olaraq heyvanın bitki
və ya başqa orqanizmləri yeməsini göstərə bilərik.
Heterotrof qidalanmanın bu qədər bariz olmayan
növləri də var. Bəzi heterotroflar ölü orqanizmlər, peyin
və yerə düşmüş yarpaqlarla qidalanaraq və ya onları
çürüdərək digər canlıların qalıqlarını istehlak edir; bu
növ heterotroflara çürüdücülər deyilir. Göbələklərin
çoxu və bir çox prokariot qidasını bu şəkildə təmin
edir. İnsanlar da daxil olmaqla, heterotrofların,
demək olar ki, hamısı bu və ya digər şəkildə qida və
fotosintezin yan məhsulu olan oksigen üçün tamamilə
fotoavtotroflardan asılıdırlar.
Yer kürəsinin fosil yanacağı yüz milyonlarla il bundan
əvvəl ölmüş canlıların qalıqlarından əmələ gəlmişdir.
Bu baxımdan, fosil yanacaqları qədim keçmişdə yığılmış
günəş enerjisi ehtiyatıdır. Bu ehtiyatın hazırkı istifadə
sürəti bərpa sürətini aşdığına görə alimlər alternativ
yanacaq mənbəyi kimi fotosintezdən istifadə etməyin
yollarını axtarırlar (Şəkil 10.3).
Bu fəsildə fotosintezin necə işlədiyini öyrənəcəksiniz.
Fotosintezin ümumi prinsiplərini müzakirə etdikdən
sonra onun iki mərhələsini ələ alacağıq: günəş enerjisini
tutub kimyəvi enerjiyə çevirən işıq reaksiyaları və
həmin kimyəvi enerjidən istifadə edərək üzvi qida

Şəkil 10.3 Yosunlar alternativ yanacaq kimi. Gün işığının
gücündən istifadə edərək fosil yanacaqlarına davamlı alternativ
yaratmaq mümkündür. Məhsuldar bitki yağları istehsalçıları olan
təkhüceyrəli yosun növləri fotobioreaktor adlanan uzun, şəffaf
baklarda becərilir. Sadə bir kimyəvi proseslə “biodizel” əldə etmək
və benzinlə qarışıq və ya təklikdə işlədərək, nəqliyyat vasitələrində
yanacaq kimi istifadə etmək olur.
(b) Çoxhüceyrəli yosun

(c) Təkhüceyrəli eukariotlar

(d) Sianobakteriyalar

(e) Çəhrayı kükürd bakteriyaları
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ƏGƏR Əsas məhsulu CO2 olan fosil yanacaqlarının yandırılması atmosferdəki CO2 qatılığının artmasının əsas səbəbidir. Alimlər
yosunlarla dolu belə bakları stratejik olaraq zavodların yanında və
maşınlarla dolu şəhərlərin küçələrində yerləşdirməyi təklif etmişdirlər.
Fotosintezin necə bir proses olduğunu nəzərə alsaq, bu təklif nəyə
görə məntiqli ola bilər?

molekulları istehsal edən Calvin
dövrəsi. Sonda fotosintezin bəzi
xüsusiyyətlərini təkamül nöqteyinəzərindən incələyəcəyik.

Yarpağın eninə kəsiyi
Xloroplastlar

BAŞLIQ 10.1

Damar

Mezofil

Fotosintez işıq enerjisini
qidadakı kimyəvi enerjiyə
çevirir
Orqanizmin işıq enerjisini tutub üzvi
birləşmələr istehsal etmək üçün istifadə etmə
bacarığı hüceyrənin strukturundan qaynaqlanır.
Fotosintetik enzimlər və başqa molekullar bioloji
membranda qruplaşıb lazımi reaksiyaların səmərəli
şəkildə həyata keçməsinə imkan yaradır. Böyük
ehtimalla, fotosintez prosesi ilk dəfə içəri doğru
bükülmüş plazma membranında bunun kimi
molekullara sahib bakteriya qrupunda ortaya
çıxmışdır. Bu günkü fotosintetik bakteriyaların içəri
bükülmüş plazma membranları eukariot orqaneli
olan xloroplastın daxili membranı kimi işləyir.
Endosimbiont nəzəriyyəyə əsasən, ilkin xloroplast
əcdad eukariotun daxilində yaşayan fotosintetik
prokariot olub. (Başlıq 6.5 və 25.3) Xloroplast bir
sıra fotosintetik orqanizmdə mövcud olsa da (Şəkil
10.2), bu fəsildə əsasən bitki xloroplastlarından bəhs
olunur.

Stomalar

Mezofil hüceyrəsi

Xloroplast

Xloroplast: Bitkilərin Fotosintez Məkanı
Bitkinin bütün yaşıl hissələrində, o cümlədən,
yaşıl gövdədə və kal meyvədə, xloroplastlar olsa da,
bir çox bitkidə fotosintez əsasən yarpaqlarda baş
verir (Şəkil 10.4). 1 mm2 səth sahəsinə malik yarpaq
parçasında təxminən yarım milyon xloroplast var.
Xloroplastlar əsasən yarpağın daxilindəki mezofil
toxumasında yerləşir. Karbon dioksidin yarpağa
girişi və oksigenin çıxışı stoma adlanan mikroskopik
dəliklərdə həyata keçirilir. Köklər tərəfindən udulan
su damarlar ilə yarpaqlara çatdırılır. Yarpaqlar bu damarlardan istifadə edərək şəkəri köklərə və bitkinin
digər qeyri-fotosintetik hissələrinə ötürür.
Adi mezofil hüceyrəsində eni 2-4 μm, uzunluğu isə
4–7 μm olan təxminən 30-40 xloroplast olur. Xloroplastlarda daxildəki stroma adlanan yarı maye maddəni əhatələyən ikiqat membran mövcuddur. Stromanın içində tilakoid adlanan kisəciklərdən ibarət
üçüncü membran sistemi var ki, bu sistem stromanı
kisəciklərin içindəki tilakoid boşluğundan ayırır. Bəzi
yerlərdə tilakoid kisəcikləri üst-üstə düzülərək qranum adlanan yığınlar əmələ gətirir. Yarpaqlara səciyyəvi rəngi verən yaşıl xlorofil piqmenti xloroplastın
tilakoid membranlarında yerləşir. (Bəzi prokariotların fotosintetik membranları da tilakoid membran

Xarici
membran
Tilakoid
Membranlararası
boşluq

Tilakoid
boşluğu
Daxili
membran

Qranum
Stoma

Xloroplast (TEM)

Şəkil 10.4 Bitki fotosintezinin baş verdiyi məkana baxış.
Yarpaq bitkinin əsas fotosintez orqanıdır. Təsvir yarpaqdan başlayaraq, toxuma, hüceyrə, sonda isə fotosintezin baş verdiyi orqanel olan
xloropasta enir.
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adlanır; Şəkil 27.8b.) Xloroplastda üzvi maddə istehsalı
üçün lazımi enerjini verən xlorofil tərəfindən udulan
işıq enerjisidir. Fotosintezin bitkilərdə baş verdiyi yeri
gözdən keçirdiyimiz üçün, fotosintez prosesinin özünə
yaxından baxa bilərik.

Fotosintezin Atomlarını İzləmək: Elmi
Araşdırma
Alimlər əsrlər boyu bitkilərin qidanı necə istehsal
etdiyini başa düşməyə çalışmışlar. Prosesin bəzi mərhələlərinin hələ də tam aydın deyil, lakin ümumi tənlik
1800-cü illərdən bəri bilinir: İşıqlı mühitdə bitkinin
yaşıl hissələri karbon dioksid və sudan oksigen ilə üzvi
birləşmə istehsal edir. Molekulyar formullardan istifadə
edərək fotosintezi təşkil edən mürəkkəb kimyəvi reaksiya zəncirini qısaca bu kimyəvi tənliklə göstərə bilərik:
6 CO2 + 12 H2O + İşıq enerjisi → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Burada fotosintezlə tənəffüsün əlaqəsini sadələşdirmək üçün qlükoz (C6H12O6) göstərilsə də, əslində
fotosintezin məhsulu qlükoz istehsalında istifadə oluna
bilən üçkarbonlu şəkərdir. Su tənliyin hər iki tərəfində yazılır, çünki proses zamanı 12 molekul su sərf, 6
molekul su isə istehsal olunur. Suyun xalis istifadəsini
göstərərək tənliyi daha da sadələşdirə bilərik:
6 CO2 + 6 H2O + İşıq enerjisi → C6H12O6 + 6O2
Tənliyi bu şəkildə yazdıqda, fotosintezdə baş verən
ümumi kimyəvi dəyişikliyin tənəffüs zamanı baş verən
dəyişikliyin əksi olduğunu görürük (Başlıq 9.1). Hər
iki metabolik proses bitkidə baş verir, ancaq irəlidə də
görəcəyiniz kimi, xloroplast şəkər istehsal etmək üçün
tənəffüsü sadəcə tərsinə çevirmir.
Fotosintez tənliyini 6-ya bölərək mümkün ən sadə
formanı əldə edək:
CO2 + H2O → [CH2O] + O2
Burada mötərizədə yazılmış CH2O bu molekulun
həqiqi şəkər yox, karbohidratların ümumi formulunu
təmsil etdiyini göstərir (Başlıq 5.2). Başqa bir deyişlə,
bir şəkər molekulunun istehsalı nəzəri olaraq, altı dəfə
təkrarlanaraq, toplanıb bir qlükoz (C6H12O6) əmələ
gətirən bir karbon istehsalı kimi ələ alınır. İndi isə gəlin
alimlərin fotosintez reaktivlərindəki və məhsullarındakı
C, H və O elementlərini necə izlədiklərinə baxaq.

Suyun Parçalanması
Bitkinin buraxdığı O2-nin CO2-dən deyil, H2O-dan
gəldiyinin kəşfi fotosintezin işləmə mexanizmləri ilə
bağlı ilk ipucularından biri idi. Xloroplast suyu hidrogen
və oksigenə parçalayır. Bu kəşfdən əvvəl, əsas qəbul
olunan hipotez fotosintezdə karbon dioksidin parçalanması (CO2 → C + O2) və ardından suyun karbona əlavə
olunması idi (C + H2O → [CH2O]). Bu hipotez fotosintezdə ortaya çıxan O2-nin mənbəyinin CO2 olduğunu
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təxmin edirdi. Lakin 1930-cu illərdə bu ideya Stanford
Universitetində C. B. van Niel tərəfindən şübhə altına
alındı. Van Niel karbohidratı CO2-dən istehsal edən,
lakin O2 buraxmayan bakteriyalarda fotosintezi araşdırırdı. Onun gəldiyi nəticə bu idi ki, ən azından bu
bakteriyalarda CO2 karbon və oksigenə parçalanmır. Bir
qrup bakteriya fotosintezdə su əvəzinə hidrogen sulfid
(H2S) istifadə edir və tullantı məhsulu olaraq yaşıl kükürd qabarcıqları əmələ gətirirdi (bu qabarcıqları Şəkil
10.2e-də görə bilərsiniz). Bu kükürd bakteriyalarındakı
fotosintezin kimyəvi tənliyi belədir:
CO2 + 2 H2S → [CH2O] + H2O + 2 S
Van Nielə görə, bakteriya H2S-i parçalayıb, yaranan
hidrogeni şəkər istehsalında istifadə edirdi. Ardından
bu ideyanı daha da ümumiləşdirib, bütün fotosintetik
orqanizmlərin hidrogen mənbəyinə ehtiyacı olduğunu,
lakin bu hidrogen mənbəyinin canlıdan-canlıya dəyişə
bildiyini ortaya atdı:
Kükürd bakteriyaları: CO2 + 2 H2S → [CH2O] + H2O + 2 S
Bitkilər: CO2 + 2 H2O → [CH2O] + H2O + O2
Ümumi: CO2 + 2 H2X → [CH2O] + H2O + 2 X
Van Niel buradan bitkilərin sudakı hidrogeni elektron
mənbəyi olaraq istifadə etmək üçün suyu parçaladığını
və yan məhsul olaraq O2 açığa çıxardığını başa düşdü.
Təxminən 20 il sonra alimlər oksigen atomlarının
fotosintezdə keçdiyi yolu izləmək üçün ağır izotop
olan oksigen-18 (18O) atomunu izləyici olaraq istifadə
edib van Nielin hipotezini təsdiqlədilər. Eksperimentlər göstərdi ki, izləyicinin mənbəyi yalnız su olanda
bitkidən çıxan O2 molekulları 18O ilə işarələnmiş olur
(təcrübə 1). 18O bitkiyə CO2 içində verilərsə, çıxan O2
izotopla işarələnmiş olmur (təcrübə 2). Aşağıdakı reaksiyalarda çəhrayı rəng işarələnmiş oksigen atomlarını
(18O) göstərir:
Təcrübə 1: CO2 + 2 H2O → [CH2O] + H2O + O2
Təcrübə 2: CO2 + 2 H2O → [CH2O] + H2O + O2
Fotosintezdə atom mübadiləsinin əsas nəticəsi hidrogen atomlarının sudan qoparılıb şəkərin tərkibinə
keçməsidir. Fotosintezin tullantı məhsulu O2 isə atmosferə buraxılır. Şəkil 10.5 fotosintezdəki bütün atomların
aqibətini göstərir.

Şəkil 10.5 Fotosintezin atomlarını izləmək. CO2 atomları
çəhrayı rəngdə, H2O atomları isə göy rəngdə göstərilmişdir.
Reaktivlər:

Məhsullar:

6

12

6

6

Fotosintez Redoks Prosesi kimi

və Calvin dövrəsi (fotosintezin sintez hissəsi) olaraq
bilinir (Şəkil 10.6).
İşıq reaksiyaları fotosintezdə günəş enerjisini kimyəvi
enerjiyə çevirən mərhələdir. Burada su parçalanaraq
elektron və proton təmin edir və yan məhsul olaraq O2
meydana çıxır. Xlorofil tərəfindən udulan işığın enerjisilə elektron və hidrogen ionları sudan NADP+ (nikotinamid adenin dinükleotid fosfat) adlanan qəbulediciyə
keçir və burada bir müddət qalır. (Elektron qəbuledicisi
olan NADP+ hüceyrə tənəffüsündə fəaliyyət göstərən
NAD+ ilə yaxın qohumudur; iki molekul arasındakı
yeganə fərq birincidəki əlavə fosfat qrupudur.) İşıq
reaksiyaları günəş enerjisi ilə NADP+-ə bir cüt elektron
və H+ əlavə edərək onu NADPH-a reduksiyalayır. İşıq
reaksiyaları bundan başqa fotofosforlaşma adlanan
proses vasitəsilə, kemiosmozdan gələn enerji ilə ADPyə fosfat qoşaraq ATP də istehsal edir. Nəticədə, işıq
enerjisi ilk mərhələdə NADPH və ATP birləşmələrində
kimyəvi enerjiyə çevrilir. Elektron mənbəyi olan NADPH “reduksiyalayıcı güc” kimi elektron qəbuledicisinə ötürülə bilir, ATP isə hüceyrənin çoxşaxəli enerji
vahididir. İşıq reaksiyaları mərhələsinin şəkər istehsal
etmədiyinə diqqət edin. Bu proses fotosintezin ikinci
mərhələsi olan Calvin dövrəsində baş verir.
Calvin dövrəsinin adı James Bassham və Andrew
Bensonla birlikdə 1940-cı illərin sonlarında bu prosesin pillələrini aydınlaşdıran Melvin Calvin ilə bağlıdır.
Dövrə havadan alınan CO2 molekullarının xloroplastdakı üzvi maddələrə birləşdirilməsi ilə başlayır. Karbonun üzvi maddələrə birləşdirildiyi bu ilkin mərhələ
karbon tutulması (və ya fiksasiyası) adlanır. Bunun

Gəlin qısaca fotosintez və tənəffüsü müqayisə edək.
Hər iki prosesdə redoks reaksiyaları baş verir. Hüceyrə
tənəffüsündə hidrogendən çıxan elektronlar daşıyıcılar vasitəsilə oksigenə köçürülərkən şəkərdəki enerji
açığa çıxır və sonda yan məhsul olaraq su istehsal edilir
(Başlıq 9.1). Elektronlar elektron daşıma zənciri boyu
“aşağı düşdükcə” potensial enerji itirir və mitoxondri bu
enerjidən istifadə edərək ATP istehsal edir (Şəkil 9.15).
Fotosintezdə elektronların axış istiqaməti tərsinədir. Su
parçalanır və onun elektronları hidrogen ionları (H+) ilə
birlikdə sudan karbon dioksidə ötürülərək onu şəkərə
reduksiyalayır.
oksidləşir

Enerji + 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
reduksiya olur

Sudan şəkərə doğru hərəkət zamanı elektronların
potensial enerjisi artdığına görə bu proses enerji tələb
edir, yəni enderqonikdir. Fotosintez üçün lazım olan bu
enerji işıqdan gəlir.

Fotosintezin İki Mərhələsi – Ümumi Baxış
Buradakı fotosintez tənliyi belə bir mürəkkəb proses
üçün aldadıcı dərəcədə sadədir. Əslində fotosintez hər
biri bir sıra pillədən ibarət iki mərhələli prosesdir. Bu
iki mərhələ işıq reaksiyaları (fotosintezin foto hissəsi)

Şəkil 10.6 Fotosintezə ümumi
baxış: işıq reaksiyaları ilə Calvin
dövrəsinin əməkdaşlığı. Xloroplastlarda işıq reaksiyaları tilakoid membranında (yaşıl), Calvin dövrəsi isə stromada (boz) baş tutur. İşıq reaksiyaları
günəş enerjisindən istifadə edərək ATP
və NADPH əmələ gətirir ki, bu da öz
növbəsində, Calvin dövrəsinə, müvafiq
olaraq, enerji və reduksiya gücü verir.
Calvin dövrəsi CO2-ni üzvi molekulların
tərkibinə daxil edir və daha sonra onları
şəkərə çevirir. (Bir çox sadə şəkərin
formulu CH2O fərqli qatlarıdır.) Bu
prosesləri hüceyrə mühitində təsəvvür
etmək üçün Şəkil 6.32-yə nəzər salın.

İşıq

H2O

CO2

İŞIQ
REAKSİYALARI

CALVIN
DÖVRƏSİ

Tilakoid

Stroma

Xloroplast
O2

[CH2O]
(şəkər)
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ardından, Calvin dövrəsi tutulmuş karbona elektron
əlavə etməklə onu karbohidrata reduksiyalayır. Reduksiyalayıcı güc daşıdığı elektronları işıq reaksiyalarından
alan NADPH-dan gəlir. CO2-ni karbohidrata reduksiyalamaq üçün Calvin dövrəsinin yenə işıq reaksiyaları
zamanı əmələ gələn ATP formasında kimyəvi enerjiyə
ehtiyacı var. Şəkəri hazırlayan Calvin dövrəsi olsa da,
bunu yalnız işıq reaksiyalarında əmələ gələn NADPH
və ATP vasitəsilə edə bilir. Calvin dövrəsinin metabolik
pillələrinə bəzən qaranlıq reaksiyaları və ya işıqdan
asılı olmayan reaksiyalar deyilir, çünki bu pillələrin heç
biri üçün işıq birbaşa lazım deyil. Buna baxmayaraq bir
çox bitkidə Calvin dövrəsi gündüz vaxtı baş verir, çünki
yalnız bu vaxtlar işıq reaksiyaları lazımi NADPH və
ATP-ni təmin edə bilir. Qısaca, xloroplast fotosintezin
iki mərhələsini uzlaşdıraraq işıq enerjisi ilə şəkər istehsal edir.
İşıq reaksiyaları xloroplastın tilakoidlərində, Calvin
dövrəsi isə stromada baş tutur (Şəkil 10.6). NADP+ və
ADP tilakoidlərin xaricində elektron və fosfat qazanır
və əmələ gələn NADPH və ATP stromaya keçərək,
Calvin dövrəsində vacib rol oynayır. Şəkildə fotosintezin iki mərhələsi bu şəkildə inqrediyentləri alıb məhsul
istehsal edən metabolik modul kimi göstərilib. Növbəti
bölmələrdə işıq reaksiyasından başlayaraq bu iki mərhələnin necə işlədiyinə daha yaxından nəzər salacağıq.

YOXLAMA 10.1
1. ƏLAQƏ QUR Fotosintezdə istifadə olunan CO2 hansı yolla
yarpaq hüceyrələrindəki xloroplastlara çatır? (Başlıq 7.2.)
2. Oksigen izotopu fotosintezin kimyasını anlamağa necə
kömək edib?
3. ƏGƏR Calvin dövrəsi işıq reaksiyalarından gələn NADPH və
ATP-dən asılıdır. Əgər bir sinif yoldaşınız işıq reaksiyalarının
Calvin dövrəsindən asılı olmadığını və davamlı işıq şəraitində durmadan ATP və NADPH istehsal edəcəyini iddia etsə,
cavabınız nə olar?

BAŞLIQ 10.2
İşıq reaksiyaları günəş enerjisini ATP
və NADPH-dəki kimyəvi enerjiyə
çevirir
Xloroplast günəş enerjisi ilə işləyən kimyəvi zavoddur. Tilakoidlər işıq enerjisini ATP və NADPH şəklində
kimyəvi enerjiyə çevirir və bunlar daha sonra qlükoz
və enerji mənbəyi olaraq istifadə oluna bilən başqa
molekulların sintezlənməsində işlədilir. İşıq enerjisinin
kimyəvi enerjiyə çevrilməsini daha yaxşı anlamaq üçün
ilk öncə işığın bəzi vacib xüsusiyyətlərini bilməliyik.

Gün İşığının Xassələri
İşıq elektromaqnit enerji və ya elektromaqnit şüalanma (radiasiya) adlanan enerji növüdür. Elektromaq192
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Şəkil 10.7 Elektromaqnit spektr. Ağ işıq görünən işığın bütün
dalğa uzunluqlarının qarışığıdır. Prizma fərqli dalğa uzunluqlarını
fərqli bucaqlarda sındıraraq, ağ işığı tərkibindəki fərqli rənglərə ayırır.
(Atmosferdəki su damlaları da prizma kimi işığı sındıraraq, göy qurşağı əmələ gətirə bilir.) Fotosintez görünən işıqla baş verir.

Qamma Rentgen
şüaları şüaları

UV

İnfraqırmızı

Mikrodalğalar

Radio
dalğaları

Görünən işıq

Qısa dalğa uzunluğu
Yüksək enerji

Uzun dalğa uzunluğu
Alçaq enerji

nit enerji suya atılan daşın yaratdığına bənzər ritmik
dalğalarla hərəkət edir. Lakin elektromaqnit dalğa su
kimi maddi mühitdə yox, elektrik və maqnit sahəsində
yaranan hərəkətdir.
Elektromaqnit dalğaların zirvələri arasındakı məsafəyə dalğa uzunluğu deyilir. Dalğa uzunluqları bir
nanometrdən az (qamma şüaları) olduğu kimi, kilometrdən çox (radio dalğaları) da olur. Radiasiya diapazonuna
bütövlükdə elektromaqnit spektr deyilir (Şəkil 10.7).
Bu spektrin canlılar üçün ən önəmli bölgəsi 380 nm
ilə 750 nm dalğa uzunluqları arasındakı dar bir aralıqdır. Bu şüalar insan gözü ilə seçilir deyə görünən işıq
adlanır.
İşığın dalğa modeli onun bir çox xassəsini açıqlasa
da, işıq ayrı-ayrı foton adlı zərrəciklərdən ibarətmiş
kimi də davrana bilir. Fotonlar toxunula bilən cisimlər
olmasa da, hər biri müəyyən miqdarda enerjiyə sahib
olduqlarından bu şəkildə davrana bilirlər. Fotonun enerjisi müvafiq işığın dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir:
dalğa uzunluğu nə qədər qısadırsa, fotonun enerjisi
bir o qədər çoxdur. Yəni bənövşəyi işığın fotonundakı
enerji qırmızı işığın fotonundakından iki dəfə çoxdur
(Şəkil 10.7).
Günəş elektromaqnit enerjini bütöv spektrdən saçsa
da, atmosfer seçici pəncərə kimi davranaraq, görünən
işığı keçirir. Geriyə qalan şüaları isə böyük ölçüdə əks
etdirir. Spektrin görünə bilən bölgələri (görünən işıq)
eyni zamanda fotosintezə enerji verən şüalardır.

Fotosintetik Piqmentlər: İşıq Reseptorları
Maddə ilə qarşılaşan işıq qayıda, sına, yaxud udula
bilər. Görülən işığı udan maddəyə piqment deyilir. Piqmentlər udduqları işığın dalğa uzunluğuna görə bir-birindən fərqlənir və udulan işıq görünmür. Məsələn,

Şəkil 10.8 Yarpaqlar niyə yaşıldır? İşığın xloroplastlarla qarşılıqlı əlaqəsi. Xloroplastlardakı xlorofil (fotosintez üçün ən əlverişli
olan) göy-bənövşəyi və qırmızı işığı udur, yaşıl işığı isə qaytarır. Buna
görə də yarpaqlar yaşıl görünür.

İşıq
Qaytarılan
işıq

Şəkil 10.9

Tədqiqat Metodu Udma Spektrinin Təyini
Tətbiq Udma spektri bir piqmentin görünən işığın fərqli dalğa
uzunluqlarını nə qədər yaxşı udduğunun vizual təsviridir. Xloroplast
piqmentlərinin udma spektrləri alimlərə piqmentin bitkidəki rolunu
anlamağa kömək edir.
Metod Spektrofotometr bir piqment məhlulu tərəfindən udulan və
sındırılan işığın nisbi miqdarını ölçür.
1 Ağ işıq prizma vasitəsilə fərqli rənglərə (dalğa uzunluqlarına)
ayrılır.

Xloroplast

2 İşığın fərqli rəngləri bir-bir nümunədən keçirilir (bu örnəkdə xlorofil məhlulundan). Burada yaşıl və göy işıq göstərilmişdir.
3 Sındırılan işıq işıq enerjisini elektrikə çevirən fotoelektrik tübikə
dəyir.

Udulan
işıq

Qranum

Keçən
işıq

bir piqmentin üzərinə ağ işıq salsaq, gördüyümüz rəng
həmin piqment tərəfindən ən çox qaytarılan və ya
sındırılan rəng olar. (Bütün dalğa uzunluqlarını udan
piqment qaradır.) Yarpağın yaşıl görünməsinin səbəbi
xlorofilin göy-bənövşəyi və qırmızı işığı udub, yaşıl işığı
qaytarmasi və sındırmasıdır (Şəkil 10.8). Piqmentin dalğa uzunluqlarını udma qabiliyyətini spektrofotometr
adlanan cihazla ölçmək mümkündür. Cihaz fərqli dalğa
uzunluqlarındakı işığı piqment məhlulundan keçirərək
hər dalğa uzunluğundakı işığın hansı nisbətdə sındırıldığını ölçür. Piqmentin işıq udma qabiliyyətinin dalğa
uzunluğundan asılılığını göstərən qrafikə udma spektri
deyilir (Şəkil 10.9).
Xloroplast piqmentlərinin udma spektrləri hansı dalğa
uzunluqlarının fotosintez üçün əlverişli olduğu ilə bağlı
bizə ipucuları verir, çünki yalnız udulan işıq xloroplastlarda iş görə bilər. Şəkil 10.10a xloroplastdakı üç əsas
piqment növünün udma spektrlərini göstərir: işıq reaksiyalarında işığı tutaraq birbaşa iştirak edən piqment,
xlorofil a; köməkçi piqment olan xlorofil b; və digər
qrup köməkçi piqmentləri təşkil edən karotenoidlər.
Xlorofil a spektri göy-bənövşəyi və qırmızı işığın daha
çox udulduğunu və buna görə də fotosintez üçün ən
əlverişli rənglər olduğunu göstərir; yaşıl işıq isə fotosintez üçün ən əlverişsiz rəngdir. Bu təxminlər fərqli dalğa
uzunluqlarının fotosintez sürətinə necə təsir etdiyini
göstərən fəaliyyət spektri təsdiqləyir (Şəkil 10.10b).
Fəaliyyət spektrini ölçmək üçün ilk öncə xloroplast
fərqli dalğa uzunluqlarındakı işıqla şüalandırılır. Bu
zaman fotosintez sürətinin müəyyən göstəricisi (CO2 is-

4 Elektrik cərəyanı qalvanometrlə ölçülür. Alət nümunədə sındırılan
işığın nisbətini göstərir ki, bundan istifadə edərək, udulan işığın
miqdarını təyin etmək olur.
Ağ
işıq

Sındırıcı
prizma

Xlorofil
məhlulu

Fotoelektrik
tübik
Qalvanometr

Dəlik hərəkət
edərək fərqli
dalğa uzunluqlarını keçirir

Yüksək sınma
(aşağı udma)
xlorofilin çox az
yaşıl işıq udduğunu göstərir.

Yaşıl
işıq

Aşağı sınma
(yüksək udma)
xlorofilin göy
işığı çox udduğunu göstərir.

Göy
işıq

Nəticə Üç xloroplast piqmentinin udma spektrləri üçün Şəkil
10.10a-ya nəzər salın.

tifadəsi və ya buraxılan O2 miqdarı) ölçülür. Daha sonra
bu iki faktor arasındakı əlaqə qrafik vasitəsilə göstərilir.
Fotosintezin fəaliyyət spektri ilk dəfə alman botanik
Theodor W. Engelmann tərəfindən 1883-cü ildə verilmişdir. O2 səviyyəsini ölçən cihazların icadından
əvvəl, Engelmann parlaq bir təcrübə ilə lifli yosunlarda
fotosintez sürətini ölçmək üçün bakteriyalardan istifadə
etmişdir (Şəkil 10.10c). Onun əldə etdiyi nəticələr Şəkil
10.10b-də göstərilən müasir fəaliyyət spektrinə heyrətamiz dərəcədə bənzəyir.
FƏSİL 10

Fotosintez
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Şəkil 10.10

Araşdırma Fotosintez üçün ən əlverişli
dalğa uzunluqları hansılardır?

Təcrübə Udma və fəaliyyət spektrləri, o cümlədən, Theodor W.
Engelmannın klassik təcrübəsi hansı dalğa uzunluqlarının fotosintez
üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərir.

Xloroplast piqmentlərinin işıq udma dərəcəsi

Nəticə

Xlorofil a

Xlorofil b

Karotenoidlər

İşığın dalğa uzunluğu (nm)

Fotosintez sürəti (buraxılan O2 miqdarı ölçüsü ilə)

(a) Udma spektri. Üç əyri üç fərqli növ xloroplast piqmentinin fərqli
dalğa uzunluqlarını necə udduğunu göstərir.

Şəkil 10.10a və 10.10b-ni qarşılaşdırıb, fotosintezin
fəaliyyət spektrinin xlorofil a-nın udma spektrindən
daha geniş olduğuna diqqət yetirin. Xlorofil a molekulunun udma spektri təkbaşına müəyyən dalğa uzunluqlarının fotosintez üçün nə qədər əlverişli olduğunu kifayət qədər əks etdirmir.. Bunun bir səbəbi xloroplastda
fərqli udma spektrinə malik olan köməkçi piqmentlərin
– xlorofil b və karetonoidlərin – fotosintez üçün əlverişli
olan işığın spektrini genişlətmələridir. Şəkil 10.11 xlorofil
a və b arasındakı struktur fərqini göstərir. İki molekul
arasındakı bu kiçik fərq onların qırmızı və göy işığa
həssaslığını dəyişdirməyə kifayət edir (Şəkil 10.10a).
Nəticədə, görünən işıq altında xlorofil a göy-yaşıl, xlorofil b isə zeytun yaşılı olur.
Digər köməkçi piqmentlər olan karotenoidlər isə bənövşəyi və göy-yaşıl işığı udduqlarına görə sarı və narıncının müxtəlif tonlarında görünən karbohidrogenlərdir
(Şəkil 10.10a). Karotenoidlər fotosintez üçün əlverişli
işığın spektrini genişlədə bilir. Lakin ən azından bəzi
karotenoidlərin əsas vəzifəsi fotomüdafiədir. Bu birləşmələr xlorofili zədələyə biləcək və ya oksigenlə əlaqəyə
girib hüceyrə üçün zərərli fəal oksidləşdirici molekullar

CH3 — xlorofil a

CHO — xlorofil b

(b) Fəaliyyət spektri. Bu qrafik fotosintez sürətinin dalğa uzunluğundan asılılığını göstərir. Nəticədə, yaranan fəaliyyət spektri xlorofil a-nın udma spektrinə bənzəsə də, ondan bir qədər fərqlənir
(şəklin a hissəsinə nəzər salın). Bunun bir səbəbi xlorofil b və karotenoidlər kimi köməkçi piqmentlər tərəfindən işığın udulmasıdır.

Porfirin həlqəsi:
molekulun işıq udan
“başı”; mərkəzdəki
maqnezium atomuna diqqət edin.

Aerobik bakteriyalar
Yosun lifi

(c) Engelmann təcrübəsi. 1883-cü ildə Theodor W. Engelmann lifli
yosunu prizmadan keçirilmiş işıqla elə şüalandırmışdır ki, yosunun
fərqli hissələri fərqli dalğa uzunluğuna aid işığı qəbul etsin. O, yosunun hansı hissəsinin daha çox oksigen buraxdığını və beləliklə,
daha aktiv fotosintez etdiyini təyin etmək üçün, oksigen mənbəyi
ətrafında toplaşan aerobik bakteriyalardan istifadə etmişdir. Bakteriyaların çoxu yosunun bənövşəyi-göy və qırmızı işıq qəbul edən
yerlərinə yığılmışdır.

Karbohidrogen quyruğu:
Xloroplastların tilakoid
membranlarında yerləşən
proteinlərin hidrofobik
hissələri ilə əlaqəyə girir; H
atomları göstərilməmişdir.

Mülahizə Engelmannın təcrübəsi ilə təsdiqlənən fəaliyyət spektri
fotosintezi aparmaqda hansı dalğa uzunluqlarının daha əlverişli
olduğunu göstərir?
Data mənbəyi: T. W. Engelmann, Bacterium photometricum. Ein
Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht-und Farbensinnes,
Archiv. für Physiologie 30:95–124 (1883).
DATANI ŞƏRH EDİN
Qrafikə əsasən işığın hansı dalğa uzunluqları
daha yüksək fotosintez sürətinə yol açır?
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Şəkil 10.11 Bitki xloroplastlarındakı xlorofil molekulunun
strukturu. Xlorofil a və xlorofil b molekulları bir-birindən porfirin
həlqəsinə bağlanmış funksional qrupa görə fərqlənir. (Xlorofilin şar
modeli üçün Şəkil 1.13-ə nəzər salın.)

yarada biləcək artıq işığı udub sovurur. Maraqlısı budur
ki, xloroplastların bu fotomüdafiəçi karotenoidlərindən
insan gözündə də var. (Qaranlıqda görmə üçün faydalı
olduqları bilinən kök tərəvəzi karotenoidlərlə zəngindir.) Bu və ya digər bənzər molekullar, şübhəsiz ki, bir
çox meyvə və tərəvəzdə təbii olaraq mövcuddur. Bunlardan çox vaxt sağlam qida məhsulları reklamlarında
antioksidant xassələrə malik “fitokimyəvi maddələr”
adıyla (yun. phyton, bitki) bəhs olunur. Bitkilər lazımi
antioksidantlarını özləri istehsal edə bilir, ancaq insan
və digər heyvanlar onları qidadan əldə etmək məcburiyyətindədir.

Xlorofilin İşıqla Həyəcanlanması
Xlorofil və başqa piqmentlər işıq udanda tam olaraq
nə baş verir? Udulan dalğa uzunluqları sındırılan və
qaytarılan işıq spektrlərindən yoxa çıxsa da, enerjinin
özü yoxa çıxa bilməz. Molekul bir foton udanda, həmin
molekulun elektronlarından biri daha yüksək potensial enerjiyə sahib olacağı orbitala çıxır (Şəkil 2.6b).
Elektron normal orbitalında olanda piqment molekulu
əsas halında sayılır. Fotonun udulması elektronu daha
yüksək enerjili orbitala qaldırır və piqment molekulu
həyəcanlanmış hala keçir. Yalnız bu iki hal arasındakı
enerji fərqinə bərabər miqdarda enerjisi olan fotonlar
udulur və bu fərq molekuldan molekula dəyişir. Buna
görə də müəyyən bir birləşmə ancaq müəyyən dalğa
uzunluqlarına aid fotonları uda bilir və nəticədə, hər
piqmentin özünəməxsus udma spektri ortaya çıxır.
Foton elektronu həyəcanlandırdıqdan sonra elekt-

ƏGƏR Məhluldakı ilə eyni xlorofil
qatılığına sahib yarpaq eyni ultrabənövşəyi işıqla şüalandırıldıqda heç bir
flüoressensiya müşahidə olunmur.
Məhlul və yarpağın şüalandırıldıqda
nümayiş etdirdiyi davranışın niyə fərqli
olduğunu izah edin.

Fotosistem: İşıq-toplayıcı komplekslərə bağlı
reaksiya-mərkəzi kompleksləri
İşlək xloroplastda işıq enerjisi udub həyəcanlanmış
xlorofil xloroplastdan kənarda, məhlul içindəki xlorofil
ilə müqayisədə fərqli davranır (Şəkil 10.12). Xlorofil
tilakoid membrandakı təbii mühitində digər kiçik üzvi
molekul və proteinlərlə birlikdə fotosistem adlı kompleks əmələ gətirir.

Həyəcanlanmış
hal
İstilik

Elektronun enerjisi

Şəkil 10.12 Təcrid olunmuş xlorofilin işıqla həyəcanlanması.
(a) Fotonun udulması xlorofil molekulunu əsas halından həyəcanlanmış
halına keçirir. Foton elektronu daha
yüksək potensial enerjiyə malik olacaq
orbitala qaldırır. Şüalanmış molekul
təcrid olunmuşdursa, həyəcanlanmış
elektron dərhal aşağı düşür və əlavə
enerji istilik və flüoressensiya (işıq)
şəklində buraxılır. (b) Ultrabənövşəyi
işıqla şüalanmış xlorofil məhlulu qırmızı-narıncı işıqla flüoressensiya saçır.

ron orada çox qalmır. Digər yüksək enerjili hallar kimi
həyəcanlanmış hal da qeyri-stabildir. Adətən, təcrid
olunmuş piqment molekulları işıq udanda həyəcanlanmış elektronlar saniyənin milyardda biri qədər qısa
müddətdə əsas hala qayıdır və enerjisi istiliyə çevrilir.
İsti yay günlərində avtomobil səthinin həddən artıq
isti olmasının səbəbi işıq enerjisinin istilik enerjisinə
bu şəkildə çevrilməsidir. (Açıq rəngli avtomobil daha
sərindir, çünki boya bütün dalğa uzunluqlarını geriyə əks etdirir.) Saf xlorofil də daxil olmaqla, bir çox
piqment foton udduqdan sonra istiliklə bərabər işıq
da saçır. Həyəcanlanmış elektronlar əsas hala düşəndə foton saçaraq flüoressensiya adlanan işartı yaradır.
Xloroplastdan alınmış xlorofil məhlulu şüalandırıldıqda
spektrin qırmızı hissəsində flüoressensiya edir və istilik
açığa çıxarır (Şəkil 10.12). Bunu müşahidə etmək üçün
ən yaxşısı ultrabənövşəyi şüa ilə şüalandırmaqdır, çünki
xlorofil bu dalğa uzunluğunu da uda bilir (Şəkil 10.7 və
10.10a). Məhlulun özü yaşıl olduğundan, onu görünən
işıqla şüalandırdıqda bu qırmızı flüoressensiyasını görmək çətindir.

Foton
(flüoressensiya)
Foton
Xlorofil
molekulu

Əsas
hal

(a) Təcrid olunmuş xlorofil molekulunun həyəcanlanması

(b) Flüoressensiya

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
və10
ElmiFotosintez
Araşdırma
FƏSİL
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Fotosistem bir sıra işıq-toplayıcı kompleks ilə əhatəli
reaksiya-mərkəzi kompleksindən ibarətdir (Şəkil 10.13).
Şəkil 10.13 Fotosistemin struktur və funksiyası.

Tilakoid

STROMA

Fotosistem

Foton

Reaksiya-mərkəzi
kompleksi

Birincili
elektron
qəbuledicisi

Tilakoid membranı

İşıq-toplayıcı
komplekslər

Enerjinin
ötürülməsi

Xüsusi cüt
xlorofil a
molekulu

Piqment
molekulları

TİLAKOİDİN İÇİ
(a) Fotosistem işığı necə toplayır? Foton işıq-toplayıcı kompleksdəki piqment molekuluna dəydikdə, enerji molekuldan molekula
ötürülür və sonda, reaksiya-mərkəzi kompleksinə çatır. Burada
bir cüt xüsusi xlorofil a molekullarındakı həyəcanlanmış elektron
birincili elektron qəbuledicisinə ötürülür.
STROMA

Tilakoid membranı

Xlorofil (yaşıl)

Protein
vahidləri
(bənövşəyi)

TİLAKOİDİN
İÇİ

(b) Fotosistemin strukturu. Rentgen kristalloqrafiyası əsasında
hazırlanmış bu kompüter modeli iki fotosistemi yan-yana göstərir.
Xlorofil molekulları (membran daxilindəki parlaq yaşıl rəngli
top-çubuq modelləri; quyruqlar göstərilməmişdir) protein vahidləri (çəhrayı lentlər; membran boyu uzanan çoxsaylı α spirallara
diqqət edin) arasında yerləşmişdir. Sadəlik məqsədilə fəslin geri
qalan hissəsində fotosistem bir kompleks şəklində göstəriləcək.
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Hüceyrə

Reaksiya-mərkəzi kompleksi içində bir cüt xüsusi
xlorofil a molekulu və birincili elektron qəbuledicisi
olan təşkilatlanmış protein birliyidir. İşıq-toplayıcı
kompleks proteinə bağlı müxtəlif piqment molekullarından (xlorofil a, xlorofil b və bir sıra karotenoidlər)
ibarətdir. Piqment molekullarının sayı və çeşidliliyi
təkcə bir piqmentlə edə biləcəyi ilə müqayisədə fotosistemə daha geniş səth sahəsindən və spektrin daha geniş
hissəsindən işıq toplamağa imkan verir. Bu işıq-toplayıcı
komplekslər toplu şəkildə reaksiya-mərkəzi kompleksi
üçün anten rolunu oynayır. Piqment molekulu foton
udanda əldə olunan enerji stadionda gördüyümüz
Meksika dalğasına bənzər şəkildə işıq-toplayıcı kompleksdə bir piqment molekuldan digərinə ötürülür və
sonda reaksiya-mərkəzi kompleksindəki iki xlorofil a
molekuluna çatır. Buradakı xlorofil a piqmentlərinin
xüsusi molekulyar mühiti, yəni olduqları məkan və onlarla bağlı başqa molekullar onlara elektronlarını təkcə
daha yüksək enerji səviyyəsinə qaldırmağa yox, həm də
başqa bir molekula (birincili elektron qəbuledicisinə)
ötürməyə imkan verir. Bu molekul elektron qəbul edib
reduksiyalana bilir.
Elektronun günəş işığından gələn enerji ilə reaksiya-mərkəzindəki xlorofil a-dan birincili elektron qəbuledicisinə keçidi işıq reaksiyalarının birincisidir. Xlorofilin
elektronu həyəcanlanıb yuxarı enerji səviyyəsinə qalxan
kimi, birincili elektron qəbuledicisi onu tutur; bu, redoks reaksiyasıdır. Şəkil 10.12b-də göstərilən kolbadakı
xlorofillərin heç bir elektron qəbulediciləri yoxdur; buna
görə də həyəcanlanmış elektronlar birbaşa əsas hala
qayıdıb flüoressensiya yayır. Lakin xloroplastda elektron
qəbuledicilər yaxındadırlar və həyəcanlanmış elektronların potensial enerjisi işıq və istilik olaraq itmir. Buna
görə də xloroplastlarda fotosistem – bir reaksiya-mərkəzi kompleksi və onu əhatələyən işıq-toplayıcı komplekslər – bir vahid olaraq fəaliyyət göstərir. Bu vahid işıq
enerjisini şəkər sintezində istifadə olunacaq kimyəvi
enerjiyə çevirir.
Tilakoid membranında fotosintezin işıq reaksiyalarında birgə işləyən iki növ fotosistem var: fotosistem
II (PS II) və fotosistem I (PS I). (Adlandırma kəşf
tarixinə görə edilmişdir; işıq reaksiyalarında ilk iştirak
edən fotosistem II-dir.) Hər iki fotosistemin özünəməxsus reaksiya-mərkəzi kompleksi var. Fotosistemlər
bir-birindən xüsusi proteinlərə bağlanmış xüsusi xlorofil
a cütünün yanında yerləşən xüsusi növ birincili elektron qəbuledicilərinə görə fərqlənir. Fotosistem II-nin
reaksiya-mərkəzindəki xlorofil a P680 adlanır, çünki
bu piqment ən yaxşı 680 nm dalğa uzunluğundakı işığı
udur (spektrin qırmızı hissəsi). Fotosistem I-in reaksiya-mərkəzində xlorofil a isə P700 adlanır, çünki onun
ən yaxşı udduğu işıq 700 nm dalğa uzunluğundadır
(spektrdə qırmızı işığında). P680 və P700 demək olar
ki, eyni xlorofil a molekullarıdır. Lakin tilakoid membranındakı digər proteinlərlə əlaqələri bu iki piqmentdəki
elektronların paylanmasına təsir edir və işıq udma qabiliyyətlərindəki fərqliliyə gətirib çıxarır. İndi isə gəlin

kompleksində bir piqment molekulundan digərinə
ötürülür. Burada isə elektron xlorofil cütündəki
elektronu daha yüksək enerji səviyyəsinə qaldırır.

bu iki fotosistemin müştərək olaraq ATP və NADPH
yaratmaq üçün işıq enerjisindən necə istifadə etdiyinə
nəzər salaq.

Xətti Elektron Axımı

2 Elektron həyəcanlanmış P680-dən birincili elektron

İşıq xloroplastın tilakoid membranında yerləşən iki
növ fotosistemə enerji verərək, ATP və NADPH sintez edir. Bu enerji çevrilməsindəki əsas kritik mərhələ
elektronların fotosistemlərdən və tilakoid membranda
yerləşən digər molekulyar hissələrdən keçişidir. Xətti
elektron axımı adlanan bu proses fotosintezin işıq
reaksiyalarında baş verir (Şəkil 10.14).

3 Enzim bir su molekulunun iki elektron, iki hidrogen

qəbuledicisinə ötürülür. Bir elektronu çatışmayan bu
P680 P680+ kimi yazılır.

ionu (H+) və bir oksigen atomuna parçalanmasını katalizləyir. İki elektron bir-bir P680+ cütünə
ötürülərək, birincili elektron qəbuledicisinə verilmiş
çatışmayan elektronları əvəzləyir. (P680+ bilinən ən
güclü bioloji oksidləşdiricidir; onun elektron “deşiyi”
mütləq doldurulmalıdır. Bunun sayəsində su molekulundan yaranan elektronlar ona ötürülə bilir.)
Oksigen atomu isə dərhal başqa bir su molekulunun
parçalanmasından yaranan oksigen atomu ilə birləşərək O2 əmələ gətirir.
4 Həyəcanlanmış elektron elektron daşıma zənciri

1 Bir foton PS II-nin işıq-toplayıcı kompleksindəki piq-

ment molekullarından birinə dəyərək, onun elektronlarından birini daha yüksək enerji səviyyəsinə
qaldırır. Elektron geri, əsas halına qayıdır və yaxınlıqdakı piqment molekulunun elektronu həyəcanlanır. İşıq qaynaqlı enerji bu şəkildə elektron P680
xlorofil a cütünə çatanadək PS II reaksiya-mərkəzi

Şəkil 10.14 İşıq reaksiyaları zamanı xətti elektron axımı ATP
və NADPH-ı necə əmələ gətirir? Sarı oxlar işıqla hərəkətə gətirilmiş
elektronların sudan NADPH-a axımını göstərir. Qara oxlar bir piqment molekulundan digərinə enerji ötürülməsini göstərir.
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Şəkil 10.15 İşıq reaksiyalarının xətti elektron axımına mexaniki analogiyası.

Dəyirman
ATP istehsal
edir

5 Proton qradienti şəklində toplanmış potensial enerji,

bir azdan bəhs edəcəyimiz kemiosmoz adlanan proseslə ATP sintezində istifadə olunur.

piqmentləri tərəfindən PS I reaksiya-mərkəzi kompleksinə ötürülür və burada yerləşən P700 xlorofil a
cütünün bir elektronunu həyəcanlandırır. Həyəcanlanmış elektron P700-ün birincili elektron qəbuledicisinə ötürüldüyündə P700-də elektron “deşiyi”
yaradır, yəni P700+ halına keçir. Bunun sayəsində,
P700+ PS II-dən elektron daşıma zəncirinin aşağısına gələn elektronu qəbul edən elektron qəbuledicisi
rolunu oynaya bilir.

7 Həyəcanlanmış elektronlar ferrodoksin (Fd) protein

vasitəsilə PS I-in birincili elektron qəbuledicisindən
ikinci elektron daşıma zəncirinə ötürülür. (Bu reaksiya zənciri proton qradienti yaratmadığından ATP də
sintezləmir.)

8 NADP+ reduktaz enzimi elektronların Fc-dan

NADP+-ə keçişini katalizləyir. NADPH-ın əmələ
gəlməsi üçün iki elektron tələb olunur. Başlanğıcda
sudan gələn elektron NADPH-da daha yüksək enerji
səviyyəsindədir və buna görə də Calvin dövrəsi re-

Fd

Fotosistem II

İşıq reaksiyalarında elektronların axımı zamanı baş
verən enerji dəyişmələri mexaniki bənzətmə şəklində
Şəkil 10.15-də göstərilmişdir. Şəkil 10.14 və 10.15-dəki
sxemlər qəliz görünsə də, ümumi mənzərəni gözdən
qaçırmayın: İşıq reaksiyaları işıq enerjisindən istifadə
edərək, ATP və NADPH istehsal edir ki, bu maddələr
də öz növbəsində, Calvin dövrəsinin şəkər sintezləyən
reaksiyalarında lazım olan kimyəvi enerji və reduksiyalama gücünü təmin edir.

Dairəvi Elektron Axımı
Bəzən elektronlar başqa bir yola girirlər. Dairəvi
elektron axımı adlanan bu yolda fotosistem II

NADP
reduktaz
+

Fotosistem I
ATP

Fotosistem II

Hüceyrə

NADP+
+H+
NADPH

Pc

Fotosistem I

aksiyaları üçün daha əlverişlidir. NADPH yaranması
eyni zamanda stromadan H+ götürür.

Fd

Sitoxrom
kompleksi
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ATP

Birincili
qəbuledici

Pq
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Foton

6 Ona qədər isə, işıq enerjisi işıq-toplayıcı kompleksin

Birincili
qəbuledici

NADPH

Foton

üzərindən PS II-nin birincili elektron qəbuledicisindən PS I-ə keçir. Bu zəncirin hissələri hüceyrə
tənəffüsündə iştirak edən elektron daşıma zəncirinin
hissələrinə bənzəyir. PS II və PS I arasındakı elektron daşıma zənciri plastokinon (Pq) adlı elektron daşıyıcısı, sitoxrom kompleksi və plastosianin (Pc) adlı
proteindən ibarətdir. Elektron zəncirindən keçərkən,
hər hissə redoks reaksiyası yerinə yetirir və tilakoid
membranı ətrafında proton qradientinin yaranmasına töhfə verir, protonları (H+) tilakoid boşluğuna
vurmaq üçün lazım olan sərbəst enerjini açığa çıxarır.

Şəkil 10.16 Dövri elektron axımı. PS
I-dən çıxan fotohəyəcanlamış elektronlar
bəzən ferrodoksindən (Fd) sitoxrom kompleksi və plastosianin (Pc) yolu ilə geriyə,
xlorofilə qayıdır. Bu ehtiyat yol (kemiosmoz vasitəsilə) ATP təmin etsə də, NADPH
istehsal etmir. Müqayisə üçün xətti elektron
axımının “kölgəsi” də diaqramda saxlanmışdır. Diaqramdakı iki Fd molekulu əslində
eyni molekuldur (PS I-in elektron daşıma
zəncirinin son elektron daşıyıcısı), lakin
prosesin iki hissəsindəki rolunu göstərmək
üçün iki dəfə göstərilmişdir.
TƏSVİR ET Buradakı dövri elektron axımının
mexaniki analogiyasını Şəkil 10.15-dəki kimi
necə qurmaq olar?

yox, sadəcə fotosistem I iştirak edir. Şəkil 10.16-dan
dairəvi axımın qısa qapanma olduğunu görə bilərsiniz:
Elektronlar ferrodoksindən (Fd) geriyə sitoxrom
kompleksinə, oradan isə plastosianin (Pc) vasitəsilə PS I
reaksiya-mərkəzindəki P700 xlorofilinə qayıdır. Burada
NADPH istehsalı və O2-nin buraxılması baş verməsə də,
dairəvi elektron axımı ATP istehsal edir.
Bəzi fotosintetik bakteriya növlərində sadəcə bir növ
fotosistem (PS I, yaxud PS II) olduğu bilinir. Çəhrayı
kükürd bakteriyaları (Şəkil 10.2e) və yaşıl kükürd bakteriyalarının da daxil olduğu bu qrupa aid növlər üçün
dairəvi elektron axımı fotosintez zamanı ATP sintezinin
yeganə yoludur. Təkamül bioloqlarının fikrincə, fotosintez ilk dəfə dairəvi elektron axımına bənzər bir formada
bu bakteriyaların əcdadlarında ortaya çıxmışdır.
Hər iki fotosistemə malik növlərdə də dairəvi elektron
axımı baş verə bilir; bu növlərə misal olaraq Şəkil 10.2ddə göstərilən sianobakteriyaları, o cümlədən, indiyədək
araşdırılmış fotosintetik eukariotları göstərmək olar.
Proses bir baxıma “təkamül qalığı” sayılsa da, elmi araşdırmalar bunun müvafiq orqanizmlər üçün bəzi faydaları
olduğunu göstərir. Dairəvi elektron axımını qeyri-işlək
vəziyyətə gətirən mutasiyalara sahib bitkilər zəif işıqda
yaxşı böyüsə də, gur işıqda o qədər də yaxşı böyümür.
Bu, dairəvi elektron axımının fotoqoruyucu xassəsinin
olduğuna dair bir dəlildir. Növbəti səhifələrdə dairəvi
elektron axımının bir növ fotosintez adaptasiyası ilə olan
əlaqəsini öyrənəcəksiniz (C4 bitkiləri; Başlıq 10.4).
ATP sintez mexanizmi dairəvi və xətti elektron axımında eynidir. Calvin dövrəsinə keçməzdən əvvəl, membranlardan istifadə edərək redoks reaksiyalarını ATP
istehsalına bağlayan kemiosmoz prosesinə bir daha nəzər
salaq.

Şəkil 10.17 Mitoxondri və xloroplast
kemiosmozunun müqayisəsi. Hər iki
orqaneldə elektron daşıma zənciri protonları H+ qatılığı aşağı olan yerdən (diaqramda açıq boz), H+ qatılığı yuxarı olan (tünd
boz) yerə vurur. Protonlar daha sonra ATP
sintaz üzərindən diffuziya edərək ATP
sintezinə güc verir.
ƏLAQƏ QUR (a) Təcrid olunmuş mitoxondrinin
xaricində (H+-in xarici membrandan rahatlıqla
keçdiyini fərz edin; Şəkil 9.15) və (b) xloroplastın
stromasında ATP sintezinə nail olmaq üçün, pH-ı
süni olaraq necə dəyişdirərdiniz? İzah edin.

MİTOXONDRİNİN
STRUKTURU

Yüksək [H+]
Aşağı [H+]

Xloroplast və mitoxondri ATP-ni eyni təməl mexanizm
vasitəsilə istehsal edir: kemiosmoz (Şəkil 9.15). Elektronlar artan elektromənfiliyə sahib daşıyıcılardan keçəkeçə elektron daşıma zənciri protonları (H+) membrandan keçirir. Bununla da, elektron daşıma zənciri redoks
enerjisini, membran ətrafında yaranmış H+ qradienti
şəklində toplanan potensial enerjiyə, proton-hərəkətverici qüvvəyə çevirir. Eyni membranda yerləşən ATP sintaz
hidrogen atomlarının qradientləri boyu aşağı axmasını
ADP-nin fosforlaşması ilə qoşalaşdırır (ATP istehsalı).
Dəmirli protein olan sitoxromlar da daxil olmaqla,
xloroplast və mitoxondridəki elektron daşıyıcılarının
bəziləri bir-birinə bənzəyir. İki orqanelin ATP sintazları da çox oxşardır. Buna baxmayaraq, xloroplastlardakı
fotofosforlaşma ilə mitoxondridəki oksidləşdirici fosforlaşma arasında diqqətədəyər fərqlər var. Hər ikisi
kemiosmoz yolu ilə baş verir, lakin xloroplastdakı daşıma
zənciri ilə düşən elektronlar sudan, mitoxondridə isə
(oksidləşdirilən) üzvi molekullardan gəlir. Xloroplast
ATP sintezi üçün qida molekullarına ehtiyac duymur;
xloroplastdakı fotosistemlər işıq enerjisini tutaraq sudakı
elektronları daşıma zəncirinin zirvəsinə qaldırır. Başqa
sözlə, mitoxondrilər kemiosmozu qida molekullarındakı
kimyəvi enerjini ATP-yə çevirmək üçün, xloroplastlar isə
işıq enerjisini ATP-dəki kimyəvi enerjiyə çevirmək üçün
istifadə edir.
Kemiosmozun fəza strukturu xloroplast və mitoxondrilərdə bir qədər fərqlənsə də, ikisi arasında oxşarlıq
tapmaq çətin deyil (Şəkil 10.17). Mitoxondri daxili
membranında yerləşən elektron daşıma zənciri protein-
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ləri protonları mitoxondri matrisindən hidrogen ionu
anbarı rolunu oynayan membranlararası boşluğa vurur.
Xloroplastların tilakoid membranlarındakı elektron
daşıma zənciri proteinləri də eyni formada stromadakı
protonları H+ anbarı olan tilakoid boşluğuna vurur. Mitoxondri kristalarının daxili membrandan qopduğunu
təsəvvür etsəniz, tilakoid boşluğu ilə membranlararası
boşluğun bir-birinə bənzər boşluqlar olduğunu, mitoxondri matrisinin isə xloroplast stromasına oxşadığını
görə bilərsiniz.
Şəkil 10.18 İşıq reaksiyaları və kemiosmoz: Tilakoid membran strukturunun
hazırkı modeli. Sarı oxlar Şəkil 10.14-də
göstərilən xətti elektron axımını göstərir. İşıq
reaksiyaları zamanı ən azı üç mərhələ tilakoid membranı ətrafındakı H+ qradiyentinə
töhfə verir: 1 Fotosistem II suyu memb-

Mitoxondridə protonlar qatılıq qradienti boyu
aşağıya, membranlararası boşluqdan ATP sintaz yolu
ilə matrisə doğru keçərək, ATP sintezinə güc verir.
Həmçinin, xloroplastda ATP sintezi hidrogen ionlarının
tilakoid boşluqdan stromaya keçidi zamanı baş verir
(Şəkil 10.18); bu keçid katalitik təznim düymələri
membranın stroma tərəfində olan ATP sintaz
kompleksləri üzərindən olur. Beləliklə, ATP molekulları
Calvin dövrəsində şəkər istehsalı üçün istifadə
olunacaqları yerdə sintezlənir.

ranın tilakoid boşluğuna baxan tərəfində
parçalayır; 2 plastokinon (Pq) elektronları
sitoxrom kompleksinə ötürəndə dörd proton
tilakoid boşluğuna keçir; 3 və bir hidrogen
ionu stromadan alınaraq NADP+-ə keçir.
Diqqət edin, 2-ci mərhələdə, Şəkil 10.17dəki kimi, hidrogen ionları stromadan

tilakoid boşluğuna vurulur. H+-in tilakoid
boşluğundan stromaya (H+ qatılıq qradiyenti
boyunca aşağı) diffuziyası ATP sintaza güc
verir. İşıqla işləyən bu reaksiyalar kimyəvi
enerjini NADPH və ATP formasında saxlayır
ki, bunlar da enerjini karbohidrat istehsal
edən Calvin dövrəsinə aparır.

İşıq

İŞIQ
REAKSİYALARI

CALVIN
DÖVRƏSİ

Tilakoid

Stroma
[CH2O] (şəkər)

STROMA
(aşağı H+ qatılığı)

Fotosistem II

Sitoxrom
kompleksi

İşıq

Fotosistem I

İşıq

NADP+
reduktaz
NADP+ + H+

TİLAKOİD BOŞLUĞU
(yüksək H+ qatılığı)

CALVIN
DÖVRƏSİ

Tilakoid
membran
STROMA
(aşağı H+ qatılığı)

200

BÖLÜM 2

Hüceyrə

ATP
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Tilakoid membranı ətrafında proton (H+) və ya pH
qradienti çox yüksəkdir. Təcrübə şəraitində şüalandırılan xloroplastların tilakoid boşluğunda pH-ı 5-ə
düşür (yəni H+ qatılığı artır), stromanın pH-ı isə 8-ə
qalxır (H+ qatılığı azalır). Bu üç pH vahidlik fərq H+
qatılığında min qat fərq deməkdir. İşıqlar söndürüldükdə fərq yoxa çıxsa da, işığın təkrar yandırılması fərqi
yenidən yaradır. Bu tipli təcrübələr kemiosmoz modeli
üçün güclü dəlillər təşkil edir.
İşıq reaksiyası mexanizminin tilakoid membranında
düzülüşü üçün hazırkı qəbul olunmuş model bir sıra
tədqiqatların nəticəsidir. Şəkildə göstərilən molekul və
molekulyar komplekslərin hər birindən tilakoiddə çox
sayda var. ATP-də olduğu kimi, NADPH-ın da Calvin
dövrəsinin həyata keçirildiyi tərəf olan stroma tərəfində istehsal olunduğuna diqqət yetirin.
İşıq reaksiyalarının xülasəsi: Elektron axımı sudakı
elektronları ilkin halda yerləşdikləri aşağı enerji səviyyəsindən, NADPH-dakı yüksək enerji səviyyəsinə
qaldırır. İşıq gücü ilə baş verən elektron axımı eyni
zamanda ATP də əmələ gətirir. Beləliklə, tilakoid
membranındakı avadanlıq işıq enerjisini ATP və NADPH şəklində kimyəvi enerjiyə çevrilir. Prosesdə yan
məhsul olaraq O2 açığa çıxır. İndi isə, Calvin dövrəsinin
bu məhsulları CO2-dən şəkər istehsal etmək üçün necə
istifadə etdiyinə nəzər salaq.

YOXLAMA

10.2

1. Fotosintez üçün ən əlverişsiz işıq rəngi hansıdır? Cavabınızı
izah edin.
2. İşıq reaksiyalarında birinci elektron donoru nədir? Elektronlar
sonda hara gəlib çatır?
3. ƏGƏR Təcrübə mühitində lazımi kimyəvi maddələrin
olduğu, şüalandırılmış məhlula yerləşdirilmiş, təcrid olunmuş
xloroplastlar ATP sintezləyə bilir. Xloroplast membranını
hidrogen ionlarına sərbəst şəkildə keçirici edən kimyəvi maddəni məhlula əlavə etsək, ATP sintezinin sürəti necə dəyişər?

BAŞLIQ 10.3
Calvin dövrəsi ATP və NADPH-dakı
kimyəvi enerjini istifadə edərək,
CO2-ni şəkərə reduksiyalayır
Calvin və sitrat turşusu dövrələri arasındakı əsas
bənzərlik, bəzi molekullar dövrəyə girib-çıxandan
sonra başlanğıc materialın yenidən bərpa olunmasıdır.
Lakin sitrat turşusu dövrəsi katabolikdir: asetil CoA-nı
oksidləşdirir və çıxan enerji ilə ATP sintezləyir. Calvin
dövrəsi isə anabolikdir: enerji istifadə edərək, kiçik
molekullardan karbohidratlar əmələ gətirir. Karbon
Calvin dövrəsinə CO2 olaraq girir, şəkər formasında

çıxır. Dövrə ATP-ni enerji mənbəyi, NADPH-ı isə şəkər
istehsalında yüksək enerjili elektronları əlavə etmək
üçün reduksiyalayıcı güc kimi istifadə edir.
Başlıq 10.1-də də qeyd etdiyimiz kimi, Calvin
dövrəsindən birbaşa çıxan şəkər qlükoz deyil. Məhsul
qliseraldehid 3-fosfat (G3P) adlı üçkarbonlu şəkərdir.
Yekunda üç G3P istehsalı üçün dövrə üç dəfə təkrarlanmalı və hər dövrəsində bir molekul CO2 tutmalıdır.
(Karbon tutulması CO2-nin üzvi maddəyə əlavə edilməsidir.) Calvin dövrəsinin pillələrini nəzərdən keçirdiyiniz zaman unutmayın ki, burada üç molekul CO2-nin
reaksiyalarda keçməsini izləyirik. Calvin dövrəsi üç
əsas fazaya ayrılır: karbon tutulması, reduksiya və CO2
qəbuledicisinin bərpası (Şəkil 10.19).
Faza 1: Karbon tutulması. Calvin dövrəsi CO2
molekullarını bir-bir, beşkarbonlu şəkər ribuloz
bifosfat (RuBP) molekuluna bağlayaraq üzvi maddə
tərkibinə qatır. Bu reaksiyanı katalizləyən RuBP
karboksilaz-oksigenaz, digər adıyla rubisko enzimidir. (Xloroplastda ən çox rast gəlinən protein olan
bu enzimin eyni zamanda planetdəki ən bol protein
olduğu təxmin olunur.) Bu reaksiyanın məhsulu altıkarbonlu molekul energetik olaraq, çox qeyri-stabil
olduğu üçün yarandığı an ikiyə parçalanır. Nəticədə, hər bir CO2 molekulu üçün iki ədəd üçkarbonlu
3-fosfoqliserat əmələ gəlir.
Faza 2: Reduksiya. Hər 3-fosfoqliserat ATP-dən
əlavə bir fosfat qrupu əldə edərək, 1,3-bifosfoqliserata çevrilir. Ardından, 1,3-bifosfoqliserat NADPH-dan gələn bir cüt elektronla reduksiyalanır və
proses zamanı bir fosfat qrupu itirərək, qliseraldehid
3-fosfat (G3P) olur. Daha dəqiq desək, NADPH
qaynaqlı elektronlar 1,3-bifosfoqliseratın karboksil
qrupunu G3P-nin aldehid qrupuna reduksiyalayır.
Bu qrup daha çox potensial enerjiyə malikdir. G3P
qlikolizdə qlükozun parçalanması zamanı yaranan
üçkarbonlu şəkərin eynisidir (Şəkil 9.9). Dövrəyə
daxil olan hər üç CO2 molekuluna altı molekul G3P
əmələ gəlir (Şəkil 10.19). Buna baxmayaraq, bunlardan yalnız birini xalis karbohidrat gəliri saymaq
olar, çünki yerdə qalanlar dövrənin tamamlanması
üçün lazım olacaq. Dövrə üç ədəd beşkarbonlu
şəkər RuBP ilə 15 karbon dəyərində şəkərlə başlayır. İndi isə, altı ədəd G3P şəklində 18 karbon
dəyərində şəkər var. Bunlardan yalnız biri dövrədən
çıxıb bitki hüceyrəsi tərəfindən istifadə olunur,
digərləri isə üç molekul RuBP-ni bərpa etmək üçün
istifadə olunmalıdır.
Faza 3: CO2 qəbuledicisinin (RuBP) bərpası. Beş
molekul G3P-nin karbon skeleti Calvin dövrəsinin
son mərhələləri tərəfindən bir sıra mürəkkəb reaksiyalarla üç RuBP molekuluna çevrilir. Beləliklə CO2
qəbul etmək üçün lazımi RuBP hazırdır və dövrə
davam edir.
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Şəkil 10.19 Calvin dövrəsi. Diaqram karbon atomlarını (boz kürələr)
izləyərək prosesin vurduğu üç dövrəni göstərir (hər molekul başına bir
dövrə olmaq şərtilə, üç karbon dioksidin istifadəsi). Dövrənin üç fazası
mətndə bəhs olunan fazalardır. Dövrəyə daxil olan hər üç CO2 molekulu
üçün çıxan xalis məhsul bir molekul üçkarbonlu şəkər qliseraldehid 3-fosfatdır (G3P). İşıq reaksiyaları ATP və NADPH molekullarını bərpa edərək,
Calvin dövrəsinin davam etməsini təmin edir.

Xalis bir molekul G3P sintezləmək üçün Calvin
dövrəsi toplam 9 molekul ATP və 6 molekul NADPH
istifadə edir. ATP və NADPH molekulları işıq reaksiyaları tərəfindən istehsal olunur. Calvin dövrəsindən çıxan
G3P, qlükoz (iki molekul G3P-dən), disaxarid saxaroz
və başqa karbohidratlar da daxil olmaqla, bir sıra üzvi
molekulun sintezi üçün başlanğıc nöqtəsidir. Nə işıq reaksiyaları, nə də Calvin dövrəsi ayrı-ayrılıqda CO2-dən
şəkər yarada bilir. Fotosintez bu iki mərhələni birləşdirən bütöv xloroplastın yaranan xassəsidir.

YOXLAMA 10.3
1. Calvin dövrəsi bir ədəd qlükoz istehsal etmək üçün
ədəd CO2,
ədəd ATP və
ədəd NADPH molekulları istifadə edir.
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Faza 2:
Reduksiya

Qlükoz və digər
üzvi birləşmələr

2. Calvin dövrəsində istifadə olunan çox sayda ATP və NADPH
qlükozun enerji dəyəri baxımından yüksək dəyərə sahib
olmasını necə açıqlayır?
3. ƏGƏR
Calvin dövrəsini dayandıran zəhər niyə eyni zamanda işıq reaksiyalarını da dayandırır?
4. TƏSVİR ET
Boz toplar əvəzinə, karbon saylarını
göstərərək, (bütün karbonları nəzərə almaq üçün hər mərhələdə müvafiq rəqəmə vuraraq) Şəkil 10.19-dakı dövrəni
bir daha çəkin. Karbon atomları dövrəyə hansı formada
girib-çıxır?
5. ƏLAQƏ QUR
Şəkil 9.9 və 10.19-u bir daha nəzərdən
keçirin. Qliseraldehid 3-fosfatın bu şəkillərdə göstərilən proseslərdə oynadığı aralıq maddə və məhsul rollarını müzakirə
edin.

BAŞLIQ 10.4
İsti və quru iqlimlərdə karbon
tutulmasının alternativ yolları
təkamül etmişdir
TƏKAMÜL Bitkilər 475 milyon il əvvəl quruya çıxdıqdan bu yana daima qurudakı həyatın çətinliklərinə,
xüsusilə də, susuzluğa qarşı mübarizə aparırlar Başlıq
36.4-də bitkilərin su saxlamaq üçün qazandıqları anatomik adaptasiyaları ələ alacağıq. Bu fəsildə isə əsas mövzumuz metabolik adaptasiyalardır və bu həll yolları çox
vaxt bəzi güzəştlər tələb edir. Vacib bir misal fotosintez
və ifrat su itkisi arasındakı tarazlıqdır. Fotosintez üçün
lazımi CO2 yarpağın səthindəki dəliklər olan stomalardan içəri daxil olur (eyni yolla O2 xaric olunur) (Şəkil
10.4). Lakin stomalar eyni zamanda transpirasiyanın
(buxarlanma yolu ilə yarpaqlardan su itirilməsi) da əsas
kanalıdır. Quru, isti günlərdə bir çox bitki stomalarını
bağlayıb suya qənaət edir, lakin bu, CO2 qəbulunu da
azaldır. Stomalar yarı-açıq olsa belə, yarpaq daxilindəki
havada CO2 qatılığı azalmağa, O2 qatılığı isə artmağa
başlayır. Bu yarpaqda israfçı bir proses olan fototənəffüsə şərait yaradır.

Fototənəffüs Təkamül Qalığıdırmı?
Bir çox bitkidə ilkin karbon tutulması Calvin dövrəsində ribuloz bifosfata CO2 əlavə edən rubisko enzimi
tərəfindən həyata keçirilir. Karbon tutulmasının ilk
üzvi məhsulu üçkarbonlu birləşmə olan 3-fosfoqliserat
olduğundan (Şəkil 10.19), belə bitkilərə C3 bitkiləri
deyilir. Düyü, buğda və soya kənd təsərrüfatı üçün
əhəmiyyətli C3 bitkiləridir. İsti, quru günlərdə stomalarını bağladıqda, yarpaqdakı CO2 səviyyəsi aşağı düşdüyünə görə, Calvin dövrəsi karbonsuz qalır və belə olan
halda, C3 bitkiləri daha az şəkər istehsal edir. Bundan
əlavə, rubisko CO2 yerinə O2 də bağlaya bilir. Nəticədə,
yarpaqda CO2 səviyyəsi azalır və O2 səviyyəsi artdıqca
rubisko Calvin dövrəsinə CO2 əvəzinə O2 əlavə etməyə
başlayır. Yaranan məhsul parçalanır və ikikarbonlu
birləşmə xloroplastı tərk edir. Peroksisom və mitoxondri
bu birləşməni dəyişdirib parçalayaraq CO2 buraxırlar.
Proses işıqda (foto) baş verdiyinə və O2 istifadə edib
CO2 buraxdığına görə (tənəffüs) fototənəffüs adlanır.
Lakin normal tənəffüsdən fərqli olaraq, fototənəffüs
ATP istehsal etmək əvəzinə istifadə edir. Bundan əlavə,
fotosintezdən fərqli olaraq, fototənəffüs şəkər istehsal
etmir. Hətta əksinə, fototənəffüs Calvin dövrəsindən
üzvi maddə alır və tutula biləcək CO2-ni buraxdığına
görə fotosintezin məhsuldarlığını azaldır. Fototənəffüslə
buraxılan bu CO2 yarpaqda qala, qatılıq lazımi səviyyəyə çatarsa, yenidən tutula bilər. Lakin təkər içində
qaçan siçan kimi, bu proses enerji sərf edir.
Bəs yararsız kimi görünən bu proses nə üçün varlığını
davam etdirir? Bir hipotezə görə, fototənəffüs atmosferin indikindən az O2 və çox CO2 qatılığına sahib olduğu
vaxtlardan qalma metabolik təkamül qalığıdır. Rubisko-

nun yarandığı vaxtlardakı qədim atmosferdə, enzimin
O2-yə bağlanması asan idi. Hipotezə görə, rubisko O2
molekuluna qarşı olan hərisliyini bir miqdar da olsa
saxlayır. Bu, hazırkı yüksək O2 qatılığında müəyyən
qədər fototənəffüsü qaçılmaz edir. Bundan əlavə, CO2
azlığında Calvin dövrəsinin zəifləməsi və nəticədə, işıq
reaksiyaları zamanı yaranan zərərli maddələrin yığılmasına qarşı fototənəffüsün müəyyən qoruyucu effektinin
olduğunu göstərən dəlillər də var.
Fototənəffüs bir çox bitki növündə (o cümlədən, bir
sıra təsərrüfat bitkilərində) Calvin dövrəsi vasitəsilə
tutulan karbonun yarısını israf edir. Həqiqətən də, bəzi
bitkilərdə fotosintez qabiliyyətinə təsir etmədən fototənəffüsü azaltmaq mümkün olsaydı, aqrar təsərrüfatın
məhsuldarlığını və qida ehtiyatını artırmaq olardı.
Bəzi bitki növlərində, hətta isti və quru iqlimlərdə
belə, Calvin dövrəsini optimallaşdıran və fototənəffüsü
azaldan karbon tutma metodları yaranıb. Belə fotosintetik adaptasiyalara ən bariz iki örnək C4 fotosintezi və
krassulasea turşu metabolizmidir (CAM, ing. crassulacean
acid metabolism).

C4 Bitkiləri
Calvin dövrəsini alternativ karbon tutma yolu ilə
birləşdirib ilk məhsul olaraq dördkarbonlu birləşmə
istehsal edə bilən bitkilərə C4 bitkiləri deyilir. Ən azı
19 bitki fəsiləsində təsadüf olunan C4 yolu 45 dəfədən
çox bir-birindən müstəqil şəkildə fərqli növlərdə ortaya
çıxmışdır. Təsərrüfat əhəmiyyətli C4 bitkilərinə misal
olaraq, taxıllar fəsiləsinə aid şəkər qamışı və qarğıdalını
göstərmək olar.
C4 yarpağının anatomiyası C4 fotosintezi mexanizminə uyğundur. C4 bitkilərində iki fərqli növ fotosintetik hüceyrə olur: topa örtüyü və mezofil hüceyrələri.
Topa örtüyü hüceyrələri yarpağın damarları ətrafında sıx örtük şəklində yerləşmiş hüceyrələrdir (Şəkil
10.20). Topa örtüyü hüceyrələrilə yarpaq səthinin
arasında daha sərbəst düzülmüş mezofil hüceyrələri olur
ki, bu hüceyrələr topa örtüyü hüceyrələri ilə yaxından
əlaqəli olub, heç vaxt onlardan iki və ya üç hüceyrədən
artıq məsafədə yerləşmirlər. Calvin dövrəsi yalnız topa
örtüyü hüceyrələrində baş verir. Lakin Calvin dövrəsindən əvvəl mezofil hüceyrələri CO2-ni üzvi birləşmələrin tərkibinə alır. Aşağıda izah olunmuş nömrələnmiş
mərhələləri Şəkil 10.20-də gözdən keçirin:
1 Birinci pillə yalnız mezofil hüceyrələrində rast

gəlinən PEP karboksilaz enzimi tərəfindən həyata
keçirilir. Bu enzim CO2-ni fosfoenolpiruvata (PEP,
ing. phosphoenolpyruvate) əlavə edərək dördkarbonlu
oksaloasetatı əmələ gətirir. PEP karboksilazın CO2yə olan hərisliyi rubiskodan daha yüksəkdir və O2
hərisliyi yoxdur. Buna görə də rubiskonun bacarmadığı şəraitdə — yəni isti və quru şəraitdə, stomalar
qismən qapanıb yarpaqda O2 qatılığını artıranda və
CO2 qatılığını azaldanda — PEP karboksilaz karbonu
səmərəli şəkildə tuta bilir.
FƏSİL 10
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Şəkil 10.20 C4 yarpağın anatomiyası və C4 yolu. C4 bitki
yarpaqlarının struktur və biokimyəvi mexanizmi isti və quru iqlimlərə
cavab olaraq yaranmış adaptasiyadır. Bu adaptasiya topa örtüyü
hüceyrələrində CO2 qatılığını yüksək tutaraq, fotosintezin fototənəffüsü üstələməsinə kömək edir.

2 CO2 mezofil hüceyrələrində tutulandan sonra

dördkarbonlu məhsul (Şəkil 10.20-dəki nümunədə
malat) plazmodesmalar (Şəkil 6.29) üzərindən topa
örtüyü hüceyrələrinə ötürülür.

3 Topa örtüyü hüceyrələrində dördkarbonlu birləş-

mədən CO2 ayrılır və buradakı rubisko tərəfindən
yenidən tutulub Calvin dövrəsinə daxil edilir. Eyni
reaksiyada piruvat bərpa edilərək mezofil hüceyrəsinə geri dönür. Orada ATP ilə piruvat təkrarən
PEP-ə çevirilir və yenidən CO2 qəbul etməyə hazır
olan PEP reaksiya dövrəsinin davam etməsinə imkan
verir. İstifadə olunan ATP-ni topa örtüyü hüceyrələrində CO2 qatılığını artırmağın “qiyməti” kimi görmək olar. Bu əlavə ATP-ni istehsal etmək üçün topa
örtüyü hüceyrələri, daha əvvəl bəhs etdiyimiz dairəvi elektron axımı həyata keçirirlər (Şəkil 10.16). Bu
hüceyrələr PS II-yə yox, yalnız PS I-ə sahib olduğundan, dairəvi elektron axımı onların fotosintezlə ATP
istehsal etmək üçün yeganə yoludur.

Beləliklə, C4 bitkilərinin müzofil hüceyrələri CO2ni topa örtüyü hüceyrələrinə vuraraq, buradakı CO2
qatılığını rubiskonun O2-yə deyil, CO2-yə bağlanmağına
imkan verəcək səviyyədə saxlayır. PEP karboksilaz və
PEP-in bərpasından ibarət dairəvi reaksiya zəncirini
ATP gücü ilə CO2 qatılığını artırma mexanizmi olaraq
görmək mümkündür. Bu yolla C4 fotosintezi ATP-dən
istifadə edərək fototənəffüsü azaldır, şəkər istehsalını
artırır. Bu adaptasiya, xüsusilə gündüz vaxtı stomaların
qismən qapalı olduğu, çox günəş işığı qəbul edən isti
yerlərdə faydalıdır ki, C4 bitkiləri də məhz belə yerlərdə
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

CO2
Topa
örtüyü
hüceyrəsi

Calvin
dövrəsi

Şəkər

1 PEP karboksilaz
enzimi mezofil hüceyrələrində PEP-ə CO2 birləşdirərək, dördkarbonlu
birləşmə əmələ gətirir.
2 Bu dördkarbonlu
birləşmələr (məsələn,
malat) plazmodesma
yolu ilə topa örtüyü
hüceyrələrinə keçir.
3 Topa
örtüyü hüceyrələrində CO2
Calvin dövrəsinə ötürülür.

Ötürücü
toxuma

əmələ gəliblər.
Atmosferdəki CO2 1800-cü illərdə, Sənayə İnqilabından sonra ciddi dərəcədə artmışdır və fosil yanacaqların
yandırılması kimi insan fəaliyyətləri nəticəsində daha
da artmaqdadır. Nəticədə, yaranan iqlim dəyişikliyinin,
o cümlədən, planet boyu orta temperaturdakı artımın,
yəni qlobal istiləşmənin bitki növlərinə bir sıra əhəmiyyətli təsirləri ola bilər. Alimlər planet boyu dəyişən CO2
qatılığı və temperaturun C3 və C4 bitkilərinə fərqli təsir
edəcəyindən və nəticədə, bu bitkilərin bir-birinə nisbətində dəyişiklik yaranacağından narahatdırlar.
Bunlardan hansı artan CO2 səviyyəsindən daha çox
bəhrələnər? Yadımıza salaq ki, C3 bitkilərində rubiskonun CO2 yerinə O2-yə bağlanması fototənəffüsə gətirib
çıxarır ki, bu da fotosintezin məhsuldarlığını azaldır. C4
bitkiləri əlavə ATP bahasına CO2 qatılığını topa örtüyü
hüceyrələrində artıraraq bu problemin qarşısını almışlar.
Artan CO2 səviyyəsi C3 bitkilərində fototənəffüs sürətini azaldaraq onlara fayda verə bilər. Lakin eyni zamanda artan temperatur da fototənəffüs sürətini artırar. (Bu
nöqtədə, su ehtiyatları kimi əlavə faktorlar da əhəmiyyətli ola bilər.) Artan CO2 qatılığı və temperatura C3
bitkilərindən fərqli olaraq C4 bitkilərə o qədər də təsir
etməyə bilər. Alimlər bu məsələnin fərqli tərəflərini bir
sıra təcrübələrlə araşdırıblar; belə təcrübələrdən birindən alınan data ilə Elmi Bacarıq Məşğələsində işləyə
bilərsiniz. Fərqli ərazilərdə CO2 qatılığı və temperaturun xüsusi dəyərləri C3 və C4 bitkilərinin tarazlığını
fərqli şəkildə dəyişdirə bilər. Bioloji icma quruluşundakı belə geniş və müxtəlif dəyişikliklərin nəticələrini
əvvəldən təxmin etmək çətindir və buna görə də haqlı
narahatlığa səbəb olur.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Reqressiya Xətli Səpmə
Diaqramı Qurmaq

Alaq kəndirotu
ilə əhatələnmiş
qarğıdalı bitkisi.

Atmosferdəki CO2 Qatılığı Təsərrüfat Bitkilərinin
Məhsuldarlığına Təsir Edirmi? Atmosferdəki CO2-nin qatılığı bütün
planetdə artmaqdadır və alimlər bu dəyişikliyin C3 və C4 bitkilərinə
fərqli təsir edib-etmədiyini araşdırıblar. Bu məşğələdə səpmə diaqramı
quraraq, CO2 qatılığının həm C4 təsərrüfat bitkisi qarğıdalının, həm
də C3 alaq bitkisi kəndirotunun böyüməsinə necə təsir etdiyini
araşdıracaqsınız.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Tədqiqatçılar bütün bitkilərin eyni
miqdarda su və işıq aldığı kontrollu şəraitdə, 45 gün ərzində qarğıdalı
və kəndirotu əkirlər. Bitkilər üç qrupa ayrılır və hər qrup fərqli CO2
qatılığına sahib havaya məruz buraxılır: 350, 600 və ya 1000 ppm).
Təcrübədən Çıxan Data Aşağıdakı cədvəl fərqli CO2 qatılıqlarında
böyüdülmüş qarğıdalı və kəndirotunun quru çəkisini göstərir. Quru
çəki dəyərləri səkkiz bitkinin yarpaq, gövdə və köklərinin ədədi ortasıdır.
350 ppm
CO2

600 ppm
CO2

1000 ppm
CO2

Bir qarğıdalının quru
çəkisinin ədədi ortası

91

89

80

Bir kəndirotunun quru
çəkisinin ədədi ortası

35

48

54

Data mənbəyi: D. T. Patterson and E. P. Flint, Potential effects
of global atmospheric CO2 enrichment on the growth and
competitiveness of C3 and C4 weed and crop plants, Weed Science
28(1):71–75 (1980).

DATANI ŞƏRH ET
1. İki dəyişən arasındakı əlaqəni anlamaq üçün ilk öncə datayla
səpmə diaqramı qurub, ardınca reqressiya xətti çəkmək lazımdır.
(a) Müstəqil və asılı dəyişənlərin adlarını diaqram oxlarının altına
yazın. Seçiminizi əsaslandırın. (b) Qarğıdalı və kəndirotu üçün
fərqli işarələrdən istifadə edərək, müvafiq datanı diaqrama çəkin
və işarələrin hansı bitkini göstərdiyini açıqlayan izahı da diaqramın
kənarına əlavə edin. (Diaqramlarla bağlı əlavə məlumat üçün Əlavə
F-də yerləşən Elmi Bacarıqların İcmalına nəzər salın.)
2. Hər data qrupu üçün “ən uyğun” olan xətti çəkin. Ən uyğun xətt
bütün nöqtələrdən, hətta nöqtələrin çoxundan keçmək məcburiy-

C4 fotosintezi su və digər resurslardan daha az istifadə
etdiyinə görə, C3-dən səmərəli hesab olunur. Hazırda
planetimizdə əhali və qida ehtiyacı getdikcə artmaqdadır. Eyni zamanda, iqlim dəyişikliyi, həmçinin, dəniz səviyyəsinin qalxması, bir çox yerdə daha isti və quru iqlimin yaranması əkin üçün yararlı torpaq sahəsini azaldır.
Qida ehtiyatı problemini həll etmək üçün Filippindəki
alimlər çox əhəmiyyətli qida mənbəyi və eyni zamanda
C3 bitkisi olan düyünü genetik olaraq elə dəyişdirməyə
çalışırlar ki, əldə olunan bitki C4 fotosintezi edə bilsin.
İndiyədək alınan nəticələr nikbin olmağa səbəb verir;
alimlərin təxminlərinə əsasən, C4 düyüsü C3 düyüsü ilə
müqayisədə eyni su və resurs sərfiyyatı ilə 30-50% daha
artıq məhsul verə bilər.

Qarğıdalı

yətində deyil. Ən uyğun xətt verilən bütün
data nöqtələrinin ən
yaxınından olan düz
xətdir. Qrafikdə hər
data qrupu üçün ən
Kəndirotu
uyğun xətti çəkin. Xəttin hardan çəkilməsi
müəyyən qədər seçim
məsələsi olduğundan,
bir data qrupu üçün iki
fərqli şəxs iki fərqli xətt
çəkə bilər. Ən uyğun
xətti, yəni reqressiya
xəttini hesablamaq üçün müxtəlif namizəd xətlərlə data nöqtələri arasındakı məsafənin kvadratı hesablanır və cəmlənir, daha
sonra bu kvadratların cəmi ən kiçik dəyərə sahib olan xətt seçilir.
(Xətti reqressiya xəttinə nümunə olaraq Fəsil 3-dəki Elmi Bacarıq
Məşğələsində verilmiş diaqrama nəzər salın.) Excel kimi proqramlar, o cümlədən, qrafikli kalkulyatorlar verilən data nöqtələrinə
uyğun reqressiya xətti çəkə bilir. Exceldən və ya qrafikli kalkulyatordan istifadə edərək datanı daxil edib proqrama iki reqressiya xətti
çəkin. Çəkilən xətləri müqayisə edin.
3. Səpilmə diaqramınıza əlavə edilmiş reqressiya xətlərinin göstərdiyi tendensiyaları izah edin. (a) Artan CO2 qatılığı ilə qarğıdalı və
kəndirotunun quru çəkiləri arasındakı əlaqəni qarşılaşdırın. (b)
Kəndirotunun qarğıdalı sahələrində yetişən alaq otu olduğunu
nəzərə alsaq, CO2 qatılığının artması bu iki növ arasındakı əlaqəyə
necə təsir edər?
4. Səpmə diaqramdakı datadan yola çıxaraq, atmosferdəki CO2 qatılığı 390 ppm-dən (hazırkı dəyər) 800 ppm səviyyəsinə qalxdığı təqdirdə qarğıdalı və kəndirotunun quru çəkilərində neçə faiz dəyişmə
qeydə alınacağını təxmin edin. (a) Qarğıdalı və kəndirotunun 390
ppm-də təxmin olunan quru çəkisi nə qədərdir? Bəs 800 ppm-də?
(b) Quru çəkidəki dəyişmənin faizini hesablamaqdan ötrü hər bitki
üçün 800 ppm-də təxminən olunan quru çəkidən 390 ppm-də
təxmin olunan dəyəri çıxın və fərqi 390 ppm səviyyəsindəki çəkiyə
bölüb 100-ə vurun. Qarğıdalı üçün dəyişmə faizi neçədir? Bəs kəndirotu üçün? (c) Bu nəticə artan CO2 qatılığı şəraitində C3 bitkilərin
C4 bitkiləri ilə müqayisədə daha yaxşı böyüdüyünü göstərən başqa
təcrübələrin nəticələri ilə uzlaşırmı? Cavabınızı əsaslandırın.

CAM Bitkiləri
Bir çox sukkulent (su toplayan) bitkilərdə, müxtəlif
kaktuslarda, ananasda və digər bitki növlərində isti
iqlimə cavab olaraq başqa növ fotosintez adaptasiyası
əmələ gəlmişdir. Bu bitkilər, digərlərindən fərqli olaraq,
stomalarını gecələr açır, gündüzlər isə yumur. Stomaların gündüz vaxtı yumulması bitkinin su itkisini azaltsa
da, CO2 qəbulunu da azaldır. Gecələr stomalar açılanda
bu bitkilər CO2 qəbul edərək onu müxtəlif üzvi turşular
şəklində tutur. Karbon tutulmasının bu növünə krassulasea turşu metabolizmi (ing. crassulacean acid metabolism, CAM) deyilir. Mexanizm ilk dəfə Crassulaceae
fəsiləsində kəşf olunduğu üçün tutulmanın adı buradan
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
və10
ElmiFotosintez
Araşdırma
FƏSİL
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götürülmüşdür. CAM bitkilərinin mezofil hüceyrələri
gecə vaxtı əmələ gətirdikləri üzvi turşuları səhərlər
stomalar bağlanana qədər saxlayır. Gündüz vaxtı işıq reaksiyaları Calvin dövrəsi üçün ATP və NADPH istehsal
etdikcə, CO2 bu üzvi turşulardan xaric olunaraq xloroplastlardakı şəkərlərin tərkibinə keçir.
Şəkil 10.21-də CAM yolunun C4 yolu ilə bənzərlik
təşkil etdiyinə diqqət edin: hər ikisində CO2 Calvin
dövrəsinə girməzdən əvvəl birinci üzvi aralıq maddələrin tərkibinə qatılır. Fərqli olan odur ki, C4 bitkilərində
karbonun tutulması mərhələsi Calvin dövrəsindən məkanda ayrılır (yəni fərqli hüceyrələrdə baş verir), CAM
bitkilərində isə proses eyni hüceyrədə, amma fərqli
vaxtlarda həyata keçirilir. (Unutmayın ki, C3, C4 və
CAM bitkilərinin hamısı əvvəl-axır karbon dioksiddən
şəkər istehsal etmək üçün Calvin dövrəsindən istifadə
edir.)

Şəkil 10.21 C4 və CAM fotosintezinin müqayisəsi. C4 və CAM
yolları fotosintezi isti və quru günlərdə, stomaların qismən və ya
tamamilə qapalı olduğu vaxtlarda davam etdirmək üçün təkamüldə
ortaya çıxmış həll yollarıdır. Hər iki adaptasiyanı 1 CO2-nin ilk olaraq
üzvi turşulara əlavə olunması və 2 daha sonra Calvin dövrəsinə
girməsi ilə səciyyələndirmək olar.

Şəkər qamışı

Ananas
C4

CAM
CO2

Mezofil
hüceyrəsi

Üzvi turşu

Topa
örtüyü
hüceyrəsi
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(a) Mərhələlərin məkanda
ayrılması. C4 bitkilərində
karbon tutulması və Calvin
dövrəsi fərqli hüceyrə növlərində baş verir.
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(b) Mərhələlərin zamanda
ayrılması. CAM bitkilərində
karbon tutulması və Calvin
dövrəsi fərqli zamanda baş
verir.

YOXLAMA 10.4
1. Fototənəffüs bitkinin fotosintetik məhsuldarlığını necə azaldır?
2. C4 bitkilərinin topa örtüyü hüceyrələrində PS II deyil, yalnız PS
I-in olmağı O2 qatılığına təsir edir. Bu təsir nədən ibarətdir və
bitkiyə necə fayda verə bilər?
3. ƏLAQƏ QUR
Başlıq 3.3-də okean turşulaşması müzakirəsinə nəzər salın. Okean turşulaşması ilə C3 və C4 bitkilərinin paylanmasında baş verən dəyişmələr bir-birilə əlaqəsiz
problemlər kimi görünsə də, ortaq cəhətlərə sahibdirlər. Bu
cəhətlər nələrdir? Cavabınızı izah edin.
4. ƏGƏR
İqlimi istiləşən və quruyan, lakin CO2 qatılığı
dəyişməyən coğrafi ərazidə C3, C4 və CAM bitkilərinin nisbi
bolluğunda nə kimi dəyişmələr baş verəcək?

BAŞLIQ 10.5
Həyat fotosintezdən asılıdır
Fotosintezin Əhəmiyyəti: İcmal
Bu fəsildə fotonlardan qidayadək, fotosintezi izlədik.
İşıq reaksiyaları günəş enerjisini tutur və ondan istifadə
edərək ATP istehsal edir, sudan elektronları NADP+-ə
ötürərək NADPH yaradır. Calvin dövrəsi ATP və
NADPH-ı karbon dioksiddən şəkər hazırlamaq üçün
istifadə edir. Beləliklə, xloroplasta günəş işığı şəklində
daxil olan enerji üzvi birləşmələr şəklində qorunur.
Proses Şəkil 10.22-də təbii şəraitində və tam şəkildə
göstərilmişdir.
Fotosintez məhsullarının taleyinə gəldikdə isə, sitozoldakı enzimlər Calvin dövrəsində hazırlanan G3Pni müxtəlif üzvi birləşmələrə çevirir. Xloroplastlarda
istehsal olunan şəkər bitkini lazım olan kimyəvi enerji
və bitki hüceyrələrində rast gəlinən digər bütün əsas
üzvi molekulları istehsal etmək üçün lazım olan karbon
skeleti ilə təmin edir. Fotosintezdə istehsal olunan üzvi
materialın 50%-i bitki hüceyrəsinin mitoxondrisində
hüceyrə tənəffüsü üçün yanacaq kimi istifadə olunur.
Əslində, bitkinin avtotrof hissələri yalnız onun yaşıl
hüceyrələridir. Bitkinin yerdə qalan hissələri yarpaqlardan damarlar yolu ilə göndərilən üzvi molekullardan
asılıdır (Şəkil 10.22, üst). Bitkilərin çoxunda yarpaqlardan bitkinin yerdə qalan hissələrinə göndərilən karbohidrat disaxarid olan saxaroz şəklində ötürülür. Saxaroz
qeyri-fotosintetik hüceyrələrə çatdıqdan sonra, hüceyrə
tənəffüsü və protein, yağ və başqa məhsullar istehsal
edən çoxsaylı anabolik yollar üçün xammal rolunu
oynayır. Xüsusilə, böyüyən və yetkinləşən bitki hüceyrələrində əhəmiyyətli ölçüdə qlükozun birləşdirilməsi
ilə polisaxarid olan sellüloz istehsal olunur (Şəkil 5.6c).
Bitkinin (və yəqin ki, dünyanın) ən bol üzvi molekulu
hüceyrə divarının əsas tərkib hissəsi olan sellülozdur.
Bitkilərin çoxu və digər fotosintezçilər tənəffüs və biosintezdə istifadə olunandan artıq üzvi material istehsal
edirlər. Əlavə şəkərdən nişasta hazırlayıb bir hissəsini

xloroplastın özündə, bir hissəsini isə köklərdə, gövdə
yumrularında, toxumlarda və meyvələrdə saxlayırlar.
Fotosintez vasitəsilə istehsal olunan qida molekullarının
istifadəsindən danışanda unutmayaq ki, bir çox bitki
yarpaq, kök, gövdə, meyvələr və bəzən bütöv bitki
heterotroflar tərəfindən yeyilir.
Qlobal miqyasda, atmosferdə oksigenin olmasının səbəbi məhz fotosintez prosesidir. Bundan əlavə, xloroplastlar ayrı-ayrılıqda kiçik olsa da, ümumi qida məhsuldarlıqları inanılmazdır. Fotosintezin ilə 150 milyard
ton karbohidrat istehsal etdiyi təxmin olunur. Bu isə 60
trilyon biologiya dərsliyi çəkisində üzvi maddə deməkdir: sözügedən kitabları üst-üstə qoysaz, Yerlə Günəş
arasındakı məsafənin 17 qatı edər! Yerdə canlıların
rifahı üçün fotosintezdən əhəmiyyətli kimyəvi proses

yoxdur.
Fəsil 5-dən Fəsil 10-a qədər hüceyrələrin müxtəlif
fəaliyyətləri ilə bağlı öyrəndiniz. Şəkil 10.23 bu hüceyrəvi prosesləri işlək bitki hüceyrəsi çərçivəsində bir
yerə toplayır. Şəkili nəzərdən keçirdikcə, hər prosesin
ümumi mənzərəyə necə oturduğu haqda düşünün. Canlı orqanizmin təməl vahidi olaraq hüceyrə həyat üçün
səciyyəvi olan bütün fəaliyyətləri icra edir.

YOXLAMA 10.5
1. ƏLAQƏ QUR
Bitkilər fotosintezdə istehsal etdikləri şəkəri
birbaşa hüceyrə fəaliyyətində yanacaq kimi istifadə edə
bilirlərmi? Cavabınızı izah edin. (Şəkil 8.10, Şəkil 8.11 və Şəkil
9.6)

Şəkil 10.22 Fotosintezin icmalı. Bu diaqram fotosintezin əsas reaktiv və məhsullarının
ağacın toxumalarından və xloroplastdan keçdikləri yolu göstərir.

Mezofil hüceyrəsi

Xloroplast
Saxaroz
(ixrac)

İşıq

İŞIQ
REAKSİYALARI:
Fotosistem II
Elektron daşıma zənciri
Fotosistem I
Elektron daşıma zənciri

3-Fosfoqliserat
CALVİN
DÖVRƏSİ

Nişasta
(ehtiyat)

Saxaroz (ixrac)

İŞIQ REAKSİYALARI

• Tilakoid membranındakı molekullar
tərəfindən aparılır

• İşıq enerjisini ATP və NADPH-da

toplanmış kimyəvi enerjiyə çevirir

• H2O-nu parçalayaraq atmosferə O2
buraxır

CALVİN DÖVRƏSİ REAKSİYALARI

• Stromada baş verir
• ATP və NADPH-dan istifadə edərək
CO2-ni G3P adlanan şəkərə çevirir

• ADP, qeyri-üzvi fosfatı və NADP+-i
işıq reaksiyalarına qaytarır

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
və10
ElmiFotosintez
Araşdırma
FƏSİL
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Şəkil 10.23

ƏLAQƏ QUR

İşlək Hüceyrə
Şəkil Fəsil 5-dən Fəsil 10-a qədər öyrəndiklərinizi bir
araya gətirərək, ümumiləşdirilmiş bitki hüceyrəsinin
necə işlədiyini göstərir.

DNA
Nüvə
mRNA
Nüvə
dəliyi

Qovuqcuqda
protein

Protein

Ribosom

Dənəvər endoplazmatik
şəbəkə (ER)

mRNA

Genetik İnformasiyanın Hüceyrədə Axımı:
DNA → RNA → Protein (Fəsil 5-7)

Qovuqcuğun
əmələgəlməsi

Golgi
aparatı

1 Nüvədə DNA, sonra isə sitoplazma keçən mRNA-nın sin-

Protein

tezi üçün qəlib rolunu oynayır. (Şəkil 5.22 və Şəkil 6.9)

2 mRNA sitozolda sərbəst və ya dənəvər EŞ-yə bağlı şəkildə yerləşən ribosoma bağlanır. Proteinlər istehsal olunur.
(Şəkil 5.22 və Şəkil 6.10)

3 Dənəvər EŞ-də istehsal olunan proteinlər və membran

Plazma
membranı

qovuqcuqlarda Golgi aparatına aparılır və burada işlənir.
(Şəkil 6.15 və Şəkil 7.9)

4 Protein daşıyan nəqliyyat qovucuqları Golgidən qopur.
(Şəkil 6.15)

5 Bəzi qovuqcuqlar plazma membranı ilə qovuşaraq proteinləri ekzositozla ifraz edirlər. (Şəkil 7.9)

6 Sərbəst ribosomlar tərəfindən istehsal olunan proteinlər
hüceyrədə qalıb özünəxas funksiyalar yerinə yetirirlər;
bunlara misal olaraq hüceyrə tənəffüsü və fotosintezin
reaksiyalarını katalizləyən enzimləri göstərmək olar.
(Şəkil 9.7, 9.9 və 10.19)
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

Hüceyrə divarı

Hüceyrə Membranı Ətrafında Hərəkət
(Fəsil 7)
Hüceyrədəki Enerji Çevrilmələri:
Fotosintez və Hüceyrə Tənəffüsü
(Fəsil 8-10)

9 Su hüceyrəyə plazma membranı üzərindən birbaşa və ya akvaporinlər yolu ilə köməkli diffuziya
ilə girib-çıxır. (Şəkil 7.1)

10 Fotosintezdə istifadə olunan CO2 passiv nəqliy-

7 Fotosintez prosesi xloroplastlarda işıq enerjisindən isti-

yat yolu ilə hüceyrəyə daxil olur və fotosintez
nəticəsində əmələ gələn yan məhsul O2 eyni

fadə edərək CO2 və H2O-nu üzvi molekullara çevirir və
yan məhsul olaraq O2 ortaya çıxarır. (Şəkil 10.22)

yolla hüceyrədən çıxır. Hər iki həllolan qatılıq
qradiyentləri boyu aşağı hərəkət edir. (Şəkil 7.10
və 10.22)

8 Mitoxondridə üzvi molekullar hüceyrə tənəffüsü ilə
parçalanır və çıxan enerji hüceyrədə protein sintezi və
aktiv nəqliyyat kimi işlərdə istifadə olunan ATP şəklində
saxlanır. Yan məhsul olaraq CO2 və H2O ortaya çıxır.
(Şəkil 8.9-8.11, Şəkil 9.2 və Şəkil 9.16)

11 Bir həllolanı qatılıq qradiyentinin əksinə hərəkət
etdirmək üçün aktiv nəqliyyatda (adətən ATP
formasında) enerji istifadə olunur. (Şəkil 7.16)
Böyük molekul mübadiləsi ekzositoz (5-ci mərhələ) və endositozla baş verir. (Şəkil 7.9 və Şəkil
7.19)

Qovuqcuq

Xloroplastda
fotosintez

Üzvi
molekullar
Mitoxondridə
hüceyrə tənəffüsü

Nəqliyyat
nasosu

ƏLAQƏ QUR Qlikolizdə iştirak edən ilk enzim hekzokinazdır. Bitki hüceyrəsində bu enzimin istehsal prosesini,
harada işlədiyini izah edin və haər pillənin harada baş
verdiyini qeyd edin. (Şəkil 5.18, Şəkil 5.22 və Şəkil 9.9)
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10 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

10.1

Fotosintez işıq enerjisini qidadakı kimyəvi enerjiyə
çevirir
Fotosintez avtotrof eukariotlarda tilakoidlərə sahib orqaneldə, yəni xloroplastda baş verir. Tilakoidlər birləşərək qranumlar əmələ gətirir. Fotosintez prosesini ümumi reaksiya
şəklində belə yazmaq olar:
6 CO2 + 12 H2O + İşıq enerjisi → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Xloroplast suyu hidrogen və oksigenə parçalayır, hidrogen
elektronlarını şəkər molekullarına əlavə edir. Fotosintez
redoks prosesidir: H2O oksidləşir, CO2 reduksiyalanır. Tilakoid membranlardakı işıq reaksiyaları suyu parçalayaraq,
O2 açığa çıxarır, ATP istehsal edir, NADPH əmələ gətirir.
Stromada baş tutan Calvin dövrəsi ATP-dən enerji, NADPH-dan isə reduksiya gücü kimi istifadə edərək, CO2-dən
şəkər əmələ gətirir.

Dairəvi elektron axımı təkcə bir fotosistemdən istifadə
edərək ATP istehsal edir, lakin NADPH və O2 əmələ gətirmir.
Həm mitoxondridəki, həm də xloroplastdakı kemiosmoz
vaxtı elektron daşıma zəncirləri bir membran ətrafında H+
qradiyenti əmələ gətirir. ATP sintaz bu proton-hərəkətverici
qüvvədən istifadə edərək ATP əmələ gətirir.
Xlorofilin udma spektri fotosintezin fəaliyyət spektrindən
fərqlənir. Bu müşahidəni izah edin.

BAŞLIQ

10.3

Calvin dövrəsi ATP və NADPH-dakı kimyəvi
enerjini istifadə edərək, CO2-ni şəkərə
reduksiyalayır
NADPH-dan gələn elektronları və ATP-dən gələn enerjini
istifadə edən Calvin dövrəsi stromada baş tutur. Üç CO2
molekuluna bir molekul G3P dövrəni tərk edərək, qlükoz və
digər üzvi molekullara çevrilir.

CO2 və H2O-nin hüceyrə tənəffüsündə və fotosintezdə oynadığı rolları müqayisə edin.

BAŞLIQ

10.2

İşıq reaksiyaları günəş enerjisini ATP və NADPHdəki kimyəvi enerjiyə çevirir
İşıq elektromaqnit enerjinin bir növüdür. Görünən işıq
olaraq gördüyümüz rənglərin bəzi dalğa uzunluqları fotosintez üçün əlverişlidir. Piqmentlər müəyyən dalğa uzunluqlarına aid işığı udur. Xlorofil a bitkilərdə əsas fotosintetik
piqmentdir. Digər köməkçi piqmentlər işığın başqa dalğa
uzunluqlarını udur və enerjini xlorofil a-ya ötürür.
Bir foton piqmentin elektronlarından birini daha yüksək
enerjili orbitala çıxaranda, piqment əsas halından həyəcanlanmış halına keçir. Həyəcanlanmış hal qeyri-stabildir. Təcrid olunmuş piqmentlərdə elektronlar əsas hala qayıdaraq
işıq və ya istilik saçmağa meyillidir.
Fotosistem bir reaksiya-mərkəzi kompleksi və onu
əhatələyərək, fotonların enerjisini reaksiya-mərkəzi kompleksinə yönləndirən işıq toplayıcı komplekslərdən ibarətdir. Bir cüt xüsusi reaksiya-mərkəzi xlorofil a molekulları
enerjini udduqda, elektronları daha yuxarı enerji səviyyəsinə
yüksəlir və birincili elektron qəbuledicisinə ötürülür.
Fotosistem II-nin reaksiya mərkəzində P680 xlorofil a
molekulları yerləşir; fotosistem I-də isə eyni rolu P700
molekulları oynayır.
İşıq reaksiyalarında xətti elektron axımı hər iki fotosistemi
istifadə edir və NADPH, ATP və oksigen istehsal edir:
Ele

Birincili
elektron
qəbuledicisi

Birincili
elektron
qəbuledicisi

Ele

kt
ro
zə n d
nc aş
iri ım
Pq
a

Pc

Fotosistem II
BÖLÜM 2

ATP

Hüceyrə

kt
ro
zə n d
n a
Fd ciri şıma
NADP+
reduktaz

Sitoxrom
kompleksi

210

Karbon tutma

Fotosistem I

NADP+
+H+
NADPH

CO2 qəbuledicisinin bərpası

Calvin
dövrəsi

Reduksiyalanma

TƏSVİR ET Yuxarıdakı diaqramda ATP və NADPH-ın harada
istifadə olunduğunu və rubiskonun harada fəaliyyət göstərdiyini
yazın. Bu pillələri təsvir edin.

BAŞLIQ

10.4

İsti və quru iqlimlərdə karbon tutulmasının
alternativ yolları təkamül etmişdir
Quru və isti günlərdə C3 bitkiləri stomalarını bağlayaraq
su itkisinin və eyni zamanda CO2 qəbulunun qarşısını alır,
O2-ni yarpağın içində saxlayır. Belə şəraitdə fototənəffüs
baş verə bilər: Rubisko CO2 əvəzinə, O2-yə bağlanaraq ATP
istifadə edir və CO2 buraxır; ATP və ya karbohidrat əmələ
gəlmir. Fototənəffüsün təkamül qalığı olma ehtimalı olsa da,
fotoqoruyucu təsiri də ola bilər.
C4 bitkiləri fototənəffüsü azaltmaq üçün CO2-ni mezofil hüceyrələrində dördkarbonlu birləşmələrin tərkibinə qatır. Bu
birləşmələr topa örtüyü hüceyrələrinə ötürülür və burada
karbon dioksidi Calvin dövrəsinə daxil etmək üçün buraxır.
CAM bitkiləri gecələr stomalarını açıb, CO2-ni mezofil hüceyrələrində toplanan üzvi turşuların tərkibinə salır. Gündüz
vaxtı stomalar bağlanır və üzvi turşuların tərkibindəki CO2
Calvin dövrəsi üçün buraxılır.
Enerji baxımından C4 və CAM fotosintezi C3 fotosintezi ilə
müqayisədə niyə daha bahalıdır? Hansı iqlim şəraiti C4 və
CAM bitkilərinə üstünlük verər?

BAŞLIQ

10.5

Həyat fotosintezdən asılıdır
Fotosintezlə istehsal olunan üzvi birləşmələr Yer kürəsindəki ekosistemləri enerji və tikinti materialı ilə təmin edir.
Bütün canlıların fotosintezdən necə asılı olduğunu izah edin?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Fotosintezin işıq reaksiyaları Calvin dövrəsini aşağıdakılardan hansı ilə təmin edir?
A) işıq enerjisi
B) CO2 və ATP
C) H2O və NADPH
D) ATP və NADPH
2. Aşağıdakılardan hansı fotosintez zamanı elektronların axımını düzgün göstərir?
A) NADPH → O2 → CO2
B) H2O → NADPH → Calvin dövrəsi
C) H2O → fotosistem I → fotosistem II
D) NADPH → elektron daşıma zənciri → O2

3. C4 və CAM bitkilərindəki fotosintezin oxşarlığı nədir?
A) Hər ikisində fotosistem I istifadə olunur
B) Hər iki növ bitki şəkəri Calvin dövrəsi olmadan istehsal
edir
C) Hər ikisində karbonun ilkin tutulması rubisko ilə aparılmır
D) Hər iki növ şəkərin böyük hissəsini qaranlıqda istehsal
edir
4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı avtotrof ilə heterotrof arasındakı fərqi düzgün ifadə edir?
A) Heterotroflar deyil, sadəcə avtotroflar CO2 və digər qeyri-üzvi maddələrlə başlayaraq özlərini bəsləyə bilirlər
B) Yalnız heterotroflar mühitdəki kimyəvi birləşmələrə
ehtiyac duyur
C) Hüceyrə tənəffüsü heterotroflara xasdır
D) Yalnız heterotrofların mitoxondriləri var
5. Aşağıdakılardan hansı Calvin dövrəsində baş vermir?
A) Karbon tutulması
B) NADPH-ın oksidləşməsi
C) Oksigen buraxılması
D) CO2 qəbuledicisinin bərpası

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Fotofosforlaşma mexanizmi aşağıdakılardan hansına bənzəyir?
A) Qlikolizdəki substrat səviyyəsində fosforlaşma
B) Hüceyrə tənəffüsündəki oksidləşdirici fosforlaşma
C) Karbon tutulması
D) NADP+-in reduksiyası
7. Hansı proses daha birbaşa olaraq, işıq enerjisi ilə aparılır?
A) Tilakoid membranından protonların vurularaq, pH qradiyentinin yaradılması
B) NADP+ molekullarının reduksiyası
C) Enerjinin bir piqment molekulundan digərinə ötürülməsi
D) ATP sintezi

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
8. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Dəlillər göstərir ki,
fosil yanacaqları və odunun yandırılması ilə atmosferə

əlavə olunan CO2 qlobal istiləşməyə səbəb olur. Rütubətli
ekvatorial meşələr qlobal fotosintezin təxminən 20%-ni
təşkil edir, ancaq yaşayan ağac tərəfindən yüksək miqdarda CO2-nin istifadə olunması qlobal istiləşmənin azalmasına ya çox az töhfə verir, ya da yekunda heç bir töhfə
vermir. Bunun səbəbi nə ola bilər? (İpucu: Canlı və ölü
ağaclardakı hansı proseslər CO2 istehsal edir?)
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Fototənəffüs soyanın fotosintetik məhsuldarlığını yarıya qədər endirə bilir. Bu rəqəm
soyanın yabanı əcdadlarında yüksək, yoxsa aşağı olar?
Cavabınızı izah edin.
10. ELMİ SUAL ● ƏLAQƏ QUR Aşağıdakı diaqram təcrid olunmuş tilakoidlərlə aparılan təcrübəni göstərir. Tilakoidlər
əvvəl pH-ı 4 olan məhlulda turşulaşdırılmışdır. Tilakoid
boşluğunun pH-ı 4-ə çatandan sonra, onlar pH-ı 8 olan
məhlula keçirilmişdir. Nəticədə, tilakoidlər qaranlıqda
ATP istehsal etmişlər. (pH anlayışını xatırlamaq üçün
Başlıq 3.3 baxın).

pH 4

pH 7

pH 8

pH 4

pH-ı 8 olan məhluldakı tilakoid membranının böyüdülmüş sxemini çəkin. Sxemə ATP sintazı da əlavə edin.
Yüksək və alçaq H+ qatılığı olan yerləri qeyd edin. Enzim
üzərindən proton axımının istiqamətini və ATP-nin
istehsal olunduğu reaksiyanı göstərin. ATP tilakoidin
daxilində, yoxsa xaricindədir? Təcrübədəki tilakoidlərin
qaranlıqda niyə ATP istehsal etdiklərini izah edin.
11. ESSE: ENERJİ VƏ MADDƏ Həyatın enerjisi günəşdən gəlir.
Biosferdəki bütün istehsalçılar həyat üçün lazımi enerji və
karbon skeletlərini təmin edən üzvi molekulları istehsal
etmək üçün günəşdən gələn enerjidən asılıdır. Qısa bir
inşa ilə (100-150 söz) bitki xloroplastlarında baş verən
fotosintez prosesinin günəş enerjisini şəkər molekullarındakı kimyəvi enerjiyə necə çevirdiyini təsvir edin.
12. SİNTEZ
Antarktikada müşahidə olunan “qırmızı
qar”ın səbəbi mənfi
dərəcəli temperaturlarda böyüyən
fotosintetik yaşıl
yosunlardır (Chlamydomonas nivalis). Bu
yosunlara yüksəkliklərdə yerləşən
illik buzlaqlarda da
rast gəlinir. Hər iki
mühitdə ultrabənövşəyi işıq səviyyəsi
yüksəkdir. Bu fəsildə
öyrəndiklərinizdən
yola çıxaraq, sözügedən fotosintetik
yosunların niyə qırmızı-çəhrayı rəngdə olduqlarını izah
edən bir fikir irəli sürün.

FƏSİL 10

Fotosintez

211

Hüceyrəvi Xəbərləşmə
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Şəkil 11.1 Hüceyrənin siqnalötürmə mexanizmi impalanın bu qaçışına necə təkan verir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
11.1

Xarici siqnallar hüceyrə içində
cavaba çevrilir

11.2

Qəbul: Reseptor proteininə
bağlanan siqnal onu formaca
dəyişdirir

11.3

Ötürmə: Siqnal hüceyrə içində
molekulyar qarşılıqlı əlaqələr
silsiləsiylə reseptordan hədəfə
çatdırılır

11.4

Cavab: Siqnalötürmə
transkripsiya tənzimi və
ya sitoplazma fəaliyyəti ilə
nəticələnir

11.5

Apoptoz çox sayda siqnalötürmə
yolunu inteqrasiya edir

Epinefrin
(adrenalin)
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Bu impalanın şəkildəki qaçışı ölüm-dirim mübarizəsidir. Arxasındakı
çitanın onu haqlaması an məsələsidir. İmpala sürətlə nəfəs alıb
verir, ürəyi şiddətlə döyünür, o, var gücü ilə çapır. Bütün bu fizyoloji
fəaliyyət impalanın çitanı gördüyü anda, gərginlik altında böyrəküstü
vəzisindən ifraz olunan hormonlar tərəfindən hərəkətə gətirilən "ya
döyüş, ya qaç" reaksiyasının tərkib hissəsidir. Bu cavabın burada olduğu
kimi işləməsinin, yəni impalanın milyardlarla hüceyrəsinin bir-birilə
"sövdələşərək" koordinasiyalı şəkildə belə bir fəaliyyəti həyəta keçirə
bilməsinin təməlində yatan sistem necə işləyir?
Hüceyrələr bir-birinə xəbər ötürə, ətraf mühit və digər hüceyrələrdən
aldıqları siqnalları başa düşə bilirlər. Bu siqnal işıq və ya toxunma da
ola bilər, ancaq əksər hallarda kimyəvi maddələrdir. Yuxarıda təsvir
olunan qaçış reaksiyasına epinefrin (adrenalin də adlanır) molekulu
start verir. Hüceyrələrarası xəbərləşmə mexanizmləri üzərində
aparılan araşdırmalar bütün canlı formaları arasında təkamül əlaqəsini
aydın şəkildə göstərir. Eyni xəbərləşmə mexanizmi bakteriyalardakı
xəbərləşmə mexanizmindən tutmuş embrion inkişaf və xərçəng
xəstəliyinə qədər, müxtəlif növ canlılarda, müxtəlif növ proseslərdə
təkrar-təkrar qarşımıza çıxır. Bu fəsildə bir hüceyrədən göndərilən
kimyəvi siqnalın digəri tərəfindən necə qəbul edildiyi, necə emal
olunduöunu və ona necə cavab verildiyini öyrənəcəyik. Bundan əlavə,
apoptoz adlanan, birdən çox siqnalötürmə yolunu özündə cəmləşdirən
proqramlı hüceyrə ölümü mövzusuna da toxunacağıq.

BAŞLIQ 11.1

metodlarıyla dəyişdirərək, ancaq öz aralarında cütləşə
bilən yeni reseptor və faktorlu maya hüceyrələri əldə edə
bilmişlər. Bu yeni hüceyrələr dəyişdirilməmiş ilkin maya
populyasiyası ilə cütləşə bilməmişlər. Bu nəticə göstərir
ki, reseptor və cütləşmə faktorlarını dəyişdirməklə yeni
bioloji növ yaratmaq mümkündür.
Maya hüceyrəsinin səthindəki reseptora bağlanan
cütləşmə faktoru hüceyrənin cütləşmə prosesinə təkan
verən siqnalı necə əmələ gətirir? Cavab siqnalötürmə yolu
adlanan ardıcıl mərhələli çoxaddımlı reaksiyadır. Maya və
digər heyvanlarda onlarla bu cür biokimyəvi yol vardır.
Maya və heyvanların ortaq əcdadlarının bir milyard ildən
də qədim tarixdə yaşamış olmalarına baxmayaraq, bu canlıların hüceyrələrindəki siqnalötürmə yollarının molekulyar detalları heyrətamiz dərəcədə bənzərdir. Buradan,
siqnalötürmə yollarının ilkin versiyalarının Yer kürəsində ilk çoxhüceyrəli canlıların ortaya çıxmasından 100
milyonlarla il əvvəl törəməyə başladığı qənaətinə gəlmək
mümkündür.
Güman edilir ki, siqnalötürmə mexanizmləri qədim prokariot və maya kimi təkhüceyrəli eukariotlarda yaranmağa başlamış və daha sonra onların coxhüceyrəli törəmələri
tərəfindən yeni məqsədlər üçün uyğunlaşdırılmışdır. Hüceyrə siqnalötürmə prosesi prokariotlar üçün də əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, bakteriya hüceyrələri digər bakteriyalar tərəfindən tanınan molekullar ifraz edir (Şəkil 11.3).
Kvorum duyma adlanan bu proses vasitəsilə bakteriyalar
siqnal molekullarının qatılığını duyaraq məhəlli səviyyədə
öz saylarını təyin edə bilirlər.
Kvorum duyma bakteriya populyasiyalarında bəlli sayda
hüceyrənin sinxron şəkildə (eyni zamanda) hərəkət etmə-

Xarici siqnallar hüceyrə içində cavaba
çevrilir
"Danışan" hüceyrə "dinləyən" hüceyrəyə nə deyir?
Birincinin dediyinə ikinci nə cavab verir ? Hüceyrələr
beləmi xəbərləşirlər? Sualı cavablandırmağa
mikroorqanizmlər arasındakı xəbərləşməyə nəzər
salmaqla başlamaq lazımdır.

Siqnalötürmənin Təkamülü
TƏKAMÜL Hüceyrələrin öz aralarında danışdıqları
mövzulardan biri cinsi münasibət, yəni seksdir. Çörək,
şərab və pivə kimi qida məhsullarının istehsalında
istifadə olunan təkhüceyrəli maya Saccharomyces cerevesiae
hüceyrələri cinsi partnyorlarını kimyəvi xəbərləşmə
vasitəsilə tapırlar. İki növ cinsiyyət və ya cütləşmə tipi
mövcuddur – a və 𝜶 (Şəkil 11.2). Hər tip yalnız digər tipin
reseptorlarına bağlanan özünəməxsus faktor ifraz edir.
Bir-birinin cütləşmə faktorları ilə qarşılaşdıqlarında, əks
tiplər formalarını dəyişdirərək, bir-birinə doğru uzanır
və birləşir, yəni cütləşirlər. Yaranan a/𝜶 hüceyrəsi iki
hüceyrənin bütün genlərini ehtiva edir. Bir-birinə qarışmış
bu gen dəstləri növbəti hüceyrə bölünməsiylə yeni
yaranan hüceyrələrə müəyyən üstünlüklər qazandırır.
Cütləşmə faktoru ilə reseptorun açar-kilid kimi bir-birinə oturması cütləşmənin yalnız eyni növə aid maya
hüceyrələri arasında həyata keçməsini təmin edir. Alimlər
bu reseptor və cütləşmə faktorlarını genetik mühəndislik

Şəkil 11.2 Cütləşən maya hüceyrələri arasında xəbərləşmə. Saccharomyces cerevisiae hüceyrələri qarşı cinsi tapmaq və cütləşmə prosesini
başlatmaq üçün kimyəvi siqnalötürmə yollarından istifadə edirlər. Bu əks
cinsiyyətli hüceyrələr, eləcə də, onların kimyəvi siqnal molekulları və ya
cütləşmə faktorları a və 𝜶 adını alır.
1 Cütləşmə
faktorlarının
mübadiləsi.
Bir hüceyrə tipi
digər tip hüceyrənin səthindəki
reseptorlara
bağlanan cütləşmə faktorları
ifraz edir.

𝜶 faktoru

Reseptor

𝜶

a

a cinsi maya
hüceyrəsi

2 Cütləşmə. Faktorların reseptorlara bağlanması nəticəsində
hüceyrələr bir-biriylə birləşir.

3 Yeni a/𝜶 hüceyrəsi. Birləşmə nəticəsində əmələ gələn
yeni hüceyrənin nüvəsində a
və 𝜶 hüceyrələrinə aid bütün
genlər vardır.

a faktoru

𝜶 cinsi maya
hüceyrəsi

Şəkil 11.3 Bakteriyalarda xəbərləşmə. Miksobakteriya (selikli
bakteriyalar) adlı torpaq bakteriyaları qida informasiyasını kimyəvi
siqnallar vasitəsilə bir-birinə ötürürlər. Qida qıtlığında ac hüceyrələr
qonuşuluqdakı hüceyrələr ilə bir yerə yığışmağa təkan verən siqnal
molekulları ifraz edir. Bu hüceyrələr meyvə cisimciyi adlanan spor
istehsal edən strukturlar əmələ gətirir.
Sporlar uyğun şərait yetişənədək,
həyatda qala bilən qalın divarlı
hüceyrələrdir. Şəkildə göstərilən
miksobakteriya Myxococcus xanthus
növünə aiddir (1–3: SEM; rəngli şəkil
işıq mikroqrafıdır.)
1 Müstəqil çöpvari
hüceyrələr

𝜶

a

2 Hüceyrələr bir yerə yığışır

3 Meyvə cisimciyi –
spor əmələ gətirən
struktur

a/𝜶

Meyvə cisimcikləri
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
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MƏSƏLƏ HƏLLİ MƏŞĞƏLƏSİ

"O gün futbol oynayanda dərim sıyrılmışdı.
Səncə, həkimə getməliyəm?" Fiziki olaraq
nə qədər hazırlıqlı olsanız da, futbol kimi
gərgin idman növləri bədəndə yaralar
əmələ gətirə bilir. Rəqib ilə mübarizədə,
toxunma nəticəsində yoluxmaya açıq yaralar əmələ gələ bilir. Əgər yara antibiotikə
davamlı bakteriya ilə yoluxubsa, bu yaralar,
hətta, ölümlə belə nəticələnə bilər.
Daha çox qızılı stafilokok adı ilə tanınan
Staphylococcus aureus infeksiyalarının
çoxu antibiotikə davamlı deyil və müalicə
olunur. Ancaq, ABŞ-da bir şagird MRSA
adlanan ştamm ilə yoluxduğu üçün
böyük təhlükə ilə üzləşmişdir. MRSA
(ing. methicillin-resistant Staphylococcus
aureus), yəni metisillinə davamlı S. aureus
adına baxmayaraq, sadəcə metisillinə
deyil, bir çox başqa növ antibiotikə qarşı da
davamlıdır.

S. aureus sağlam insanın dəri səthində yaşayan adi bakteriya növüdür, ancaq dəridə
yara və ya sıyrıq yaranarsa, bu açıqlıqdan
içəri keçərək, təhlükəli patogenə çevrilə
bilir. İçəri daxil olub bəlli say həddini keçən
bakteriyalar toksin ifraz etməyə başlayır.
Bu, ev hüceyrələrinin ölümünə, iltihab və
ciddi zərərə yol açır. İnsanların 100-də
1-i adi antibiotiklərə qarşı davamlı olan S.
aureus ştammı daşıdığı üçün ən kiçik infeksiyanın böyük fəsadları ola, hətta, ölümlə
nəticələnə bilər.
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

Bu məşğələdə S. aureus bakteriyalarının öz hüceyrə qatılıqlarını ölçə bildikləri mexanizmə, yəni kvorum duyma prosesinə müdaxilə edərək, toksin istehsalını dayandırmağın
mümkünlüyü araşdırılır.

Yanaşma

S. aureus bakteriyasında kvorum duyma prosesi toksin istehsalı ilə yekunlaşa
bilən iki fərqli siqnalötürmə yolunu əhatə edir. Bakteriyanın kvorum duyma
yollarına müdaxilə etdiyi təxmin olunan iki namizəd peptid (qısa protein)
verilmişdir: peptid 1 və peptid 2. Məqsəd kvorum duyma inhibitoru olduğu
düşünülən bu peptidləri sınayaraq, onların bu kvorum duyma yollarından
hansı(larını) blokladığını öyrənməkdir.
Təcrübə üçün, S. aureus kulturası standard yüksək qatılığa qədər böyüdülmüş və kulturadakı toksin miqdarı ölçülmüşdür. Kontrol kulturasında peptid
yoxdur. Digər kulturalara inhibitor peptidlərdən biri və ya hər ikisi kulturaya
bakteriya əkilmədən əvvəl əlavə olunmuşdur.

Data
Hüceyrə kulturası toksin qatılığı
([μmol/mL])

Dəri yarası nə qədər
təhlükəlidir?

Kontrol

Peptid 1

Peptid 2

Peptid 1+2

Mənbə: N. Balaban et al., Treatment of Staphylococcus aureus biofilm infection by the quorumsensing inhibitor RIP, Antimicrobial Agents and Chemotherapy 51(6):2226–2229 (2007).

Analiz

1. Kulturaları toksin istehsalına görə, çoxdan aza sıralayın.
2. Əgər varsa, peptid(lər) ehtiva edən kulturalardan hansı biri kontrol kulturasındakı qədər toksin istehsal edə bilmişdir? Buna dəlili nədir?
3. Hər iki peptid növü kulturaya əlavə olunduqda, böyümə mühitindəki toksin istehsalı üzərinə additiv təsir müşahidə olunurmu? Dəlil nədir?
4. Bu nəticələrə görə, peptid 1 və peptid 2 molekulları eyni kvorum duyma
yolunamı, yoxsa fərqli iki yolamı təsir edir? Cavabı əsaslandırın.
5. Data antibiotikə davamlı S. aureus infeksiyası üçün yeni müalicə metodu təklif edirmi? Bu araşdırmanı genişlətmək üçün başqa hansı biliklərə
ehtiyac var?

li olduğu hallarda koordinasiyaya imkan yaradır. Buna
misal olaraq, səthə yapışan bakteriya yğınının biofilm
əmələ gətirməsini göstərmək olar. Biofilm içərisindəki
hüceyrələr qidanı, adətən, üzərinə yapışdıqları səthdən
əldə edirlər. Biofilmi dəfələrlə görmüsünüz, sadəcə.
bunu bilmirsiniz. Meşədə gəzərkən yarpaq səthində,
çürüyən ağac parçaları üzərində müşahidə etdiyiniz parlaq, nəmli örtük, hətta, səhərlər dişlərinizin səthində
əmələ gələn nazik örtük biofilmdir. Dişləri fırçalamaq
və iplə təmizləmək oyuq və damaq xəstəlikləri əmələ
gətirən biofilmləri dağıtmaq üçündür.
Bakteriyaların kvorum duyma ilə koordinasiya olunan
davranışlarına digər bir nümunə ciddi kliniki nəticələri
olan yoluxucu bakteriyaların toksin ifrazı prosesidir.
Bəzi infeksiyalarda antibiotik müalicəsi bakteriyalara
qarşı arzuolunan təsiri göstərmir, çünki bəzi bakteriya
ştammları bu dərmanlara müqavimət qazanmışdır. Kvorum duyma prosesinin siqnalötürmə yollarına müdaxilə
alternativ müalicə üsulu kimi gələcək vəd edir. Elmi
Bacarıq Məşğələsində bu yeni yanaşma ilə aparılan bir
tədqiqat ilə tanış ola bilərsiniz.

Şəkil 11.4 Hüceyrələrin birbaşa əlaqə ilə xəbərləşməsi.
Plazma membranı

Heyvan hüceyrəsinin
aralı qovşağı

Hüceyrə divarı

Bitki hüceyrəsinin
plazmodesması

(a) Hüceyrə qovşaqları. Həm heyvan, həm də bitki hüceyrəsində
siqnal molekulları da daxil olmaqla, maddənin qonşu hüceyrələr
arasında plazma membranından keçmək məcburiyyətində olmadan sərbəst şəkildə keçə bildiyi hüceyrə qovşaqları mövcuddur.

(b) Hüceyrələrarası tanıma. İki heyvan hüceyrəsi içdən çölə
uzanan molekullar arasındakı qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə xəbərləşə
bilirlər.

Məhəlli və Uzaqməsafəli Siqnalötürmə
Bakteriya və maya hüceyrəsində olduğu kimi, çoxhüceyrəli canlının hüceyrələri də, adətən, siqnal molekulları vasitəsilə xəbərləşir. Siqnalın hədəfi olan hüceyrə
yaxında ola biləcəyi kimi, uzaqda da yerləşə bilir. Başlıq
6.7 və 7.1-də bəhs etdiyimiz kimi, eukariot hüceyrələr
məhəlli siqnalötürmənin bir növü olan birbaşa əlaqə vasitəsilə xəbərləşə bilirlər (Şəkil 11.4). Həm heyvan, həm
də bitkidə yanaşı hüceyrələrin sitoplazmasını bir-birinə
birbaşa birləşdirən hüceyrə qovşaqları mövcuddur
(Şəkil 11.4a). Sitozolda həll olmuş siqnal molekulları
hüceyrələr arasında sərbəstcə hərəkət edə bilir. Əlavə
olaraq, heyvanların hüceyrə səthində yerləşən membra-

na bağlı molekullar hüceyrələrarası tanıma prosesində
birbaşa xəbərləşmə həyata keçirə bilir (Şəkil 11.4b). Bu
cür məhəlli siqnalötürmə mexanizmləri, xüsusilə embrion inkişaf və immun cavab proseslərində əhəmiyyət
daşıyır.
Məhəlli siqnalötürmənin digər bir çox tipində siqnal molekulları siqnalötürən hüceyrə tərəfindən ifraz
olunur. Bəzi molekullar çox qısa məsafə qət edir; bu
cür molekullar ancaq yaxınlıqdakı hüceyrələrə təsir
göstərə bilir. Heyvan hüceyrələrində bu növ məhəlli
siqnalötürmə parakrin siqnalötürmə (Şəkil 11.5a) adlanır.

Şəkil 11.5 Heyvanlarda ifraz olunan molekullarla məhəlli və uzaqməsafəli hüceyrə siqnalötürməsi. Həm məhəlli, həm də
uzaqməsafəli siqnalötürmə tiplərində, bəlli siqnal molekullarına yalnız onları tanıya bilən spesifik hüceyrələr tərəfindən cavab verilir.
Məhəlli siqnalötürmə

Uzaqməsafəli siqnalötürmə

Hədəf hüceyrələr

Siqnalötürən
hüceyrə

Elektrik siqnalı neyroötürücünün buraxılmasına təkan
verir.
Neyroötürücü
sinaps
boşluğunda
diffuziya edir.

(a) Parakrin siqnalötürmə.
Siqnalötürən hüceyrə məhəlli
tənzimləyici molekullar ifraz
edərək, yaxınlıqdakı hədəf hüceyrələr üzərində təsirini göstərir
(məsələn, böyümə faktoru).

Hədəf hüceyrəsi hormonu
spesifik şəkildə tanıyır.

Hormon
qanla
daşınır

İfrazedici
qovuqcuqlar
Məhəlli tənzimləyici

Endokrin
hüceyrəsi

Hədəf hüceyrə
(b) Sinaptik siqnalötürmə. Sinir
hüceyrəsi sinapsa neyroötürücü
molekul buraxır və əzələ və ya
sinir hüceyrəsi kimi hədəf hüceyrələri oyadır.

Qan
damarı
(c) Endokrin (hormonal) siqnalötürmə. İxtisaslaşmış endokrin
hüceyrələri, adətən, qan kimi vücud mayelərinə hormon ifraz
edir. Hormonlar çox hüceyrəyə çatır, ancaq sadəcə onu tanıya
bilən hüceyrələrə bağlanıb təsir edir.
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Parakrin siqnalötürmədəki məhəlli tənzimləyicilərin bir
növü olan böyümə faktorları yaxınlıqdakı hüceyrələrin
böyüyüb bölünməsinə təkan verən birləşmələrdir. Tək
bir hüceyrədən çıxan böyümə faktorları yaxınlıqdakı
onlarla hüceyrəyə eyni anda təsir edə bilir.
Məhəlli siqnalötürmənin daha ixtisaslaşmış forması olan sinaptik siqnalötürmə heyvanın sinir sistemində
fəaliyyət göstərir (Şəkil 11.5b). Sinir hüceyrəsi boyu
hərəkət edən elektrik siqnalı neyroötürücü molekulların
ifrazına təkan verir. Kimyəvi siqnal vəzifəsi görən bu
molekullar sinir hüceyrəsi ilə hədəf hüceyrə arasında
kiçik aralıq olan sinaps boşluğu içərisində diffuziya
edərək, hədəf hüceyrədə cavab reaksiyası əmələ gətirir.
Həm heyvanlar, həm də bitkilər uzunməsafəli siqnalötürmə üçün hormon molekullarından istifadə edirlər.
Heyvanların endokrin siqnalötürmə adlanan hormonal siqnalötürmə prosesində ixtisaslaşmış hüceyrələr
qan dövranı (sirkulator sistem) sistemində vücudun
digər hissələrinə gedib çıxan hormonlar ifraz edərək,
bu siqnalları tanıya və müvafiq cavab verə bilən hədəf
hüceyrələrlə əlaqə qururlar (Şəkil 11.5c). Bitki hormonları (bitki böyümə tənzimləyicisi) da bəzən, bitki damarları
(borucuq) ilə ötürülür, lakin əksər halda hüceyrələrin
içindən hərəkət edərək, yaxud qaz halında hava ilə
diffuziya edərək hədəfə çatır (Başlıq 39.2). Məhəlli
tənzimləyicilərdə olduğu kimi, hormonlar da ölçü və tip
baxımından müxtəlifdirlər. Məsələn, meyvənin yetişməsini və bitkinin böyüməsini tənzimləyən hormon
olan etilen qazı sadəcə altı atomdan ibarətdir (C2H4) və
nəticədə, hüceyrə divarından asanlıqla keçə bilir. Digər
tərəfdən, qanda şəkər miqdarını tənzimləyən heyvan
hormonu insulin isə minlərlə atomdan ibarət proteindir.
İfraz edilmiş siqnal molekuluna məruz qalan hədəf
hüceyrədə nə baş verir? Bir hüceyrənin siqnal molekuluna cavab verə bilməsi, onun bu siqnal molekuluna bağlana bilən spesifik reseptor molekuluna sahib
olub-olmamasından asılıdır. Hüceyrənin bu bağlanma
nəticəsində ortaya çıxan informasiyaya, yəni siqnala cavab verə bilməsi üçün siqnal çevrilməlidir. Bu fəslin geri
qalan hissəsində bu proseslərin, əsasən, heyvan hüceyrələrində necə baş verdiyini müzakirə edəcəyik.

Siqnalötürmənin Üç Mərhələsi Vardır
Siqnal molekullarının siqnalötürmə yolundakı mexanizmləri haqqındakı modern təsəvvürlərin əsasını bu
Şəkil 11.6 Siqnalötürmə Prosesinə Ümumi Baxış. Xəbəri alan hüceyrə
perspektivindən siqnalötürmə prosesini üç
mərhələyə bölmək mümkündür: siqnalın
qəbulu, siqnalın ötürülməsi və hüceyrənin
cavabı. Qəbul, burada göstərildiyi kimi,
plazma membranında baş verdiyində
ötürmə mərhələsi, adətən, çoxaddımlı
olur. (Buradakı üç addım simvolikdir.)
Hər addımda ötürücü molekul bir sonrakı
molekulda dəyişiklik yaradır. Yolun son
molekulu hüceyrə cavabına təkan verir.
VİZUAL BACARIQ
Sutherland-in
təcrübələrindəki epinefrin bu sxemin hansı
hissəsində olar?
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HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE

sahədə qabaqcıl işlər görmüş və buna görə 1971-ci ildə
Nobel Mükafatına layiq görülmüş Earl W. Sutherland
qoymuşdur. Sutherland və əməkdaşları Vanderbilt
Universitetində epinefrin adlı heyvan hormonunun
qaraciyər və əzələ hüceyrələrində qlikogen ehtiyat polisaxaridinin parçalanmasına təkan verərək, "ya döyüş,
ya qaç" reaksiyasına necə səbəb olduğunu araşdırırdılar.
Qlikogenin parçalanması nəticəsində daha sonra qlükoz
6-fosfata çevriləcək qlükoz 1–fosfat yaranır. Qlikoliz yolunun erkən ara maddələrindən biri olan bu birləşmələr
qaraciyər və ya əzələ hüceyrələri tərəfindən enerji
istehsalı üçün istifadə olunur (Şəkil 9.9). Alternativ
olaraq, maddənin fosfatı çıxarıla və sadə qlükoz qana
ötürülərək, vücudun digər hüceyrələrinə yanacaq olaraq
verilmək üçün istifadə edilə bilər. Yəni epinefrinin
təsirlərindən biri, heyvanın özünü müdafiə etmək (döyüşmək) və ya fəslin əvvəlindəki impalada gördüyünüz
kimi, təhlükədən uzaqlaşmaq (qaçmaq) üçün yanacaq
rezervlərini səfərbər etməkdir.
Sutherland-ın tədqiqat qrupu epinefrinin o zaman
bilinməyən bir yolla sitozol enzimi olan qlikogen fosforilazı aktivləşdirərək, qlikogen parçalanmasına təkan
verdiyini kəşf etmişdir. Lakin epinefrin sınaq şüşəsində,
hüceyrəsiz enzim və onun substratı olan qlikogen qarışığına əlavə olunduğunda parçalanma baş vermirdi. Qlikogen fosforilazın epinefrin tərəfindən aktivləşdirilməsi
yalnız bütöv hüceyrə varlığında baş verirdi. Bu nəticə
Sutherland-a iki şey deyirdi: Birincisi, epinefrin qlikogen
parçalanmasını həyata keçirən enzim ilə birbaşa əlaqə
qurmur, yəni hüceyrə içində başqa ara addım(lar) olmalıdır. İkincisi, siqnalın ötürülməsi üçün bütöv (parçalanmamış), membran–əhatəli hüceyrə tələb olunur.
Sutherland-ın tədqiqatlarına əsasən, hüceyrəvi xəbərləşmənin qəbulu zamanı gedən prosesləri üç mərhələyə
ayırmaq mümkündür: qəbul, ötürmə və cavab
(Şəkil 11.6):
1 Qəbul. Qəbul hədəf hüceyrənin xaricdən gələn
siqnal molekulunu tanıma əməliyyatıdır. Siqnal
molekulu hüceyrə səthində (bəzən hüceyrə içində)
yerləşən reseptor proteininə bağlandığı zaman hüceyrə onu "tanıyır".
2 Ötürmə. Siqnalın reseptora bağlanması nəticəsində, reseptor molekulu bu və ya digər formada özünü
dəyişdirir və beləcə, ötürmə mərhələsinə təkan verir.
SİTOPLAZMA

Plazma membranı

1 Qəbul

2 Ötürmə

3 Cavab

Reseptor

1

2
Ötürücü molekullar

Siqnal
molekulu

3

Qlikogen
fosforilaz
aktivləşməsi
kimi hüceyrə cavablarına təkan
verilir.

Ötürmə mərhələsi siqnalı hüceyrənin spesifik reaksiya verə biləcəyi formaya salır. Sutherland-ə görə,
epinefrinin qaraciyər hüceyrəsinin plazma membranında yerləşən reseptor proteininə bağlanması
ilə sitozoldakı qlikogen fosforilaz aktivləşir. Bəzən
ötürmə təkaddımlı olsa da, çox vaxt mürəkkəb,
çoxaddımlı prosesdir. Siqnalötürmə yolu siqnalın
çoxsaylı ardıcıl dəyişikliklər ilə çevrilib ötürüldüyü
biokimyəvi yoldur. Bu yolun komponentləri, adətən,
ötürücü molekul adlandırılır. Şəkildə şərti olaraq üç
ədəd ötürücü göstərilmişdir.
3 Cavab. Siqnalötürmənin üçüncü mərhələsində,
ötürülən siqnal sonda spesifik hüceyrə cavabına
təkan verir. Bu cavab, demək olar ki, istənilən hüceyrə fəaliyyəti ola bilər – enzim katalizi (məsələn,
qlikogen fosforilaz katalizi), sitoskeletin dəyişdirilməsi, nüvədə spesifik genlərin aktivləşdirilməsi və s.
Siqnalötürmə prosesi bu kimi əhəmiyyətli proseslərin doğru hüceyrədə, doğru zamanda və orqanizmin
digər hüceyrələrində gedən əməliyyatlar ilə düzgün
koordinasiya ilə həyata keçirildiyini təmin etməyə
kömək edir. İndi isə, bu prosesin tənzimi və dayandırılması da daxil olmaqla siqnalötürmə mexanizmlərinə daha dərindən nəzər yetirək.

YOXLAMA 11.1
1. Siqnalötürmə mexanizmi mayalarda qovuşmanın yalnız əks
cütləşmə tipləri arasında baş verməsini necə təmin edir?
2. Epinefrinin əmələ gətirdiyi siqnal qaraciyərdə spesifik siqnalötürmə yoluna təkan verir. Qlikogen fosforilaz bu yolun üç
mərhələsinin hansı birində rol oynayır?
3. ƏGƏR Qlikogen fosforilaz və qlikogen qarışığına hüceyrəsiz mühitdə, sınaq şüşəsində epinefrin əlavə olunarsa, qlükoz
1–fosfat əmələ gələrmi?

BAŞLIQ 11.2
Qəbul: Reseptor proteininə
bağlanan siqnal onu formaca
dəyişdirir
Kabelsiz internet ötürücüsü siqnallarını fasiləsiz
şəkildə ətrafa yayır, lakin ona sadəcə parolu olan
avadanlıqlar qoşula bilir, yəni siqnalın əldə olunması qəbuledicidən asılıdır. Bənzər şəkildə, a cütləşmə
tipinin ötürdüyü siqnallar, ancaq ona uyğun partnyor
tərəfindən, yəni 𝜶 hüceyrələri tərəfindən “eşidilir”.
Şəkil 11.1-dəki impalanın qanında dövr edən epinefrində olduğu kimi, hormonlar cürbəcür hüceyrə ilə
qarşılaşır, ancaq bəlli hədəf hüceyrələri onları tanıya
və cavab verə bilir. Siqnal molekulu ilə reseptor üzərindəki bağlanma yeri arasındakı əlaqəni, açar ilə kilid
arasındakı əlaqəyə bənzətmək mümkündür: tərəflərin
forması bir-birini tamamlayır. Siqnal molekulu liqand,

yəni böyük molekul ilə spesifik bağ quran molekul
vəzifəsini icra edir. Liqand bağlanması nəticəsində reseptor formaca dəyişir. Bir çox reseptor üçün, bu forma
dəyişikliyi reseptoru aktivləşdirir və onlara hüceyrənin
başqa molekulları ilə əlaqəyə girmə qabiliyyəti qazandırır. Digərlərində, liqand bağlanmasının ilk nəticəsi,
həmin reseptor proteinlərindən iki və ya daha çoxunun
bir yerə yığılması olur ki, bu da hüceyrə içində başqa
molekulyar hadisələrin baş verməsinə səbəb olur. Əksər
siqnal reseptoru plazma membranında yerləşir, lakin bəziləri hüceyrə içərisindədir. Aşağıda bu iki tip reseptoru
müzakirə edəcəyik.

Plazma Membranında Yerləşən Reseptorlar
Hüceyrə səthində yerləşən transmembran reseptorlar
heyvanlarda çox əhəmiyyətli rol oynayır. İnsan
hüceyrəsi səthində yerləşən reseptorların ən böyük
sinfi G proteininə qoşulu reseptorlardır (GPCR, ing. G
protein-coupled receptors). 800 növdən çox GPCR var.
Şəkil 11.7-də bunlardan biri nümunə olaraq
göstərilmişdir. Digər nümunə immunitet hüceyrələrinin
içinə girmək üçün HIV virusu tərəfindən oğurlanan koreseptordur (Şəkil 7.8). Maraviroc adlı dərmanın hədəfi
bu GPCR proteinidir və bu metodla AIDS xəstəliyinin
müalicəsində müəyyən qədər uğur əldə olunmuşdur.
Suda həll olunan siqnal molekullarının əksəriyyəti
transmembran reseptor proteinlərinin üzərindəki spesifik yerlərə bağlanaraq, informasiyanı xarici mühitdən
hüceyrənin daxilinə göndərir. Bu proteinlərin üç əsas
növünü – G proteininə bağlı reseptorlar (GPCR), reseptor tirozin kinazlar və ion kanalı reseptorları – nəzərdən
keçirərək hüceyrə səthində yerləşən transmembran
reseptorların ümumi işləmə mexanizmi ilə tanış ola
bilərsiniz (Şəkil 11.8).
Şəkil 11.7 G proteininə qoşulu reseptorun (GPCR) strukturu. Şəkildə adrenalinin (epinefrin) bağlandığı insan β2–adrenergik
reseptorun modeli göstərilmişdir. Reseptor proteini adrenalin liqandını
yamsılayan molekul (yaşıl) və xolesterin (narıncı) varlığında kristallizasiya olunmuşdur. Modelin bu yan görünüşündə iki reseptor molekulu
(mavi) lent formasında təsvir olunmuşdur. Bu reseptora kafein də
bağlana bilir. Bu mövzu ilə bağlı fəslin sonundakı 10-cu suala baxın.
β2–adrenergik
reseptorlar

Plazma membranı

Liqandı
yamsılayan
molekul

Xolesterin
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Şəkil 11.8

Hüceyrə Səthində Yerləşən Transmembran Reseptorlar

G proteininə qoşulu reseptorlar (GPCR)
Siqnal molekulunun bağlanma yeri

Hüceyrə daxilində G proteini ilə
əlaqə quran hissələr
G proteininə qoşulu reseptor

G proteininə qoşulu
reseptor

G proteininə qoşulu reseptor (GPCR, ing.
G protein-coupled receptor) yüksək enerjili molekul
olan GTP-yə bağlanan G proteini ilə işləyən
hüceyrə səthi transmembran reseptordur.
Müxtəlif siqnal molekulları – mayanın cütləşmə
faktorları, neyroötürücülər, epinefrin (adrenalin) hormonu və s. – GPCR vasitəsilə fəaliyyət
göstərir.
GPCR-lər xarici liqand bağlanma və daxili
G proteininə bağlanma yerləri baxımından,
bir-birindən fərqlənir. Buna baxmayaraq, GPCR
proteinlərinin hamısı çox bənzər struktura
malikdir. GPCR-lər eukariot reseptor proteinləri içində böyük bir sinfi təşkil edir. Tək
bir polipeptiddən ibarət bu proteinlər yeddi
ədəd transmembran α-spiral ikincili struktura
malikdir. Burada transmembran hissələrin aydın
görünməsi üçün boru içində lent modeli ilə

Plazma membranı

Aktivləşən
reseptor

HÜCEYRƏ XARİCİ

Siqnal molekulu

GTP

GDP
G proteini
(inaktiv)

SİTOPLAZMA

göstərilmişdir. Bu spirallar arasındakı müəyyən
ilgəklər xaricdə siqnal molekulu üçün, daxildə
(sitoplazma tərəfində) isə G proteinləri üçün
bağlanma yerləri əmələ gətirir. GPCR əsaslı
siqnalötürmə sistemləri orqanizmlərdə olduqca
geniş yayılmışdır və funksiyaları çox müxtəlifdir. Məsələn, insanın görmə, qoxu və dad alma
prosesləri (Başlıq 50.4). Müxtəlif canlılara aid
G proteini və GPCR-lərin struktur bənzərliyi bu
sistemlərin eukariot təkamülünün erkən dövrlərində törədiyini göstərir.
G proteinindəki nasazlıqlar bakteriya infeksiyası daxil olmaqla, bir sıra insan xəstəliklərin
səbəbidir. Vəba, göy öskürək, botulizm və bir
sıra başqa xəstəliyin törədicisi olan bakteriyaların hədəfi G proteinləridir. Bu gün istifadə
olunan dərmanların 60%-i təsirini G proteini
yollarına müdaxilə edərək göstərir.

Enzim

1 G proteinini elektrik açarı kimi açıq və qapalı halı olan molekulyar
açara bənzətmək mümkündür. Membranın sitoplazma tərəfində
ona bağlı ikən hərəkət edə bilən bu proteinin açıq–qapalı vəziyyəti
GDP və ya GTP qoşulmasından asılıdır. Protein də adını elə buradan
götürür. (GTP, ing. guanosine triphosphate, quanozin trifosfat ATP
molekuluna bənzərdir.) Yuxarıdakı sxemdə olduğu kimi, GDP G proteininə qoşulu olduğu zaman protein inaktiv vəziyyətdədir. Reseptor
və G proteini, adətən, enzim olan üçüncü protein ilə birlikdə işləyirlər.

GDP

İnaktiv
enzim

GTP

2 Reseptorun xarici hissəsinə uyğun siqnal molekulu bağlandığı
zaman, reseptor aktivləşir və formasını dəyişir. Nəticədə, reseptorun sitoplazma tərəfi inaktiv G proteininə bağlanır və GTP-ni GDP
əvəzləyir; beləcə, G proteini aktiv vəziyyətə keçir.

HÜCEYRƏ XARİCİ

Aktiv enzim

GTP

GDP
P1
Cavab

SİTOPLAZMA

3 Aktivləşən G proteini reseptordan qopur və membran boyu diffuziya
edərək enzimə bağlanır. Nəticədə, enzimin forma və aktivliyi dəyişir.
Aktivləşən enzim növbəti addıma təkan verib hüceyrə cavabını əmələ
gətirməyə hazırdır. Siqnal molekulunun bağlanması dönəndir: Digər
liqandlarda olduğu kimi, təkrar-təkrar bağlanıb qopma qabiliyyətinə
malikdir. Liqandın hüceyrəxarici qatılığı onun reseptora bağlanma və
siqnalı ötürmə tezliyini təyin edir.
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4 Enzim və G proteinindəki dəyişikliklər müvəqqəti xarakter daşıyır,
çünki G proteini, eyni zamanda GTPaz enzimi olaraq fəaliyyət göstərir, yəni ona bağlı olan GTP-ni GDP və P i molekullarına parçalayır.
Beləliklə, təkrar inaktiv vəziyyətə keçən G proteini enzimi tərk edir və
ilkin vəziyyətinə qayıdır. Artıq G proteini yenidən istifadəyə hazırdır.
G proteininin GTPaz funksiyası siqnal molekulu olmadığı zaman, yolu
sürətlə bağlamağa imkan verir.

Reseptor Tirozin Kinazlar
Reseptor Tirozin Kinazlar (RTK) enzim fəaliyyəti olan plazma
membranı reseptorudur. RTK protein kinazdır, yəni fosfat qrupunu
ATP-dən proteinə köçürür. Reseptor proteinin sitoplazma daxilinə
uzanan hissəsi spesifik kinaz fəaliyyəti həyata keçirir – fosfat qrupunu ATP-dən qoparıb substrat proteininin tirozin aminturşusuna
köçürərək tirozin kinaz fəaliyyəti göstərir. Qısaca, RTK tirozinə
fosfat əlavə edən membran reseptorudur.
Böyümə faktoru kimi liqandlara bağlanan RTK-lar, on və ya
daha çox sayda fərqli siqnalötürmə yolu, hüceyrə cavabı fəaliyyətə
keçirə bilir. Adətən, birdən çox siqnalötürmə yolu eyni zamanda
Siqnal
molekulu (liqand)

işə düşür. Bu, hüceyrənin böyümə və çoxalma kimi proseslərinin
tənzimlənib koordinasiya olunmasına kömək edir. Çox vaxt tək
bir siqnalötürmə yolunu aktivləşdirən GPCR-lər ilə RTK-ların əsas
fərqi, RTK-nın tək bir liqanda bağlanması nəticəsində onlarla fərqli
yola təkan verə bilməsidir. Siqnal molekulunun yoxluğunda belə,
aktivləşən anormal RTK-ların bir çox xərçəng xəstəliyi ilə əlaqəli
olduğu düşünülür.

HÜCEYRƏ XARİCİ

Liqandın bağlanma yeri
Siqnal
molekulu

Membraniçi
𝜶 spiral

Tirozinlər

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Reseptor tirozin
kinaz enzimləri
(inaktiv monomerlər)

SİTOPLAZMA

Dimer

1 Bir çox reseptor tirozin kinaz sxemdə göstərilən struktura malikdir. Siqnal molekulu bağlanmadan əvvəl, reseptorlar monomer
adlanan müstəqil vahidlər şəklində olur. Monomerin hüceyrəxarici liqand bağlanma yeri, membran daxilində yerləşən 𝜶 spiralı və
tirozinli olan hüceyrədaxili quyruğu var.

2 Böyümə faktoru kimi bir siqnal molekulunun reseptorlara bağlanması nəticəsində, iki reseptor monomeri birləşib dimer kompleksi
əmələ gətirir. Bu proses dimerizasiya adlanır. Bəzən daha böyük
qruplar əmələ gəlir. Monomer yığılmasının dəqiq mexanizmi tam
aydın deyil.

Aktiv ötürücü
molekullar

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

Tyr

6 ATP

Aktiv reseptor
tirozin kinaz bölgələri (fosforsuz
dimer)

6 ADP

P Tyr
P Tyr
P Tyr

Tyr

P
Tyr P
Tyr P

Tam aktiv
reseptor tirozin
kinaz (fosforlu
dimer)

P Tyr
P Tyr
P Tyr

Tyr

P
Tyr P
Tyr P

HÜCEYRƏ XARİCİ

Hüceyrə
cavabı 1
Hüceyrə
cavabı 2

İnaktiv
ötürücü molekullar

SİTOPLAZMA
3 Dimerizasiya hər iki monomerin tirozin kinaz bölgəsini aktivləşdirir. Hər bir tirozin kinaz ATP-dən aldığı bir ədəd fosfatı monomerin quyruğundakı tirozinə əlavə edir.

4 Tam aktiv reseptor hüceyrə daxilindəki spesifik ötürücü molekullar tərəfindən tanınır. Bu proteinlər spesifik fosforilyasiya olmuş
tirozinə bağlanır və formasını dəyişdirərək ona bağlı olan başqa
bir ötürücü proteini hərəkətə keçirir. Aktivləşdirilən hər protein bir
siqnalötürmə yoluna təkan verərək hüceyrədə cavab əmələ gətirir.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL 11 Təkamül
Hüceyrəvi
Xəbərləşmə
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Şəkil 11.8

(davamı)

İon Kanalı Reseptorları
Liqanda bağlı ion kanalı formasını dəyişdirdiyi zaman açılıb
bağlanaraq, qapı vəzifəsi görən membran kanalına malik reseptor
növüdür. Siqnal molekulu reseptora bağlandığında, ion kanalı açıq
və qapalı vəziyyətlər arasında dəyişərək, Na+ və Ca2+ kimi spesifik ionların keçişinə icazə verə və ya əngəl törədə bilir. Nəzərdən keçirdiyimiz digər reseptorlarda olduğu kimi, liqand da bu
proteinlərə hüceyrə xaricində yerləşən spesifik bölgələr vasitəsilə
bağlanır.
1 Burada liqanda
bağlı ion kanalı reseptoru
liqand bağlananadək qapalı
vəziyətdə qalan
reseptordur.

Siqnal
molekulu
(liqand)

Qapalı
kanal

Liqanda bağlı ion
kanalı reseptoru

İonlar

Plazma
membranı

2 Liqand reseptora
bağlandığı və kanal
açıldığı zaman
spesifik ion kanalın içindən axıb
keçərək, həmin
ionun hüceyrədaxili
qatılığını sürətlə
dəyişdirir. Bu dəyişiklik birbaşa bu
və ya digər şəkildə
hüceyrənin fəaliyyətində dəyişiklik
yarada bilir.

Açıq kanal

3 Liqand reseptordan
qopduğu zaman
kanal bağlanır və
ionlar hüceyrəyə
daxil ola bilmirlər.

Qapalı kanal

Hüceyrə
cavabı

Liqanda bağlı bağlı ion kanalları sinir sistemində böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Məsələn, iki sinir hüceyrəsi arasındakı sinapsa buraxılan
neyroötürücü molekul (Şəkil 11.5b) liqand kimi qəbuledici hüceyrənin səthindəki ion kanallarına bağlanaraq, bu kanalların açılmasına təkan verir. İonlar içəri axır (bəzən yön hüceyrə xaricinədir)
və qəbuledici hüceyrədə irəliləyən elektrik siqnalına təkan verir.
Bəzi qapılı ion kanalları liqand yerinə elektrik siqnalı ilə işləyir;
gərginliyə bağlı bu ion kanalları, həmçinin, sinir sisteminin fəaliyyətində böyük əhəmiyyətə malikdir (Fəsil 48). Bəzi ion kanalları
ER kimi orqanel membranlarında yerləşir.
ƏLAQƏ QUR Liqanda bağlı kanallardan keçən ion axımını hansı üçün
nümunə saymaq olar: aktiv, ya passiv nəqliyyat? (Başlıq 7.3 və 7.4)

220

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Hüceyrənin səth reseptorlarının iştirak etdiyi proseslərin əhəmiyyəti nəzərə alındıqda, bu proteinlərdəki
nasazlıqların xərçəng, ürək çatışmazlıqları və bronxial
astma kimi xəstəliklərə səbəb olması təəccüb doğurmamalıdır. Bu xəstəlikləri daha yaxşı başa düşüb, onları
müalicə edə bilmək üçün universitetlərdə aparılan
tədqiqatlar və farmaseptika sənayesi diqqətini bu reseptorların strukturuna cəmləşdirmişdir.
Hüceyrənin səth reseptorları bütün insan proteinlərinin 30%-ni təşkil etsə də, bu proteinlərin çox zaının
(sadəcə 1%) strukturları Rentgen kristalloqrafiyası ilə
təyin olunmuşdur: Bu reseptorların strukturunu öyrənmək çətindir (Şəkil 5.21). Əvvəla, ona görə ki, bu
reseptorlar çox vaxt elastikdir və davamlı maddə deyil,
yəni onları kristallaşdırmaq çətindir. Şəkil 11.7-də
göstərilən GPCR kimi proteinlərin strukturunu çıxarmaq illər çəkən inadlı iş tələb etmişdir. β2–adrenergik
reseptor yalnız membran molekulları və öz liqandına
bənzər maddənin varlığında kristallizasiyaya imkan
verəcək qədər stabillik qazana bilmişdir.
Reseptor tirozin kinazların (RTK) anormal funksiyası
bir çox xərçəng xəstəliyi ilə əlaqəlidir. Məsələn, döş
xərçəngi şiş hüceyrələrində HER2 adlı RTK həddindən çoxdursa, müalicənin uğuru azalır (Başlıq 12.3 və
Şəkil 18.27). Molekulyar biologiya metodları vasitəsilə
yaradılan Herceptin adlı süni protein HER2 reseptoruna
bağlanaraq hüceyrənin bölünməsini dayandırır, beləcə
şişin böyüməsinin qarşısını alır. Bəzi kliniki tədqiqatlar
Herceptin müalicəsi qəbul edən xəstələrin sağqalma
ehtimalının 1/3 nisbətində artdığını göstərir. Bu səth
reseptorları və digər siqnal proteinləri üzərində aparılan
tədqiqatların məqsədlərindən biri əlavə müalicə yolları
tapmaqdır.

Hüceyrədaxili reseptorlar
Hüceyrə daxilindəki reseptor proteinləri hədəf hüceyrənin sitoplazma, yaxud nüvəsində yerləşir. Belə reseptorlara çatmaq üçün siqnal molekulu hədəf hüceyrənin
plazma membranından keçməlidir. Bir sıra əhəmiyyətli
siqnal molekulu membranın hidrofob hissəsindən keçə
biləcək qədər kiçik ölçüyə, yaxud hidrofob xassələrə
malikdir (Başlıq 7.1). Hidrofob siqnal molekullarına heyvanların steroid və tiroid hormonları daxildir.
Hüceyrədaxili reseptor ilə işləyən digər bir siqnal azot
oksid (NO) molekuludur. Bu qaz çox kiçik olduğu üçün
fosfsolipid membranın içindən rahatlıqla keçib digər
tərəfə çıxa bilir. Hüceyrəyə daxil olan hormonun hüceyrədaxili reseptora bağlanması nəticəsində hormon-reseptor kompleksi əmələ gəlir. Bu kompleks hüceyrədə,
adətən, bəlli genlərin işə salınması və ya dayandırılmasından ibarət hüceyrə cavablarına təkan vermə qabiliyyətinə malikdir.
Aldosteron steroid hormonlarının ümumi mexanizmi
üçün yaxşı nümunədir. Bu hormon böyrəküstü vəzindən ifraz olunur. Aldosteron buradan qan vasitəsilə vücudu başdan-başa qət edərək bütün hüceyrələrə gedib
çatır. Lakin cavab sadəcə aldosteron reseptoruna malik
böyrək hüceyrələrindən gəlir. Hormon bu hüceyrələrdə

reseptor proteinlərinə bağlanaraq onları aktivləşdirir. Aldosterona bağlı olan aktiv reseptor proteini nüvəyə daxil
olaraq, böyrək hüceyrələrində su və natrium axışını tənzimləyən spesifik genləri işə salır və qanın həcmi buna
uyğun şəkildə dəyişir (Şəkil 11.9).
Aktiv hormon-reseptor kompleksi geni necə işə salır?
Xatırladaq ki, hüceyrənin DNA-sındakı genlər transkripsiya ilə mRNA-ya çevrilir və nüvəni tərk etdikdən
sonra sitoplazmadakı ribosomlar tərəfindən spesifik
proteinə translyasiya olunur (Şəkil 5.22). Transkripsiya
faktoru adlanan xüsusi proteinlər hansı hüceyrədə hansı
genlərin nə vaxt işə salınacağını, yəni mRNA transkripsiyasını təyin edir. Aldosteron reseptoru aktiv hala
keçdiyində, spesifik genləri aktivləşdirən transkripsiya
faktoruna çevrilir. Transkripsiya faktorları haqqında
Fəsil 17 və 18-də bəhs olunacaq.
Aldosteron reseptoru transkripsiya faktoru olaraq
fəaliyyət göstərməklə, siqnalötürmə yolunda ötürülməni özü həyata keçirir. Hüceyrədaxili reseptorların çoxu

Şəkil 11.9 Steroid hormon hüceyrədaxili reseptorlara
bağlanır.
Hormon
(aldosteron)

HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE

Plazma
membranı

Reseptor
proteini

Hormonreseptor
kompleksi

1 Steroid hormon
olan aldosteron plazma membranından
keçir.
2 Aldosteron sitoplazmadakı reseptor
proteininə bağlanaraq onu aktivləşdirir.

3 Hormonreseptor kompleksi
nüvəyə daxil olur
və spesifik genə
bağlanır.
DNA
mRNA
Yeni
protein
NÜVƏ

SİTOPLAZMA

4 Genə bağlanan
protein transkripsiya
faktoru vəzifəsini icra
edir və gendən mRNA
istehsalına təkan verir.
5 mRNA proteinə translyasiya olunur

ƏLAQƏ QUR
Nə üçün sözügedən steroid hormonunun hüceyrə
içinə daxil olması üçün hüceyrə səthində yerləşən reseptor proteini
tələb olunmur? (Başlıq 7.2).

belə işləyir. Tiroid hormonu reseptoru kimi bəziləri
siqnal olmadan da nüvədə yerləşir. Maraqlısı odur ki,
bu hüceyrədaxili reseptor proteinlərinin bir çoxu bənzər struktura malikdir ki, bu da onların ortaq təkamül
tarixinə dəlalət edir.

YOXLAMA

11.2

1. Sinir böyümə faktoru (NGF, ing. nerve growth factor) suda
həllolan siqnal molekuludur. NGF reseptoru harada yerləşər:
hüceyrə daxilində, yoxsa plazma membranında? Nə üçün?
2. Hüceyrədə dimerizasiya bacarığını itirmiş qüsurlu reseptor
tirozin kinaz istehsalının təsiri nə olar?
3. ƏLAQƏ QUR Liqanda bağlanma ilə enzimlərin allosterik
tənzimi proseslərinin bənzərliyi nədən ibarətdir? (Şəkil 8.20)

BAŞLIQ 11.3
Ötürmə: Siqnal hüceyrə içində
molekulyar qarşılıqlı əlaqələr
silsiləsiylə reseptordan hədəfə
çatdırılır
Siqnal molekulunun reseptoru plazma membranında
yerləşirsə, siqnalötürmə prosesinin ötürmə mərhələsi
çox sayda molekulun iştirak etdiyi çoxaddımlı əməliyyatdır. Bu mərhələlər çox vaxt proteinlərə fosfat
qrupunun əlavəsi, çıxarılması, ya da başqa kiçik siqnal
molekul və ionlarının sərbəst buraxılması ilə bu proteinlərin aktiv hala gətirilməsindən təşkil olunmuşdur.
Çoxmərhələli prosesin üstünlüklərdən biri siqnalı çox
güclü şəkildə artırma potensialıdır. Hər molekul növbəti
addımda siqnalı birdən çox molekula ötürdüyü üçün,
nəticədə aktivləşdirilmiş molekulların sayı həndəsi
şəkildə artır (Şəkil 11.16). Bundan əlavə, çoxmərhələli yollar sadə sistemlərlə müqayisədə koordinasiya və
idarəetmə üçün daha çox imkan yaradır və cavabın
tənzimlənməsini təmin edir.

Siqnalötürmə Yolları
Plazma membranında yerləşən reseptora spesifik
siqnal molekulunun bağlanması ilə siqnal ötürülmə yolunun ilk addımı, yəni hüceyrə daxilində spesifik cavab
ilə nəticələnən molekulyar reaksiya zənciri işə düşür.
Yıxılan domino daşları kimi, siqnal tərəfindən aktivləşdirilən reseptorlar ötürücüləri, bu molekullar isə zəncirvari şəkildə digərlərini aktivləşdirir. Bu proses siqnal
yekun hüceyrə cavabı prosesini aktivləşdirən proteinə
çatanadək davam edir. Bu kitabda siqnalı reseptordan
cavab alınan yerə köçürən molekullara ötürücü molekul
adını veririk və onlar, adətən, proteinlərdir. Proteinlərarası qarşılıqlı əlaqə siqnalötürmədə əsas yeri tutmaqla,
əslində, hüceyrə fəaliyyəinin ana mövzularından birini
təşkil edir.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL 11 Təkamül
Hüceyrəvi
Xəbərləşmə
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kinazlarının tirozin deyil serin, yaxud treonin aminturşularından birini fosforilyasiya etməsidir. Serin/treonin
kinazlar heyvan, bitki və göbələklərdə siqnalötürmə
yollarında geniş istifadə olunur.
Siqnalötürmə yollarında iştirak edən ötürücülərin bir
çoxu protein kinazdır və yolun digər protein kinazları
üzərində fəaliyyət göstərir. Şəkil 11.10 fosforilyasiya
silsiləsi yaradan iki fərqli protein kinazdan ibarət şərti
yolu təsvir edir. Maya hüceyrəsinin cütləşmə faktoru,
heyvanın böyümə faktoru və bir çox başqa molekulun
təkan verdiyi siqnalötürmə yolları bu sxemə bənzər
şəkildə işləyir. Siqnal protein fosforilyasiya silsiləsi
vasitəsilə ötürülür. Fosfat qrupu əlavə olunmuş protein
öz formasını dəyişir. Bu dəyişiklik yeni əlavə olunan
fosfat qrupu ilə qəbuledici proteinin qütblü aminturşuları arasındakı qarşılıqlı əlaqə nəticəsində yaranır (Şəkil
5.14). Formanın dəyişməsi proteinin aktivliyini dəyişdirir. Adətən, fosfat əlavəsi proteini aktivləşdirir, ancaq
protein aktivliyinin azalması halları da mövcuddur.
İnsanın bütün genlərinin əhəmiyyətli hissəsi, təxminən, 2% protein kinaz kodlaşdırır. Tək bir hüceyrə,
hər biri spesifik substrat proteini olan bu proteinlərin
yüzlərlə fərqli növünü ehtiva edə bilir. Ümumiyyətlə, protein kinazlar, yəqin ki, bir hüceyrənin minlərlə
protein növünün böyük hissəsini tənzimləyir. Hüceyrə

Unutmayaq ki, ilkin siqnal molekulunun özü heç vaxt
siqnalötürmə yolu içində səyahət etmir və hətta, çox
vaxt hüceyrəyə belə daxil olmur. Siqnal ötürülür ifadəsi
müəyyən informasiyanın ötürüldüyü mənasına gəlir.
Ötürülən siqnal hər addımda başqa bir şəklə bürünür;
bu, adətən, növbəti proteinin məruz qaldığı forma dəyişikliyindən ibarətdir. Bu forma dəyişikliyi isə, çox vaxt,
fosforilyasiya prosesi nəticəsində baş verir.

Proteinlərdə Fosforilyasiya və
Defosforilyasiya
Əvvəlki fəsillərdə proteinə bir yaxud daha çox fosfat
qrupunun əlavə olunması ilə aktivləşdirilməsi mexanizmi ilə tanış oldunuz (Şəkil 8.11a). Şəkil 11.8 reseptor
tirozin kinazın fosforilyasiya ilə necə aktivləşdiyini
təsvir edir. Fosforilyasiya və defosforilyasiya hüceyrədə
protein fəaliyyətini tənzimləmək üçün geniş istifadə
olunan mexanizmdir. ATP-dən proteinə fosfat qrupunu
köçürən enzimə adətən protein kinaz deyilir. (Xatırlatma: Reseptor tirozin kinaz dimerin digər tirozin kinazı
üzərindəki tirozinləri fosforilyasiya edən xüsusi protein
kinaz tipidir.) Əksər sitoplazma protein kinazları isə,
təsirini öz üzərində deyil, başqa proteinlər üzərində
göstərir. Digər bir fərq isə, əksər sitoplazma protein

Şəkil 11.10 Fosforilyasiya silsiləsi. Fosforilyasiya silsiləsi bir sıra fərqli
proteinin növbə ilə fosforilyasiyası,
bir proteinin sonrakına fosfat qrupu
əlavə etməsidir. Burada fosforilyasiya
proteini aktiv hala gətirir, defosforilyasiya isə onu ilkin inaktiv vəziyyətə
geri qaytarır. Aktivasiya prosesinin
molekulu formaca dəyişdirdiyini vuruğulamaq üçün proteinlərin aktiv və
inaktiv vəziyyətləri fərqli formalarda
təsvir olunub.

Aktiv ötürücü molekul
Reseptor

1 Ötürücü protein
kinaz 1-i aktivləşdirir

İnaktiv
protein kinaz
1

iya
sil

Aktiv
protein
kinaz
2

PP
İnaktiv
protein

ATP

P1
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PP

P

3 Aktiv protein
kinaz 2 hüceyrənin
siqnala cavabını
təşkil edən proteini
(bənövşəyi) fosforilyasiya edir

ADP

i
əs

sil

P1

as

ATP
ADP

4 Protein
fosfataz (PP)
proteindən
fosfat qrupunu
uzaqlaşdıraraq, onu təkrar
inaktiv vəziyyətə
qaytarır

ily

2 Aktiv protein
kinaz 1 protein kinaz
2-ni aktivləşdirir

r
fo

İnaktiv
protein kinaz
2

Aktiv
protein
kinaz
1

s
Fo

ƏGƏR
Protein kinaz 2 mutasiya ilə
fosforilyasiya qabiliyyətini itirərsə, nə
baş verər?

Siqnal molekulu

P
Aktiv
protein

Cavab

sium ionudur (Ca2+). Hüceyrədə bu ikincili xəbərçilərin
sitozoldakı qatılığına qarşı həssas olan ötürücü proteinlərin çox çeşidi mövcuddur.

bölünməsini tənzimləyən proteinlərin çoxu buraya daxildir. Bu kinazların qüsurlu fəaliyyəti anormal hüceyrə
bölünməsinə və nəticədə, xərçəng xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxara bilir.
Bəhs olunan silsilədə fosforilyasiya qədər əhəmiyyətli
olan başqa bir proses, protein fosfataz enzimləri tərəfindən yerinə yetirilən, proteinlərdən fosfat qrupunun
sürətli şəkildə uzaqlaşdırılması, yəni defosforilyasiya
əməliyyatıdır. Fosfatazlar defosforilyasiya edərək, protein kinazların fəaliyyətini dayandırır və beləcə, siqnal
yoxluğunda siqnalötürmə yolunun dayandırıla bilməsi
üçün mexanizm yaradır. Fosfatazlar, eyni zamanda,
protein kinaz enzimlərin təkrar istifadəsi üçün imkan
yaradır, beləcə, hüceyrəyə xarici siqnala cavab verə bilmə
qabiliyyətini geri qazandırır. Fosforilyasiya–defosforilyasiya sistemi hüceyrədə lazım olduqca proseslərin işə
salınıb-dayandırılması, sürətləndirilib-yavaşladılması
üçün molekulyar düymə rolunu oynayır. Fosforilyasiya
ilə tənzimlənən bir proteinin verilən zamandakı aktivliyi, hüceyrə içində həmin andakı aktiv kinaz–fosfataz
nisbətindən asılıdır.

Dairəvi AMP (cAMP)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Earl Sutherland-in nəticələrinə görə, epinefrinin özü plazma membranından
keçmədən hansısa yol ilə hüceyrə daxilində qlikogenin
parçalanmasına təkan verir. Bu kəşf alimi siqnalı plazma
membranından sitoplazmadakı metabolizma maşınına
çatdıran ikincili xəbərçi axtarışına yönəltdi.
Sutherland qaraciyər hüceyrələrində epinefrinin
plazma membranına bağlanması ilə sitozoldakı dairəvi
AMP (cAMP, ing. cyclic adenosine monophosphate) qatılığının artdığını aşkar etmişdi. Plazma membranında yerləşən adenilil siklaz (bəzən adenilat siklaz) enzimi xarici
siqnala (burada epinefrin) cavab olaraq ATP molekullarını cAMP-yə çevirir (Şəkil 11.11), ancaq epinefrin adenilil
siklaza birbaşa təsir etmir. Hüceyrə xaricində olan epinefrin GPCR-yə bağlandıqda bu reseptor adenilil siklaz
enzimini işə salır və o da öz növbəsində, çoxsaylı cAMP
molekulunun yaranmasını kataliz edir. Bu yolla, hüceyrənin cAMP qatılığı saniyələr içərisində normaldan 20
dəfə çox arta bilir. cAMP siqnalı hüceyrə daxilində hər
tərəfə yayır; buna "elan edir" də demək olar. Bu elan hormon yoxluğunda çox uzun çəkmir, çünki fosfodiesteraz
adlanan başqa bir enzim cAMP-ni AMP-yə çevirir. cAMP
qatılığını artırmaq üçün yeni epinefrin təkanı gərəklidir.
Sonrakı araşdırmalar göstərdi ki, epinefrin ilə yanaşı
bir çox başqa siqnal molekulu G proteinləri vasitəsilə
adenilil siklazın aktivasiyasına və cAMP istehsalına
təkan verir (Şəkil 11.12). cAMP qatılığındakı artışın ilk
nəticəsi, adətən, protein kinaz adlı serin/treonin kinaz
A enziminin aktivasiyasıdır. Aktiv protein kinaz A, öz
növbəsində, hüceyrə tipindən asılı olaraq digər proteinləri fosforilyasiya edir. (Qlikogen parçalanma prosesinin
epinefrin tərəfindən işə salınmasının tam mexanizmi
Şəkil 11.16-da göstərilmişdir.)

İkincili Xəbərçilər: Kiçik molekul və ionlar
Siqnalötürmə yollarının bütün komponentləri protein
deyildir. Bir çox siqnalötürmə yolu ikincili xəbərçi adlanan kiçik, protein olmayan, suda həll olan molekul və
ya ionlar ehtiva edir. (Birincili xəbərçi membran reseptoruna bağlanan hüceyrəxarici siqnal, yəni liqand sayılır.)
İkincili xəbərçilər kiçik və suda həll olunan olduqları
üçün, hüceyrəni boydan-boya diffuziya vasitəsilə asanlıqla qət edə bilirlər. Məsələn, cAMP adlanan ikincili
xəbərçi qaraciyər və əzələ hüceyrələrində epinefrin
tərəfindən plazma membranından təkan verilən siqnalı hüceyrənin daxili hissələrinə daşıyır. Burada, siqnal
qlikogen parçalanmasını işə salır. İkincili xəbərçilər G
proteini qoşulmuş reseptor və reseptor tirozin kinazlar
tərəfindən işə salınan yollarda fəaliyyət göstərir. Hüceyrənin ən çox istifadə etdiyi bu ötürücülər cAMP və kal-

Şəkil 11.11 Dairəvi AMP. İkincili xəbərçi molekul dairəvi AMP (cAMP) plazma membranında
yerləşən adenilil siklaz tərəfindən ATP-dən istehsal olunur. cAMP-dəki fosfat qrupunun həm 5`,
həm də 3` karbonlarına bağlı olduğuna diqqət edin. Molekul adını bu dairəvi strukturundan götürür.
cAMP onu AMP-yə çevirən fosfodiesteraz enzimi tərəfindən inaktiv hala gətirilir.

Adenilil siklaz

ATP

Pirofosfat

Fosfodiesteraz

cAMP

AMP

ƏGƏR
Hüceyrəyə fosfodiesteraz enzimini inaktiv
edən maddə yeridilsə, nə baş verər?
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Şəkil 11.12 cAMP G proteini siqnalötürmə yolunda ikincili
xəbərçi rolunu oynayır.
Birincili xəbərçi
(epinefrin kimi
siqnal molekulu)
G proteininə qoşulu
reseptor (GPCR)

1

Adenilil
siklaz

G proteini

2

3

GTP

1 Birincili xəbərçi GPCR-yə
bağlanaraq, onu aktivləşdirir.

ATP

2 Aktiv GPCR G proteininə
bağlanır. G proteini GTP ilə
birləşir və aktivləşir.
3 Aktiv G proteini – GTP cütü adenilil siklaza bağlanır. GTP hidroliz
olur və adenilil siklaz aktivləşir.
4 Aktiv adenilil siklaz ATP-ni
cAMP-yə çevirir.

İkincili
xəbərçi

4
cAMP

5

Protein
kinaz A

Hüceyrənin cavabı

5 İkincili xəbərçi cAMP hüceyrə cavabını təşkil edən proteini aktivləşdirir.
TƏSVİR ET Vəba xəstəliyinə səbəb olan bakteriya G proteinini
daim aktiv vəziyyətdə saxlayan toksin istehsal edir. Şəkil 11.8-dəki
sxemi vəba toksininin təsirini də ehtiva edəcək şəkildə yenidən çəkin.
(Toksin molekulunun özünü təsvir etməyə ehtiyac yoxdur.)

Hüceyrə metabolizm tənziminə adenilil siklazı dayandıran (inhibisiya) başqa G proteini sistemləri də kömək
göstərir. Bu sistemlərdə fərqli siqnal molekulu fərqli
reseptoru aktivləşdirir, o isə, öz növbəsində, adenilil
siklaz aktivasiyasının qarşısını alan inhibitor G proteinini
aktivləşdirir.
cAMP-nin G proteini siqnal yollarında necə işlədiyini
izah edildiyinə görə, bəzi bakteriyaların necə xəstəlik
törətdiyinin molekulyar detallarını nəzərdən keçirə
bilərik. Su mənbələrinin insan nəcisi ilə kirləndiyi ərazilərdə tez-tez epidemiyaya səbəb olan vəba xəstəliyini
götürək. Vəba törədicisi Vibrio cholera bakteriyası insan
bədəninə içməli su vasitəsilə düşür. Bakteriya incə
bağırsağın iç tərəfində biofilm əmələ gətirir və toksin
istehsalına başlayır. Vəba toksini su və duz ifrazatının
tənzimi prosesində iştirak edən G proteinini kimyəvi
olaraq dəyişdirən enzimdir. Dəyişdirilmiş G proteini
GTP-ni GDP-yə hidroliz edə bilmədiyi üçün, daim aktiv
vəziyyətdə qalır və adenilil siklazı cAMP istehsalına
sövq edir (Şəkil 11.12-dəki sual). Nəticədə yaranan
yüksək cAMP qatılığı bağırsaq hüceyrələrindən bağırsaq boşluğuna çox miqdarda duzun keçməsinə səbəb
olur. Duz isə osmosla suyu arxasınca çəkir. Yoluxmuş
insan sürətlə ifrat diareya xəstəliyinə tutulur və müalicə olunmadığı təqdirdə, su və duz itirdiyi üçün qısa
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zamanda ölə bilir.
cAMP və ona yaxın digər ötürücülərin iştirak etdyi
siqnalötürmə yolları haqqında əldə edilən biliklər bəlli
insan xəstəliklərinin müalicəsi üçün metodların inkişaf
etdirilməsinə imkan yaratmışdır. Əzələ hüceyrəsinin
belə yollarının birində qonşu hüceyrələr tərəfindən
buraxılan azot oksidə (NO) cavab olaraq cAMP molekuluna çox bənzər olan dairəvi GMP (cGMP, ing.
cyclic GMP) molekulu istehsal olunur. cGMP ikincili
xəbərçi rolu oynayaraq, arterial qan damarının divarındakı əzələlərdə olduğu kimi, əzələlərin boşalmasına
səbəb olur. cGMP-nin GMP-yə hidrolizini dayandıran, yəni siqnalın daha uzun zaman təsir etməsini
təmin edən kimyəvi birləşmə damarları genişlətdiyinə
və ürək əzələlərinə qan axışını artırdığına görə, sinə
ağrıları üçün ağrıkəsici dərman olaraq istifadə olunurdu. Hal-hazırda, Viagra ticari adıyla geniş yayılmış bu
maddə kişilərdə ereksiya probleminin müalicəsində
istifadə olunur. Dərman damarların genişlənməsinə səbəb olduğu üçün, penisə gedən qan axımını da artırır və
beləcə, penis ereksiyası fiziololoji nasazlıqların aradan
qaldırılmasına kömək edir.

Kalsium ionu və İnositol Trisfosfat (IP3)
Neyroötürücü böyümə faktoru və bəzi hormonlar
kimi, heyvanlarda fəaliyyət göstərən bir çox siqnal
molekulu təsirini sitozolik kalsium ionu (Ca2+) qatılığını
artıran siqnalötürmə yolları vasitəsilə göstərir. Kalsium
ikincili xəbərçi kimi, cAMP-dən də geniş istifadə olunur.
Sitozolik Ca2+ qatılığında artış heyvan hüceyrəsində bir
müxtəlif cavablara səbəb olur: əzələ hüceyrəsinin sıxılması, molekul ekzositozu (ifrazatı), hüceyrə bölünməsi
və s. Bitki hüceyrələrində müxtəlif hormonal və ətraf
mühitdən qaynaqlanan xarici qıcıqlar sitozoldakı Ca2+
qatılığını qısa müddətli artıraraq işığın təsiri ilə yaşıllaşmaya səbəb olan yollar və digər siqnalötürmə yollarını
işə sala bilir (Şəkil 39.4). Ca2+ GPCR və reseptor tirozin
kinaz tərəfindən idarə olunan yollarda ikincili xəbərçi
olaraq iştirak edə bilir.
Hüceyrə içində bir miqdar Ca2+ ionu hər zaman var,
lakin xaricdəki qatılıq sitozoldakından dəfələrlə çox
olduğu üçün, kalsium ionu ikincili xəbərçi rolunu oynaya bilir (Şəkil 11.13). Heyvanın qan və hüceyrəxarici
mayesində kalsium səviyyəsi sitozoldakından, adətən,
10 000 dəfə çoxdur. Kalsium ionu sitozoldan hüceyrə xaricinə və endoplazmatik şəbəkə daxilinə (bəlli
şərtlərdə isə, mitoxondri və xloroplasta) aktiv şəkildə,
çeşidli protein nasosları vasitəsilə daşınır. Nəticədə, ER
daxilindəki kalsium qatılığı da sitozoldan dəfələrlə yüksək olur. Sitozolun kalsium qatılığı aşağı olduğu üçün,
mütləq ion sayındakı çox kiçik dəyişiklik böyük fərq
nisbəti mənasına gəlir.
Sitozolun kalsium səviyyəsi siqnalötürmə yollarının
təkanı ilə arta bilir və bu kalsium artışı hüceyrənin
ER-sindən buraxılan kalsium sayəsində mümkün olur.
Kalsiumun buraxılmasına səbəb olan yollarda iştirak

Şəkil 11.13 Heyvan hüceyrəsində kalsium ionu qatılığının
idarəsi. Sitozolun Ca2+ ionu qatılığı (açıq çəhrayı rəngdə), adətən,
hüceyrəxarici və ER daxilindəki qatılıqdan (yaşıl bölgələr) dəfələrlə
aşağı olur. Plazma membranı və ER membranında yerləşən protein
nasosları ATP-dən güc alaraq kalsiumu sitozoldan hüceyrəxarici mayeyə və ER lumeninə daşıyır. Kimyəvi osmos (Başlıq 9.4) ilə hərəkətə
gətirilən mitoxondri nasosları isə sitozolun kalsium səviyyəsi ciddi
dərəcədə artdığında, ionları mitoxondriyə daşıyır.
Endoplazmatik
Şəbəkə (ER)

Plazma
membranı
ATP

edən digər iki ikincili xəbərçi inositol trifosfat (IP3)
və diasilqliserol (DAG) molekullarıdır. Hər iki ötürücü plazma membranının bəlli fosfolipid növlərinin
parçalanmasından əldə olunur. Şəkil 11.14 siqnalın IP3
molekulunun ER-dən kalsium buraxılmasına necə nail
olduğunu ətraflı göstərir.
IP3 kalsiumdan əvvəl rol aldığı üçün, kalsiumu "üçüncülü xəbərçi" adlandırmaq olar, lakin alimlər, ümumi
olaraq, siqnalötürmə sisteminin protein təbiətli olmayan, kiçik komponentlərinə ikincili xəbərçi adını
verirlər.

Mitoxondri

YOXLAMA 11.3
1. Protein kinaz nədir və onun siqnalötürmə yollarındakı rolu
nədən ibarətdir?

Nüvə

2. Fosforilyasiya silsiləsinə malik siqnalötürmə yolu ilə işə salınan
hüceyrə cavabı necə dayandırılır?

Kalsium
nasosu

SİTOZOL

3. Şəkil 11.6 və 11.10-da göstərilən hər hansı bir siqnalötürmə
yolunda ötürülən əsl "siqnal" nədir? İnformasiya hüceyrənin
xaricindən daxilinə hansı yol ilə ötürülür?

ATP

4. ƏGƏR
Hüceyrələri reseptora bağlanaraq fosfolipaz C
proteinini aktivləşdirən liqanda məruz buraxsaq, IP3-ə bağlı
kalsium kanalının sitozolik kalsium qatılığına təsiri nə olar?

HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE
Yüksək [Ca2+]

Aşağı [Ca2+]

Şəkil 11.14 Siqnalötürmə yollarında
kalsium və IP3. Kalsium ionları (Ca2+) və
inositol trisfosfat (IP3) bir çox siqnalötürmə yollarında ikincili xəbərçi olaraq işləyir.
Bu şəkildə siqnalötürmə yolu siqnal molekulunun GPCR-yə bağlanması ilə işə düşür. Bu yola reseptor tirozin kinaz enzimi
də fosfolipaz C molekulunu aktivləşdirərək
təkan verə bilir.

1 Siqnal molekulu
reseptora bağlanır və
fosfolipaz C aktivləşir.

2 Fosfolipaz C plazma
membranı fosfolipidi PIP2
molekulunu DAG və IP3-ə doğrayır.

HÜCEYRƏXARİCİ
MAYE

Siqnal molekulu
(birincili xəbərçi)

3 DAG başqa yollarda ikincili xəbərçi
vəzifəsini icra edir.

G proteini

SİTOZOL

G proteininə qoşulan
reseptor

Fosfolipaz C

IP3-ə bağlı
ion kanalı
ER LUMENİ

(ikincili xəbərçi)
Müxtəlif
proteinlər
aktivləşir

Cavab

(ikincili
xəbərçi)
4 IP3 sürətlə sitozolda diffuziya
edərək, ER membranında yerləşən
IP3-ə bağlı kalsium kanallarına
qoşulub, onları açır.

5 Kalsium ER-dən xaricə
(öz qatılıq qradiyenti boyu
üzüaşağı) axaraq sitozolun
Ca2+ qatılığını artırır.

6 Kalsium ionu bir və ya
daha çox siqnalötürmə yolundakı növbəti proteinləri
işə salır.
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BAŞLIQ 11.4
Cavab: Siqnalötürmə transkripsiya
tənzimi və ya sitoplazma fəaliyyəti
ilə nəticələnir
İndi isə hüceyrə xaricindən gələn siqnalın növbəti
mərhələdəki reaksiyasına, bəzi alimlərin "yekun cavab"
adlandırdığı addıma yaxından nəzər salaq.

Şəkil 11.15 Nüvənin siqnala cavabı – böyümə faktorunun
spesifik bir geni aktivləşdirməsi. Sxem hüceyrənin nüvəsində gen
aktivliyini dəyişdirən tipik bir siqnalötürmə yolunu təsvir edir. Burada
böyümə faktoru olan ilkin siqnal molekulu Şəkil 11.10-dakı kimi,
fosforilyasiya silsiləsinə təkan verir. (ATP və fosfat qrupları göstərilməmişdir.) Fosforilyasiya olduqdan sonra, silsilədəki sonuncu kinaz
enzimi nüvəyə daxil olur və spesifik gen və ya genlərin transkripsiyasına təkan verən transkripsiya faktorunu aktivləşdirir. Çıxan mRNA-lar,
daha sonra, spesifik protein sintezini işə salır.
Böyümə faktoru

Qəbul

Reseptor

Nüvə və Sitoplazma Cavabları
Siqnalötürmə yolu, nəticədə, bir və ya bir neçə hüceyrə fəaliyyətini tənzimləyir. Yolun sonunda verilən cavab
hüceyrənin sitoplazmasında, yaxud nüvəsində ola bilər.
Bir sıra siqnalötürmə yolu nüvədəki bəzi genləri söndürmək, digərlərini isə yandırmaq yolu ilə protein sintezini tənzimləyir. Aktiv steroid reseptorda olduğu kimi
(Şəkil 11.9), siqnalötürmə yolunun son aktivləşdirilmiş
molekulunun özü transkripsiya faktoru olaraq fəaliyyət
göstərə bilir. Şəkil 11.15 siqnalötürmə yolunun transkripsiya faktoru aktivləşdirərək bir geni necə işə saldığını təsvir edir. Hüceyrənin böyümə faktoruna cavabı bir
yaxud bir neçə spesifik mRNA-nın transkripsiyasıdır; bu
RNA-lar isə, öz növbəsində, sitoplazmada spesifik proteinlər istehsal edir. Digər hallarda, hüceyrə transkripsiya faktoru vasitəsilə geni söndürə bilir. Bir transkripsiya
faktoru, adətən, bir neçə fərqli geni tənzimləyir.
Siqnalötürmə yolu, bəzən, gen ekspressiyası yolu ilə
proteinin sintezini tənzimləmək yerinə, onun aktivliyini
tənzimləyir. İkinci əməliyyat nüvə xaricində fəaliyyət
göstərən proteinlərə birbaşa təsir edir. Məsələn, siqnal
plazma membranında yerləşən ion kanalının bağlanıb-açılmasına, yaxud metabolik enzimin aktiviliyinin
dəyişdirilməsinə səbəb ola bilər. Qaraciyər hüceyrəsinin epinefrin hormonuna cavabı bir enzimin aktivliyinə təsir edərək, hüceyrənin enerji metabolizmini
tənzimləməkdir. Epinefrinin bağlanması ilə başlayan
siqnalötürmə yolunun son addımı qlikogen parçalayıcı
enzimin aktivasiyasıdır. Şəkil 11.16 qlikogendən qlükoz
1–fosfatın qoparılması ilə nəticələnən yolu başdan sona
təsvir edir. Aktivləşdirilən hər molekul ilə cavab şiddətinin gücləndiyinə diqqət edin. Bu haqda bir neçə səhifə
sonra bəhs edəcəyik.
Siqnal reseptorları, ötürücü molekullar və ikincili
xəbərçilər hüceyrə bölünməsi daxil olmaqla, nüvə və sitoplazmada cavaba səbəb olan müxtəlif yollarda iştirak
edirlər. Şəkil 11.15-də təsvir olunan yolda olduğu kimi,
böyümə faktorlu yollarında yaranan nasazlıqlar anormal hüceyrə bölünməsinə və xərçəng inkişafına gətirib
çıxara bilər. Bu haqda isə Başlıq 18.5-də daha ətraflı
bəhs olunur.

fikliyi müxtəlif yollarla tənzimlənir. Burada bu tənzim
mexanizmini dörd aspektdən müzakirə edəcəyik. Birincisi, əvvəl də bəhs etdiyimiz kimi, siqnalötürmə yolu,
adətən, hüceyrə cavabınının şiddətini artırır. Gücləndirmə dərəcəsi yolda iştirak edən spesifik molekulların
funksiyasından asılıdır. İkincisi, yolun çoxsaylı addımları
ümumi prosesi nəzarət altında saxlaya bilmək üçün
kontrol nöqtələri təmin edir. Beləcə, cavabın spesifikliyi
təmin edilir və digər yollar ilə koordinasiya üçün imkan
yaranır. Üçüncüsü, cavabın ümumi effektivliyi çərçivə
proteini adlanan xüsusi proteinlər tərəfindən artırılır.
Dördüncüsü, cavabın tənzimində çox önəmli nöqtə
olan siqnalın dayandırılmasıdır.

Cavabın tənzimlənməsi

Siqnalın Gücləndirilməsi

İstər nüvədə, istərsə də sitoplazmada, cavab sadəcə
işə yandırılıb söndürülmür. Cavabın şiddəti və spesi-

Hüceyrənin siqnala verdiyi cavab mürəkkəb enzim
silsiləsi ilə güclənir. Silsilənin hər növbəti addımında
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Fosforilyasiya
silsiləsi

Ötürmə

SİTOPLAZMA

İnaktiv
transkripsiya
faktoru

Aktiv
transkripsiya
faktoru

Cavab

DNA
Gen
NÜVƏ

mRNA

Şəkil 11.16 Sitoplazmada siqnala cavab – epinefrinin
(adrenalin) qlikogen parçalanmasına təkan verməsi. Göstərilən
siqnalötürmə sistemində, epinefrin hormonu G proteininə qoşulu reseptor vasitəsilə cAMP və iki protein kinazın da daxil olduğu
ötürücü molekul silsiləsini aktivləşdirir (Şəkil 11.12). Silsilənin son
proteini qeyri-üzvi fosfat istifadə edərək, qlükozu qlikogendən
qlükoz 1–fosfat halında qoparan qlikogen fosforilaz enzimidir. Yol
hormonun siqnalını gücləndirir: Bir ədəd reseptor təxminən 100 G
proteinini fəaliyyətə keçirə bilir. Yoldakı hər aktiv enzim silsilənin
növbəti molekulları olan çox sayda substratı məhsula çevirir. Verilən
aktiv molekul sayları şərtidir.

Qəbul
Epinefrinin G proteininə qoşulu reseptora bağlanması (1 molekul)

Ötürmə
İnaktiv
G proteini
Aktiv G proteini (102 molekul)
İnaktiv
adenilil siklaz
Aktiv adenilil siklaz (102 molekul)
ATP
Dairəvi AMP (104)
İnaktiv
protein kinaz A
Aktiv protein kinaz A (104)
İnaktiv
fosforilaz kinaz
Aktiv fosforilaz kinaz (105)
İnaktiv
qlikogen fosforilaz
Aktiv qlikogen fosforilaz (106)

Cavab
Qlikogen
Qlükoz 1–fosfat
(108 molekul)

VİZUAL BACARIQ
Tək bir siqnal molekuluna qarşılıq olaraq neçə
ədəd qlükoz 1–fosfat molekulu ifraz olunmuşdur? Hər addım üçün
cavabın neçə dəfə gücləndiyini hesablayın

aktiv məhsul sayı öncəki addım ilə müqayisədə dəfələrlə çox ola bilir. Məsələn, Şəkil 11.16-dakı epinefrin
tərəfindən işə salınmış yolda, hər adenilil siklaz yüzə
yaxın cAMP molekulu əmələ gətirir, hər protein kinaz
A enzimi növbədəki 10 kinaz enzimini fosforilyasiya
edir və s. Gücləndirilmənin təsiri bu proteinlərin uzun
müddət aktiv qalıb çox sayda molekulu emal edə bilmə
qabiliyyətlərindən irəli gəlir. Bu cür gücləndirilmə ilə
qaraciyər və ya əzələ hüceyrələrinin səthində yerləşən
reseptora bağlanan az sayda epinefrin molekulu qlikogendən yüz milyonlarla qlükozun çıxarılmasına təkan
verir.

Siqnalötürmə Spesifikliyi və Cavabın
Koordinasiyası
İnsan vücudundakı iki fərqli tip hüceyrəyə nəzər
salaq: qaraciyər və ürək əzələsi hüceyrələri. Hər iki
hüceyrə tipi qan dövranı ilə birbaşa əlaqədədir və buna
görə də, davamlı şəkildə bir çox fərqli hormon molekulu və qonşu hüceyrələr tərəfindən ifraz olunan məhəlli
tənzimləyicilərə məruz qalır. Lakin qaraciyər hüceyrələri sadəcə bəlli siqnallara cavab verib, digərlərini
gözardı edir. Eyni şey ürək əzələsi hüceyrələri üçün də
keçərlidir. Üçüncü tip siqnal hər iki hüceyrədə cavab
əmələ gətirə bilir, ancaq cavablar fərqli olur. Məsələn,
qaraciyər hüceyrəsinin epinefrinə cavabı qlikogen parçalanması ikən, ürək hüceyrəsinin cavabı sıxılaraq sürətlə
döyünməkdir. Bu fərqi necə izah etmək olar?
Hüceyrələrin eyni siqnala verdikləri spesifik cavabların fərqli olmasının səbəbi, demək olar ki, hüceyrələr
arasındakı bütün fərqlərin səbəbinin əsası ilə eynidir:
Fərqli hüceyrələr fərqli gen dəstləri istifadə etdikləri
üçün onların protein dəstləri də eyni şəkildə fərqlənir.
Bir hüceyrənin siqnala verəcəyi cavab, onun malik
olduğu spesifik reseptordan, ötürücü proteinlərdən
və cavabın verilməsi üçün lazım olan spesifik protein
dəstindən asılıdır. Məsələn, qaraciyər hüceyrəsi epinefrin siqnalına düzgün şəkildə reaksiya verə bilmək və
qlikogen emal etmək üçün Şəkil 11.16-də sadalanan
proteinlərə malik olmalıdır.
Deməli, eyni siqnala fərqli şəkildə cavab verən hüceyrələrin arasındakı fərq, cavabı əmələ gətirən proteinlərin bir və ya daha çoxunun fərqlənməsi ilə bağlıdır. Bu
yolların bəzi proteinləri ortaq ola bilir. Məsələn,
Şəkil 11.17-dəki A, B və C hüceyrələrinin hamısı qırmızı
siqnal molekulu üçün eyni reseptor istifadə edir. Verdikləri cavabların fərqli olmasının səbəbi başqa proteinlərinin fərqli olmasından qaynaqlanır. D hüceyrəsində isə,
eyni qırmızı siqnal molekulu başqa reseptor tərəfindən
tanınır və tamamilə fərqli cavab verilir. B hüceyrəsində
siqnalın işə saldığı yol ikiyə bölünür (haçalanır) və iki
fərqli cavab yaradır. Bunun kimi haçalı yollarda, adətən,
reseptor tirozin kinazlar və ya ikincili xəbərçilər iştirak
edir. RTK-lar birdən çox ötürücü molekul aktivləşdirir,
ikincili xəbərçi isə çoxsaylı protein tənzimləyə bilir.
C hüceyrəsində iki ayrı siqnalın təkan verdiyi yollar
birləşərək bir cavab əmələ gətirir. Yolun haçalanması və
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yollar arasında "söhbətləşmə" (qarşılıqlı əlaqə) orqanizmin ayrı-ayrı nöqtələrindən gələn informasiyanın
hüceyrədə tənzimi və koordinasiyalı cavab üçün önəmlidir (Başlıq 11.5). Bundan əlavə, birdən çox yolda eyni
proteini istifadə etməklə hüceyrə istehsal etməli olduğu
fərqli protein növünün sayına qənaət edir.
Şəkil 11.17 Siqnal spesifikliyi. Hüceyrənin protein növləri
onun hansı siqnalları tanıyacağını və verilən cavabın təbiətini təyin
edir. Sxemdə göstərilən 4 hüceyrə eyni siqnala (qırmızı) fərqli
cavablar verirlər, çünki malik olduqları protein dəstləri bir-birindən
fərqlidir (göy rəngli proteinlər). Eyni tip molekulların fərqli yollarda
iştirak etdiyinə diqqət edin.
Siqnal
molekulu

Reseptor

Ötürücü
molekullar

Cavab 1
Hüceyrə A. Yol tək bir
cavab ilə nəticələnir.

Cavab 2

Cavab 3

Hüceyrə B. Yol haçalanır
və iki cavab ilə nəticələnir.

Siqnalötürmə Effektivliyi: Çərçivə Proteinləri
və Siqnal Kompleksləri
Şəkil 11.17-də təsvir olunan siqnalötürmə yolları,
eləcə də, bu fəsildə təsvir olunan bir çox başqa siqnalötürmə yolu ifrat dərəcədə sadələşdirilmişdir. Sxemlər
ancaq bir neçə ötürücü molekulu göstərir və sadəlik
üçün bu molekullar sitozola yayılmış kimi təsvir olunur.
Həqiqi hüceyrədə də vəziyyət belə olsa idi, siqnalötürmə yollarının effektivliyi çox aşağı olardı, çünki əksər
ötürücü molekullar proteindir və proteinlərin yarı-bərk
sitozolun içində diffuziya etməsi çox uzun çəkir. Bəs
onda, məsələn, bir protein kinaz öz substratını necə
tapır?
Çərçivə proteini bir neçə ötürücü proteinin eyni
anda birləşə bildiyi böyük ötürücü proteindir
(Şəkil 11.18). Bu kompleks siqnalötürmə yolunun effektivliyini artırır. Beyin hüceyrələrinin sinapslarında
siqnalötürmə protein şəbəkəsini müntəzəm olaraq bir
arada saxlayan çərçivə proteinləri aşkar olunmuşdur.
Bu cür fiziki yan-yanalıq hüceyrələrarası siqnalötürmə
sürətini və dəqiqliyini artırır, çünki bu mexanizmdə
proteinlərarası qarşılıqlı əlaqə diffuziya sürətindən asılı
deyil. Bundan əlavə, bəzi çərçivə proteinlərinin özləri
birbaşa ötürücüləri aktivləşdirir.
Siqnalötürmənin haçalanma və kəsişmə nöqtlərində xidmət göstərən ötürücü proteinlərin önəmini, bu
proteinlərin defektiv yaxud ümumiyyətlə əskik olduğu
hallarda ortaya çıxan problemlərdən başa düşmək mümkündür. Məsələn, Wiskott-Aldrich sindromu (WAS) adlanan irsi xəstəlikdə tək bir ötürücü proteinin yoxluğu
anormal qanama, ekzema, infeksiya və leykoz kimi çox
fərqli nasazlıqlarla əlaqəlidir. Bu simptomların, əsasən,
immunitet sistemi hüceyrələrindəki bir proteinin yoxluğu nəticəsində əmələ gəldiyi təxmin olunur. Normal

Şəkil 11.18 Çərçivə proteini. Burada göstərilən çərçivə proteini
eyni anda həm aktivləşdirilmiş membran reseptoruna, həm də üç
fərqli protein kinaza bağlanır. Bu cür bağlanma şəkli siqnalötürmə
prosesini xeyli asanlaşdırır.
Aktivasiya və
ya inhibisiya

Cavab 4

Siqnal
molekulu

Cavab 5

Hüceyrə C. Yollar arasında xəbərləşmə var.
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Hüceyrə

Reseptor
Üç fərqli
protein
kinaz

Hüceyrə D. Fərqli reseptor
fərqli cavab verir.

VİZUAL BACARIQ Şəkil 11.14-də verilən siqnalötürmə yoluna
baxın və Şəkil 11.17-nin B hüceyrəsində təsvir olunan versiyanın
oradakına necə tətbiq oluna biləcəyini izah edin.

Plazma
membranı

Çərçivə
proteini

hüceyrələr üzərində aparılan araşdırmalar göstərir ki,
WAS proteini immunitet hüceyrə səthinin tam altında
yerləşir. Bu protein sitoskelet mikrofilamenti ilə, eləcə
də, immunitet hüceyrələrinin çoxalmasını tənzimləyən
yol kimi, hüceyrə səthindən informasiya daşıyıcısı siqnalötürmə yollarının müxtəlif komponentləri ilə əlaqə
qurur. Yəni bu çoxfunksiyalı ötürücü protein immunitet hüceyrələrini idarə edən mürəkkəb siqnalötürmə
şəbəkəsində həm haçalanma nöqtəsini, həm də önəmli
kəsişmə nöqtəsini təşkil edir. WAS proteinin yoxluğunda sitoskelet düzgün qurulmur və siqnalötürmə yolları
qırılır; nəticədə, WAS simptomları özünü göstərir.

Siqnalın Dayandırılması
Şəkil 11.17-dəki siqnalötürmə yollarında önəmli addımlardan biri olan inaktivasiya mərhələsi sadəlik üçün
göstərilməyib. Çoxhüceyrəli orqanizmə aid bir hüceyrənin yeni siqnala cavab verə bilməsi üçün, həmin hüceyrənin siqnalötürmə yolunda dəyişmiş molekulların
ömrü qısa olmalıdır. Vəba nümunəsində olduğu kimi,
siqnalötürmə yolunun bir komponentinin daim aktiv və
ya inaktiv olmasının orqanizm üçün çox ciddi nəticələri
ola bilər.
Hüceyrənin yeni siqnal qəbul etmə qabiliyyəti əvvəlki
siqnalın yaratdığı dəyişikliklərin geri qaytarıla bilməsindən asılıdır. Siqnal molekulunun hüceyrə xaricindəki
qatılığı azaldıqca, vahid zamanda tutulmuş reseptor sayı
da azalır və beləcə, reseptorlar ilkin, inaktiv formaya qayıdır. Hüceyrə cavabı yalnız siqnal molekulu ilə birləşmiş reseptor qatılığı müəyyən həddin üstündə olduqda
verilir. Aktiv reseptor sayı bu həddən aşağı düşdükdə
hüceyrə cavabı dayandırır. Növbəti addımda müxtəlif
yollar ilə ötürücü molekullar ilkin inaktiv formalarına
qayıdırlar: G proteininin tərkib hissəsi olan GTPaz ona
bağlı olan GTP-ni hidroliz edir; fosfodiesteraz cAMP-ni
AMP-yə çevirir; protein fosfataz fosfat qoşulmuş kinaz
və digər proteinləri inaktivləşdirir və s. Nəticədə, hüceyrə yeni siqnal üçün hazır vəziyyətə gəlir.
Bu altbaşlıqda, siqnalötürmə prosesində başlama və
dayandırılma mərhələlərinin mürəkkəb mexanizmlərindən bəhs olundu. Bəzi yolların bir-biriylə necə kəsişdiyi
də açıqlandı. Növbəti altbaşlıq kəsişən yolların xüsusi
bir növü haqqındadır.

BAŞLIQ 11.5
Apoptoz çox sayda siqnalötürmə
yolunu inteqrasiya edir
Siqnalötürmə yolları yeni kəşf olunanda onların xətti,
müstəqil yollar olduğu düşünülürdü. Siqnalötürmə
yollarının öz aralarında müxtəlif şəkildə kəsişdiyi faktı
öyrənildikdən sonra hüceyrələrarası kommunikasiya
haqqında elmi anlayış çox dəyişmişdir. Bir hüceyrənin
doğru cavab verə bilməsi üçün, adətən, bir neçə siqnal
bir-birinə inteqrasiya olunmalıdır. Önəmli nümunələrdən biri hüceyrə intiharıdır.
Yoluxmuş, zədələnmiş və ya funksiya baxımından ömrünün sonuna çatmış hüceyrələr, adətən, planlı hüceyrə
ölümü prosesindən keçirlər (Şəkil 11.19). Bu cür nizamlı
ölüm hadisələrindən ən yaxşı başa düşüləni apoptoz
prosesidir (yun. tökülmək, xəzan). Prosesdə DNA,
orqanel və digər sitoplazma komponentləri parçalanır.
Hüceyrə büzüşərək şişliklər əmələ gətirir və hüceyrənin möhtəviyyatı qovuqcuqlara yığılaraq, ixtisaslaşmış
"zibilyığan" hüceyrələr tərəfindən tam həzm olunur.
Apoptoz ölən hüceyrənin içindəki materialın (buraya
həzmedici enzimlər də daxil ola bilər) ətrafa saçılaraq
qonşu hüceyrələrə zərər vurmasının qarşısını alır.
Apoptoza təkan verən siqnal iki növdür: xarici və
daxili. Başqa hüceyrələr tərəfindən ifraz olunan xarici
siqnal molekulları hüceyrə ölümunə səbəb olan gen və
proteinləri aktivləşdirərək siqnalötürmə yollarını işlək
hala gətirir. DNA-sı təmirolunmaz dərəcədə zədələnən
hüceyrələrdə proteinlərarası qarşılıqlı əlaqə ilə hüceyrə
ölümü əmri verən daxili siqnal yaranır. Bəzi apoptoz
nümunələrinə nəzər yetirmək siqnalötürmə yollarının
necə inteqrasiya olunduğunu başa düşməyə kömək
edəcəkdir.

Şəkil 11.19 İnsanın ağ qan hüceyrəsində apoptoz. Soldakı
normal ağ qan hüceyrəsidir, sağdakı isə apoptoz prosesindən keçən
ağ qan hüceyrəsidir. Apoptoz hüceyrəsi büzüşərək şişliklər əmələ gətirir. Bu şişliklər daha sonra membran əhatəli qovuqcuq kimi hüceyrədən qopur (rənglənmiş SEM).

YOXLAMA 11.4
1. Hədəf hüceyrəsində tək bir hormon molekuluna qarşılıq milyonlarla başqa molekula təsir edən mexanizm necə işləyir?
2. ƏGƏR
Bir-birindən fərqlənən çərçivə proteinlərinə sahib
olan hüceyrələrin eyni siqnal molekuluna verdikləri fərqli
cavabın necə formalaşdığını izah edin.
3. ƏGƏR
Bəzi insan xəstəlikləri düzgün işləməyən protein
fosfatazların nəticəsində yaranır. Bu proteinlər siqnalötürmə
yollarına necə təsir edir? (Başlıq 11.3-də protein fosfataz
hissəsini və Şəkil 11.10-u nəzərdən keçirin)

2 μm
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Caenorhabditis elegans torpaq soxulcanında
apoptoz
Apoptoz prosesinin molekulyar mexanizmi nematod
Caenorhabditis elegans kiçik torpaq soxulcanının embrion
inkişaf tədqiqatlarında aşkar edilmişdir. Yetkin soxulcan, təxminən, 1000 hüceyrəyə sahib olduğu üçün
hüceyrə-spesifik törəmə xəritəsi çıxarmaq mümkün
olmuşdur. Bu soxulcanların normal inkişafında düz 131
dəfə, dəqiq şəkildə zamanlanan, hər hüceyrə xəttində
eyni nöqtədə ortaya çıxan hüceyrə intiharı baş verir.
Soxulcan və digər canlılarda "intihar" proteinləri silsiləsini aktivləşdirən siqnal ömrünü tamamlayan hüceyrəni
ölümə göndərən apoptoza təkan verir.
C. elegans üzərində aparılan ilkin genetik tədqiqatlar
apoptoz üçün vacib olan iki gen aşkar etmişdir: ced-3 və
ced-4 (ing. cell death). Bu apoptoz genlərinin proteinləri
müvafiq şəkildə Ced-3 və Ced-4 adlanır. Apoptozda iştirak edən bütün proteinlər hüceyrədəki varlıqlarını hər
zaman qorusalar da, adətən, inaktivdirlər. Yəni burada
tənzim gen aktivliyi və protein istehsalında deyil, proteinlərin aktivliyi səviyyəsində həyata keçirilir.
C. elegans soxulcanında mitoxondrinin xarici membranında yerləşən Ced-9 proteini apoptoza təkan verən
siqnal yoxluğunda bütün prosesin əyləci kimi işləyir
(Şəkil 11.20). Hüceyrəyə ölüm əmri gəldiyində siqnalötürmə yolu Ced-9 proteinini inaktiv hala gətirir və
apoptoz yolları DNA və protein parçalayan nukleaz
və proteazları aktivləşdirir. Apoptozun əsas proteazları
kaspaz enzimləridir. C. elegans soxulcanında əsas kaspaz
Ced-3 proteinidir.

Apoptoz və təkanverici siqnalları
İnsan və digər məməlilərdə apoptoz həyata keçirə
bilən 15 fərqli kaspazın iştirak etdiyi hüceyrə yolu aşkar
olunmuşdur. İstifadə olunacaq yol hüceyrə tipindən
və apoptoza təkan verən siqnaldan asılıdır. Əsas yollardan biri müəyyən mitoxondri proteinləri vasitəsilə,
mitoxondrinin xarici membranında molekulyar dəliklər
əmələ gətirib membrandan digər proteinlərin sızaraq
apoptozu işə saldığı yoldur. Çox maraqlıdır ki, sızan
proteinlərdən biri sağlam hüceyrədə mitoxondrinin
elektron nəqliyyat sistemində iştirak edən sitoxrom
C proteinidir (Şəkil 9.15). Ancaq bu protein orqaneldən çıxdıqda ölüm faktoruna çevrilir. Məməlilərin
mitoxondri apoptozu proteinləri sözügedən soxulcanın
Ced-3, Ced-4 və Ced-9 proteinlərinə bənzərdir. Onları
apoptoz siqnalını ötürə bilən ötürücü proteinlər hesab
etmək olar.
Apoptoz proqramının kritik mərhələlərində, ötürücü
proteinlər müxtəlif qaynaqlardan gələn siqnalları inteqrasiya edir və hüceyrəni apoptoz ölümünə göndərir.
Ölüm siqnalı, adətən, hüceyrə xaricindən gəlir və güman ki, qonşu hüceyrələr tərəfindən ifraz olunur (Şəkil
11.20b). Ölüm siqnalı verən liqand hüceyrə səthində
yerləşən reseptora oturduğu zaman, mitoxondri yollarının iştirakı olmadan kaspaz və digər enzimlərin iştirak
etdiyi yollar fəaliyyətə keçir və apoptoz baş verir. Bu
230

BÖLÜM 2
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Şəkil 11.20 C. elegans apoptozunun molekulyar əsası.
Ced-3, Ced-4 və Ced-9 proteinləri bu soxulcanın apoptoz prosesi və
tənzimində kritik rol oynayır. Məməli apoptozunun daha mürəkkəb
olmasına baxmayaraq, orada da bənzər proteinlər işləyir.
Aktiv Ced-9 Ced-4
protenini dayandırır.
Mitoxondri

Ölüm
siqnalının
reseptoru

Ced-4 Ced-3
İnaktiv proteinlər

(a) Ölüm siqnalının yoxluğunda. Ced-9 mitoxondrinin xarici
membranında aktiv olduğu müddətcə, apoptoz baş vermir və
hüceyrə yaşayır.
Hüceyrədə
şişliklər
əmələ
gəlir.

İnaktiv Ced-9 Ced-4
proteinini inhibisiya etmir.

Ölüm
siqnalı
molekulu
Aktiv Aktiv
Ced-4 Ced-3

Aktivasiya
silsiləsi

Nukleazlar
Digər
proteazlar

(b) Ölüm siqnalı. Hüceyrəyə ölüm siqnalı verildiyində, Ced-9
inaktivləşir və Ced-4 üzərindəki inhibisiyasını qaldırır. Aktiv
Ced-4 Ced-3 proteazını aktivləşdirir, o da, öz növbəsində,
nukleaz və digər proteazların aktivasiyası ilə nəticələnən silsiləyə təkan verir. Bu enzimlərin fəaliyyəti nəticəsində apoptoz
hüceyrəsində müşahidə olunan dəyişikliklər əmələ gəlir və
sonda hüceyrə məhv olur.

siqnal qəbulu prosesinin ötürmə və cavab mərhələləri
yuxarıda bəhs olunan mexanizmlər ilə çox bənzərdir.
Burada klassik mexanizmdən fərqli olaraq, hüceyrə
səthi reseptorundan deyil, hüceyrə daxilindən qaynaqlanan iki növ həyəcan siqnalı mövcuddur. Siqnallardan
biri təmirəgəlməz DNA-dan qaynaqlanarkən, digəri
geniş-miqyaslı protein səhv-bükülməsi zamanı ER-dən
ötürülən molekullardır. Məməli hüceyrəsi xaricdən və
daxildən aldığı bu "ölüm" və "həyat" siqnallarını hələlik
bilinməyən bir mexanizmlə inteqrasiya edərək, ölüm-dirim qərarı verir.

İntihar mexanizmi bütün heyvanlarda normal inkişaf
və hüceyrələri saxlamaq üçün zərururidir. Soxulcan və
məməlilərdəki apoptoz genlərinin bənzərliyi, eləcə də,
çoxhüceyrəli göbələklərdən təkhüceyrəli mayaya qədər
fərqli canlılarda apoptozun varlığı, eukariot hüceyrələrdə bu mexanizmin təkamülün çox erkən dövrlərində
yarandığına dəlalət edir. Onurğalılarda apoptoz sinir sisteminin normal inkişafı, immunitet sisteminin düzgün
işləməsi, habelə, insanda ayaq və əllərin, digər heyvanlarda isə pəncələrin əmələ gəlməsi (morfogenez) üçün
fundamental əhəmiyyət daşıyır (Şəkil 11.21). Ördək və
digər su quşları kimi pərdəli ayaqlara malik heyvanlarda
barmaq əmələ gəlmə prosesində apoptoz səviyyəsi aşağı
ikən, toyuq kimi barmaqları bitişik olmayan quru quşlarında bu səviyyə yüksəkdir. İnsanda anormal apoptoz
barmaqlar arasında pərdə qalığına səbəb ola bilir.
Apoptozun Parkinson və Alzheimer xəstəliyi kimi, sinir sisteminin bir sıra degenerativ xəstəliklərində rol oynadığına dair önəmli dəlillər var. Alzheimer xəstəliyində
neyronların içində protein yığılması nəticəsində apoptoza təkan verən enzimlər fəaliyyətə keçir və bu xəstəliyin daşıyıcılarında müşahidə olunan beyin funksiyasının
itirilməsi özünü büruzə verir. Bundan əlavə, anormal
intiharın nəticəsi xərçəng xəstəliyi də ola bilir. Məsələn,
insan melanomasının C. elegans Ced-4 proteininin insandakı qüsurlu forması ilə əlaqəli olduğu düşünülür. Buna
görə də, apoptoza təkan verən siqnalötürmə yollarının
çox həssas və mürəkkəb olması təəccüb doğurmamalıdır. Nəticədə, bu hüceyrə üçün ölüm-dirim məsələsidir.
Bu fəsil liqand bağlanması, proteinlərarası qarşılıqlı
əlaqə və forma dəyişikliyi, silsilə reaksiyalar, protein
fosforilyasiyası, eləcə də, hüceyrələrarası xəbərləşməsinin ümumi mexanizmlərinə giriş verdi. Biologiyada
siqnalötürmə tez-tez qarşılaşacağınız mövzudur.

YOXLAMA 11.5
1. Embrion inkişafda apoptoz üçün bir nümunə verin və rolunu
izah edin.
2. ƏGƏR
Apoptozun olmamalı olduğu yerdə baş verdiyini
fərz edin. Hansı tip proteinin nasazlığı buna səbəb ola bilər?
Bəs, proteinlərdəki hansı tip nasazlıqlar apoptozun lazım
olduğu yerdə baş verməməsinə səbəb olar?

Şəkil 11.21 Siçanın pəncə inkişafında apoptozun rolu. Siçan, insan və digər məməlilərdə, eləcə də, quru
quşlarında, embrionun əl və ayağa çevrilən bölgələri ilk dövrlərdə üzgəcəbənzərdir. Apoptoz barmaqarası bölgələri aradan qaldıraraq, barmaq əmələ gətirir. Aşağıdakı fluoresensiya mikroqraflarında görünən embrion siçan
pəncələri apoptoz keçirən hüceyrələr parlaq sarı–yaşıl rəngə boyanmışdır. Hüceyrələrin apoptozu barmaqarası
bölgələrin kənarında başlayıb (solda) artdıqca bölgədəki toxuma azalır (ortada). Barmaqarası toxuma bitdiyində
apoptoz işarələri də itir (sağda).
Barmaqarası toxuma

Apoptoz keçirən hüceyrələr

Barmaqarası boşluq

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL 11 Təkamül
Hüceyrəvi
Xəbərləşmə
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11 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

11.1

Xarici siqnallar hüceyrə içində cavaba çevrilir
Siqnalötürmə yolları canlılar üçün böyük əhəmiyyət
daşıyır. Mayaların cütləşmədə istifadə etdiyi siqnalötürmə
ilə çoxhüceyrəlilərin analoji prosesləri çox bənzəyir. Bu,
siqnalötürmənin təkamülün erkən dövründə ortaya çıxdığına işarədir. Bakteriya hüceyrələri məhəlli səviyyədə öz
“yoldaşlarının” qatılığını duya bilir – kvorum duyma.
Heyvanlarda məhəlli siqnalötürmə prosesi birbaşa əlaqə və
ya məhəlli tənzimləyici ifrazı ilə baş verir. Uzaqməsafəli
siqnalötürmədə heyvan və bitkilər hormon istifadə edir.
Heyvanlar siqnalı elektrik ilə də ötürürlər.
Epinefrin kimi membran reseptoruna bağlanan hormonlar
da üçmərhələli siqnalötürmə yoluna təkan verir:
3 Cavab

2 Ötürmə

1 Qəbul
Reseptor

1

2
Ötürücü molekullar

3

Hüceyrə
cavabının
aktivasiyası

Hüceyrənin epinefrin kimi bir hormona cavab verib verməyəcəyini nə təyin edir? Hüceyrənin hormona necə cavab verəcəyini təyin edən nədir?

11.2

Qəbul: Reseptor proteininə bağlanan siqnal onu
formaca dəyişdirir
Siqnal molekulu – liqand – ilə reseptorun qoşalaşması çox
spesifik reaksiyadır. Siqnalötürmənin ilk mərhələsi reseptorda baş verən spesifik forma dəyişikliyini siqnal ötürülməsinin ilk addımı saymaq olar.
Hüceyrə səthində yerləşən üç növ əsas transmembran
reseptor mövcuddur: (1) GRCR (G proteininə qoşulu
reseptor) sitoplazmadakı G proteinləri ilə əlaqə qurur.
Liqand ilə bağlanan reseptor aktivləşir və reseptor, öz
növbəsində, spesifik G proteinini aktivləşdirərək, siqnalı
ötürür. (2) RTK (reseptor tirozin kinaz) siqnal molekulunun ona birləşməsinə reaksiya olaraq dimer əmələ gətirir
və daha sonra digər monomerin sitoplazma tərəfində olan
tirozinlərinə fosfat qrupları əlavə edərək bu dimeri tamamlayır. Fosforlaşmış tirozinlər ötürücü proteinlərə birləşərək
onları aktivləşdirir və reseptorun eyni anda bir neçə yolu
başlatmasına səbəb olur. (3) Liqanda bağlı ion kanalı
spesifik siqnal molekullarına cavab olaraq açılıb bağlanır və
spesifik ionların membrandan axımını tənzimləyir.
Hər üç növ reseptor kritik əhəmiyyət daşıyır. İnsanda
anormal GPCR və ya RTK ilə əlaqəli bir sıra xəstəliklər
məlumdur.
Hüceyrədaxili reseptorlar sitoplazma və ya nüvədə olur.
Hidrofob və ya plazma membranından keçəcək qədər kiçik
siqnal molekulları hüceyrə daxilindəki reseptorlara bağlanırlar.
GPCR ilə RTK proteinlərinin strukturu bir-birinə necə bənzəyir? Siqnalötürməyə təkan baxımından, bu iki növ reseptor
bir-birindən nə ilə fərqlənir?
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Ötürmə: Siqnal hüceyrə içində molekulyar
qarşılıqlı əlaqələr silsiləsiylə reseptordan hədəfə
çatdırılır
Siqnalötürmə yolunun hər bir mərhələsində proteinlər
formaca dəyişərək, siqnalı çevirir. Bir çox siqnalötürmə
yolunda protein kinazların növbəti proteinə fosfat qrupu
əlavə etdiyi silsilə fosforilyasiya reaksiyaları var. Protein
fosfataz adlanan proteinlər isə fosfatları çıxarır. Fosforilyasiya ilə defosforilyasiya arasındakı tarazlıq siqnalötürmə
yollarının silsilə reaksiyalarındakı proteinlərin aktivliyini
tənzimləyir.
Dairəvi AMP (cAMP) və Ca2+ ionu kimi, ikincili xəbərçilər asanlıqla sitozolda diffuziya edərək siqnalı hüceyrə
içində sürətlə yayırlar. ATP-ni cAMP-yə çevirən adenilil
siklaz bəzi G proteinləri tərəfindən aktivləşdirilir. Ca2+
həm GPCR, həm də RTK yollarında ikincili xəbərçidir.
Tirozin kinaz yollarında, bundan əlavə, iki növ ikincili xəbərçi var: DAG və IP3. IP3 Ca2+ səviyyəsini yüksəldə bilir.
Protein kinaz ilə ikincili xəbərçi arasında fərq nədir? Onlar eyni
siqnalötürmə yolunda iştirak edə bilərlərmi?

BAŞLIQ

11.4

Cavab: Siqnalötürmə transkripsiya tənzimi və ya
sitoplazma fəaliyyəti ilə nəticələnir

Siqnal
molekulu

BAŞLIQ

11.3

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Bəzi biokimyəvi yollar nüvə cavabına səbəb olur: Aktivləşən transkripsiya faktoru spesifik genləri yandırır və ya
söndürür. Digər yollarda cavab sitoplazmik tənzimdir.
Siqnalötürmədə cavab bəsitcə aktiv və ya inaktiv olmur;
bir neçə addımda tənzimlənir. Siqnalötürmə proteini
birdən çox komponenti aktivləşdirərək, siqnalı gücləndirə bilir. Siqnal gücü uzun yolda milyon dəfə arta bilir.
Hüceyrənin özünəməxsus protein dəsti tanınan siqnalın
və veriləcək cavabın spesifikliyini təyin edir. Çərçivə
proteinləri siqnalın effektivliyini artırır. Yol haçalanması
hüceyrənin siqnal və cavabları koordinasiya etdiyi başqa
bir vasitədir. Cavabı sürətlə dayandırmaq mümkündür,
çünki liqand bağlanması dönən reaksiyadır.
Hüceyrənin siqnala cavabını dayandırıb, yeni siqnallara hazır
hala gətirən mexanizmlər hansıdır?

BAŞLIQ

11.5

Apoptoz çox sayda siqnalötürmə yolunu
inteqrasiya edir
Apoptoz hüceyrə hissələrinin planlı şəkildə sıradan çıxarıldığı hüceyrə ölümünün bir növüdür. Əlaqəli siqnalötürmə
yolları Caenorhabditis elegans torpaq soxulcanı üzərində
aparılan molekulyar araşdırmalar ilə aşkarlanmışdır. Ölüm
siqnalı apoptozun əsas enzimləri olan kaspaz və nukleaz
proteinlərini aktivləşdirir.
İnsan və digər məməlilərdə, fərqli tərzdə aktivləşən bir
neçə apoptoz siqnalötürmə yolu var. Apoptoza təkan verən
siqnal hüceyrənin xaricindən və ya daxilindən gəlir.
Apoptozu idarə edən genlərin maya, nematod və məməlilərdəki bənzərliyi nə ilə izah oluna bilər?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Siqnal molekulunun hansı növ reseptora bağlanması
membranın hər iki tərəfində maddələrin qatılığını birbaşa
dəyişdirir?
A) Hüceyrədaxili reseptor
B) G proteininə qoşulu reseptor
C) Fosforilyasiya olmuş reseptor tirozin kinaz dimeri
D) Liqanda bağlı ion kanalı
2. Reseptor tirozin kinazın aktivasiyası aşağıdakılardan hansı
ilə xarakterizə olunur?
A) dimerizasiya və fosforilyasiya
B) dimerizasiya və IP3 bağlanması
C) fosforilyasiya silsiləsi
D) GTP hidrolizi
3. Aldosteron kimi yağda həll olunan siqnal molekulları bütün
hüceyrələrin membranlarını keçə bildiyi halda, yalnız hədəf hüceyrələrə təsir edir, çünki
A) sadəcə hədəf hüceyrələr uyğun DNA-ya malikdir.
B) hüceyrədaxili reseptorlar yalnız hədəf hüceyrələrdə
mövcuddur.
C) sadəcə hədəf hüceyrələr aldosteronu parçalaya bilən
enzimlərə malikdir.
D) aldosteron sadəcə hədəf hüceyrələrdə genləri oyandıran
fosforilyasiya silsiləsinə təkan verə bilir.
4. Epinefrin – GPRC – G proteini – adenilil siklaz – cAMP
yolundakı ikincili xəbərçi hansıdır?
A) cAMP
B) GTP
C) G proteini
D) adenilil siklaz
5. Aşağıdakılardan hansı apoptozda yoxdur?
A) DNA-nın parçalara ayrılması
B) Siqnalötürmə yolları
C) Hüceyrənin lizisi
D) Zibilyığan hüceyrələrin hüceyrə möhtəviyyatını həzmi

9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Sizcə, prokariotlar arasında xəbərləşmə mexanizmləri necə təkamül etmişdir və zamanla yox
olmamasının səbəbi nədir?
10. ELMİ ARAŞDIRMA Epinefrin cAMP əmələ gətirən
siqnalötürmə yoluna təkan verir. Bu isə, öz növbəsində,
hüceyrənin əsas yanacaq mənbəyi qlikogenin qlükoza
parçalanmasına səbəb olur. Ancaq qlikogen parçalanması
epinefrinin səbəb olduğu “ya döyüş, ya qaç” reaksiyasının
sadəcə bir hissəsidir. Orqanizm üzərindəki ümumi təsirin
içində ürək döyüntüsü və diqqətin artışı, eləcə də, yüksək
enerji sərfiyyatı müşahidə olunur. Kafein cAMP fosfodiesteraz fəaliyyətini dayandırır. Bunların əsasında, kafeinin
necə diqqəti artırıb, yuxunu qaçırdığına dair mexanizm
irəli sürün.
11. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Alimlər yaşlanma
prosesinə hüceyrə səviyyəsində təkan verildiyini düşünürlər. Bəlli sayda bölünmədən sonra hüceyrədə baş verməsi
mümkün olan dəyişikliklərdən biri hüceyrənin böyümə
faktoru və digər siqnallara cavab verə bilmə qabiliyyətini itirməsidir. Yaşlanma üzərində aparılan tədqiqatların
bir çoxu, bu cür dəyişikliləri başa düşüb insan ömrünü
uzatmaq məqsədi daşıyır. Hərçənd, bu məqsədin arzuolunan olub-olmadığı müzakirə mövzusudur. İnsan ömrünün
həddindən artıq uzadılmasının sosial və ekoloji təsirlərini
düşünün.
12. ESSE: QURULUŞ Canlı təbiətin xassələri hüceyrəvi quruluş
səviyyəsində özünü göstərməyə başlayır. Yüksək dərəcədə tənzimlənən apoptoz prosesi, sadəcə hüceyrənin
ölümü deyildir, eyni zamanda yaranan xassədir. 100–150
sözlük mətn ilə, qısaca apoptozun heyvanın inkişaf və
həyat fəaliyyətlərində hansı rol oynadığını izah edin. Siqnalötürmə yollarının nizamla inteqrasiya olunub bu planlı
ölüm ilə necə yekunlaşdığını izah edin.
13. SİNTEZ

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Sutherland hansı müşahidəyə əsasında epinefrinin qaraciyər hüceyrələrinə təsir mexanizmində ikincili xəbərçilərin rol oynadığını təxmin etdi?
A) Hüceyrəsiz şəraitdə əlavə olunan kalsium miqdarı ilə
enzim fəaliyyəti arasında düz mütənasiblik var.
B) Reseptor sınaqları epinefrinin liqand olduğunu göstərmişdir.
C) Qlikogen parçalanması yalnız bütöv hüceyrələrə əlavə
olunduğunda müşahidə olunur
D) Qlikogen parçalanması yalnız epinefrin və qlikogen fosforilaz molekulları qarışdırıldığında müşahidə olunur.
7. Protein fosforilyasiyası aşağıdakılardan hansında iştirak
etmir?
A) RTK aktivasiyası
B) protein kinaz aktivasiyası
C) GPCR aktivasiyası
D) transkripsiyanın siqnal molekulu tərəfindən tənzimi

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
8. TƏSVİR ET İnsanın immunitet hüceyrəsində fəaliyyət
göstərən bu apoptoz yolunu çəkin: Hüceyrə səthində
yerləşən reseptora Fas molekulunun bağlanması ölüm siqnalı verir. Çoxsaylı Fas bağlanması ilə reseptorlar bir yerə
qruplaşır. Reseptorların hüceyrədaxili hissələri də qruplaşdıqda çevirici adlı proteinlərə bağlanırlar. Bu proteinlər
kaspaz-8-i aktivləşdirir. Aktiv kaspaz-8 kaspaz-3 enzimini
aktivləşdirir. Aktiv kaspaz-3 apoptoza təkan verir.

Beş təməl dad mövcuddur – turş, duzlu, şirin, acı və
umami. Dad hüceyrəsi duz qatılığı hüceyrə xaricində
daxildən yüksək olduğu zaman ion kanallarını açaraq Na+
ionlarını hüceyrə içinə buraxır. Membran potensialındakı bu dəyişiklik (Başlıq 7.4) nəticəsində beynə "duzlu"
siqnalı göndərilir. Umami qlutamatın verdiyi turşməzə
daddır. Qlutamat tako dadlı tortilla çipslərində dadlandırıcı olaraq istifadə olunur. Qlutamat reseptoru GPCR-dir
və liqand bağlandığı zaman beynin dad kimi duyduğu
hüceyrəvi cavabı göndərən siqnalötürmə yolunu işə salır.
Adi kartof çipsi yedikdən sonra, ağız yaxalansa, duz dadı
itir. Ancaq tortilla çipsindən sonra yaxalansa dad qalır. Bu
fərqi necə izah edərdiniz?

FƏSİL 11

Hüceyrəvi Xəbərləşmə
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12

Hüceyrə Dövrəsi

Şəkil 12.1 Hüceyrə bölünərkən xromosomları bala hücyerələrə necə paylayır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
12.1

Əksər hüceyrə bölünmələri eyni
genetik tərkibli bala hüceyrələr
əmələ gətirir

12.2

Hüceyrə dövrəsində mitoz ilə
interfaza növbələşir

12.3

Molekulyar nəzarət sistemi
eukariot hüceyrə dövrəsini
tənzimləyir

Hüceyrə bölünərkən xromosomlar (mavi)
spesifik proteinlər (yaşıl və qırmzı) tərəfindən
qütblərə çəkilir. Buradakı hüceyrə kenquru
siçanına aiddir.
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Hüceyrə Dövrəsi
Canlı təbiəti cansızlardan ayıran əsas xüsusiyyətlərdən biri öz
bənzərlərini yaratma bacarığıdır. Bütün bioloji funksiyalar kimi, bu
unikal çoxalma qabiliyyətinin də hüceyrəvi əsası var. Alman həkim
Rudolf Virchow 1855-ci ildə bu anlayışı aşağıdakı kimi ifadə edirdi:
“Bir heyvan başqa heyvandan, bitki də başqa bitkidən əmələ gəldiyi
kimi, tək bir hüceyrə üçün də ondan əvvəl başaq bir hüceyrə mövcud
olmalıdır.” Virchow bu iddianı latınca Omnis cellula e cellula, yəni "Hər
hüceyrə başqa bir hüceyrədən" cümləsinə sığdırmışdı. Canlı təbiət
davamlılığını hüceyrə çoxalmasına, başqa sözlə, hüceyrə bölünməsinə
borcludur. Şəkil 12.1-də verilmiş bir neçə konfokal fluoresensiya
mikroqrafında (üst soldan başlayaraq) embrionun iki hüceyrəsinin
bölünərək dörd hüceyrə əmələ gətirmə prosesini izləyə bilərsiniz.
Hüceyrə bölünməsi canlının həyatında bir neçə mühim rol oynayır.
Prokariot hüceyrə bölünərkən eyni zamanda çoxalır, çünki proses
yeni orqanizm (başqa bir hüceyrə) yaradır. Bu, amöb kimi (Şəkil
12.2a) istənilən birhüceyrəli eukariot üçün də keçərlidir. Çoxhüceyrəli
eukariotlar isə hüceyrə bölünməsi sayəsində tək (mayalanmış)
hüceyrədən bütöv bir orqanizmə çevrilir. Bu prosesin ilk mərhələsi olan
ikihüceyrəli embrion Şəkil 12.2b-də göstərilmişdir. Yetkin çoxhüceyrəli
eukariotlarda isə hüceyrə bölünməsi yaralanma və ya aşınma
nəticəsində ölən hüceyrələri əvəz etmək üçün yeniləmə və təmir işləri
görür. Məsələn, sümük iliyinizdəki bölünən hüceyrələr davamlı olaraq
yeni qan hüceyrələri yaradır (Şəkil 12.2c).

Şəkil 12.2 Hüceyrə bölünməsinin funksiyaları. (Işıq mikroqrafları)
(a) Qeyri-cinsi çoxalma.
Birhüceyrəli eukariot
amöb iki hüceyrəyə
bölünərək iki yeni fərd
yaradır.

▲

100 µm

50 µm

(c) Toxuma bərpası. Buradakı bölünən sümük
iliyi hüceyrələri yeni
qan hüceyrələri əmələ
gətirəcək.

▲

▲

(b) Böyümə və inkişaf.
Mayalanmış dəniz
kirpisi yumurtası
bölünərək iki hüceyrəli
embrion əmələ gətirir.

20 µm

Hüceyrə dövrəsi valideyn hüceyrənin bölünməsi
ilə doğulan hüceyrənin özü iki bala hüceyrəyə
bölünənədək davam edən və hüceyrə bölünməsini
də ehtiva edən iki bölünmə aralığındakı proseslər
bütünüdür. Eyni genetik materialı bala hüceyrələrə
ötürmək hüceyrə bölünməsinin vacib funksiyasıdır.
Bu fəsildə sözügedən prosesin necə baş verdiyini
öyrənəcəksiniz. Eukariot və bakteriyalarda hüceyrə
bölünməsi mexanizmi ilə tanış olduqdan sonra, eukariot
hüceyrə dövrəsinin gedişatının molekulyar nəzarət
sistemləri tərəfindən necə tənzimləndiyini və bu
nəzarət sistemi sıradan çıxdıqda nələrin baş verdiyini
öyrənəcəksiniz. Hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi
ilə bağlı nasazlıqlar xərçəngin yaranmasında vacib rol
oynadığı üçün hüceyrə biologiyasında bununla bağlı
geniş araşdırmalar aparılır.

təşkil edir). Hüceyrə bölünməsinin ən nəzərəçarpan
yanı DNA-nı bir hüceyrə nəslindən digərinə yüksək
dəqiqliklə ötürə bilməsidir. Bölünən hüceyrə öz DNAsını replikasiya edir, bu iki kopyanı hüceyrənin əks
qütblərinə yerləşdirir və yalnız bundan sonra bala
hüceyrələrə ayrılır.

Genetik Materialın Quruluşu
Hüceyrənin DNA-sı, başqa sözlə, genetik
informasiyası genom adlanır. Prokariot genomu, adətən,
bir DNA molekulundan ibarət ikən, eukariot genomu,
əksər hallarda, çox sayda DNA molekulu ehtiva edir.
Eukariot DNA-sının ümumi uzunluğu hüceyrənin
öz ölçüsünə nisbətən çox uzundur: Məsələn, tipik
insan hüceyrəsi təxminən 2 m, yəni öz diametrindən
təxminən 250 000 dəfə uzun DNA-ya sahibdir.
Hüceyrə bölünərkən DNA-sını replikasiya edir, onları
hüceyrənin əks qütblərinə yığır və ikiyə bölünərək bala
hüceyrələr əmələ gətirir.
Bu ölçüdə DNA-nın replikasiya və paylanması
xromosom adlı strukturlar şəklində sıxışdırıldığı üçün
mümkün hala gəlir. Xromosom (yun. chroma rəng;
soma cisim) mikroskopiyada istifadə olunan boyalar
ilə boyanır (Şəkil 12.3). Eukariotik xromosom uzun,
xətti, tək bir DNA molekulu və ona bağlanmış bir sıra
proteindən ibarətdir (Şəkil 6.9). DNA sayı yüzlə bir
neçə min arasında dəyişən, orqanizmin irsi əlamətlərini
təyin edən məlumat vahidi, yəni gen daşıyır. DNAya bağlı proteinlər xromosomun quruluşunu qoruyub
saxlayır və gen aktivliyinə nəzarət edir. Xromosom
xromatin adlanan DNA və proteindən ibarət
kompleksdən təşkil olunur. Aşağıda görəcəyiniz kimi,
xromatinin sıxışdırılma dərəcəsi hüceyrə bölünməsi
ərzində dəyişir.
Hər bir eukariotik növün özünəməxsus xromosom sayı
vardır. Məsələn, insanın hər bir somatik hüceyrəsinin
Şəkil 12.3 Eukariot xromosom. Bu işıq mikroqrafında bitki
hüceyrəsinin nüvəsində bənövşəyi rənglə boyanmış xromosomlar
görünür. Nazik ipşəkilli qırmızı strukturlar isə sitoskeletlərdir. Hüceyrə
bölünməyə hazırlaşır. (İşıq mikroqrafı)

BAŞLIQ 12.1
Əksər hüceyrə bölünmələri eyni
genetik tərkibli bala hüceyrələr
əmələ gətirir
Olduqca mürrəkkəb vahid olan hüceyrənin çoxalma
prosesini bəsit ikiyə bölünmə kimi başa düşmək
olmaz. Hüceyrə mayalı xəmir kimi şişən və hissələrə
ayrıla bilən bir şey deyil. Həm prokariotların, həm də
eukariotların əksər hüceyrə bölünmələri nəticəsində
eyni genetik material, yəni DNA iki bala hüceyrəyə
paylanır. (Meyoz adlanan, sperma və yumurta yaradan
xüsusi tip eukariotik hüceyrə bölünməsi istisna

20 µm
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(çoxalma hüceyrələri istisna olmaqla, bütün hüceyrələr)
nüvəsində hər dəsti bir valideyn hüceyrədən alınmış
iki 23-lük dəstdən ibarət 46 xromosom var. Sperma
və yumurta kimi qametlər (çoxalma hüceyrələri) isə
bir dəst, yəni somatik hüceyrələrinkinin yarısı qədər
xromosoma sahibdir. Somatik hüceyrələrin xromosom
sayı canlı növünə görə dəyişir: kələm 18, şimpanze
48, fil 56, kirpi 90, bir yosun növü isə 148 xromosoma
sahibdir. İndi isə bu xromosomların hüceyrə bölünməsi
zamanı necə davrandığını nəzərdən keçirək.

Eukariot Hüceyrə Bölünməsində
Xromosomların Paylanması

Şəkil 12.4 Yüksək dərəcədə sıxışdırılmış, duplikasiya keçirmiş insan xromosomu (SEM).

Bacı
xromatidlər

Sentromerlər: hər bacı
xromatiddə bir ədəd olur.
TƏSVİR ET

0.5 µm

Mikroqrafda bacı xromatidlərdən birini işarələyin.

Hüceyrə bölünmə prosesində deyilkən, hətta, öz
Beləliklə, hər iki yeni nüvədə valideyn hüceyrəninki ilə
DNA-sını bölünmə üçün replikasiya etdiyi zaman belə
eyni xromosom dəsti əmələ gəlir (Şəkil 12.5). Nüvədəbütün xromosomlar uzun, nazik xromatin lifləri şəkki genetik materialın bölünməsi olan mitoz prosesini,
lində olur. Lakin DNA replikasiya olunduqdan sonadətən, dərhal sitokinez, yəni sitoplazmanın bölünməra, bölünmə prosesinin bir hissəsi kimi xromosomlar
si izləyir. Beləcə, bir hüceyrə eyni genetik tərkibli iki
sıxışdırılır. Xromatin lifi sıxca qıvrılıb burularaq xromobala hüceyrəyə çevrilmişdir.
somları işıq mikroskopunda görünəcək qədər qısaldıb
Mitoz ilə sitokinez bir ziqot hüceyrəsindən 200 trilqalınlaşdırır.
yonluq somatik hüceyrəli yetkin insan bədəni yaradır.
Duplikasiya olmuş xromosomların
bacı xromatid adlanan, eyni ardıcıllıqlı DNA ehtiva edən iki bitişik
Şəkil 12.5 Hüceyrə bölünməsində xromosomların duplikasiya və paylanması.
kopyası vardır (Şəkil 12.4). Qeyd
Xromosom
edək ki, biologiyada istifadə oluXromosomlar
DNA-ları
nan bacı xromatid və bacı hüceyrə
kimi ifadələr cinisiyyətlə əlaqəli
Sentromer
1 Burada eukariot hüceyrənin
deyil. Bacı xromatidlər bacı xromatid
çoxsaylı xromosomlarından
sadəcə biri duplikasiya olmamış
koheziyası adlanan struktur ilə, kohehalda təsvir olunur. Əslində,
zin protein kompleksləri vasitəsilə
xromosom bir DNA və əlaqəli
boydan-boya bir-birinə yapışır. Hər
Xromosom
proteinlərdən ibarət uzun, nazik
qolu
xromatin lifi ikən, burada, təsviri
bacı xromatidin bir sentromer
sadələşdirmək
üçün
sıxışdırılmış
adlanan yeri vardır ki, məhz xrohalda göstərilmişdir.
Xromosom
mosomun bu hissəsində xromatidin
duplikasiyası və
sıxışdırılması
bacı xromatidinə yapışma ehtimalı
ən yüksəkdir. Yapışmaya sentromer
DNA-sına bağlı olan proteinlər
2 Xromosom duplikasiyadan sonvasitəçilik edir; digər proteinlər
ra, boydan-boya bacı xromatid
DNA-nı sıxışdıraraq duplikasiya
koheziyası ilə bir-birinə yapışmış
olmuş xromosomun “belini” incəldir.
iki bacı xromatiddən ibarət olur.
Hər xromatid DNA-nın bir kopSentromerin iki tərəfinə uzanan
yasını ehtiva edir.
xromatid hissələrinə qol adı verilir.
Bacı
(Dupliksiya olmamış xromosomun
xromatidlər
tək bir sentromeri və iki qolu olur.
Sentromer ona bağlanan proteinlərBacı xromatidlərin
lə təyin olunur.)
iki xromosoma
Hüceyrə bölünməsinin sonrakı
ayrılması
mərhələlərində duplikasiya olmuş
xromosomlar iki bacı xromatidə ay3 Molekulyar və mexaniki proseslər
bacı xromatidləri iki xromosoma
rılır. Bu xromatidlər hər biri hüceyayırır və onları bala hüceyrələrə
rənin bir tərəfində formalaşan iki
paylayır.
yeni nüvəyə keçir. Bacı xromatidlər
ayrıldıqdan sonra artıq bacı xromatid deyil, fərdi xromosom sayılır.
Bu addım, mahiyyətcə, hüceyrədə
2 -dəki xromosomun neçə xromatid qolu var? Xromosom hansı mərhələdə duplikasiya
xromosom sayını iki dəfə çoxaldır.
olur?
236

BÖLÜM 2

Hüceyrə

Şəkil 12.6 Hüceyrə dövrəsi. Bölünən hüceyrədə mitotik (M)
faza böyümə mərhələsi olan interfaza ilə növbələşir. İnterfazanın ilk
hissəsindən (G1) sonra xromosomların duplikasiya olunduğu S fazası
gəlir. G2 interfazanın son mərhələsidir. M fazasında mitoz bala xromosomları bala nüvələrə paylayır və sitokinez sitoplazmanı bölərək iki
bala hüceyrə yaradır.
İNTERFAZA

S
(DNA sintezi)

G1

ez

Sit

M
(M itotik
) fa
za

z

in
ok

M
ito

Bu proseslər insanın həyatı boyu davam edərək, ölü
və zədələnmiş hüceyrələri əvəzləmək üçün yenilərini istehsal edir. Qametlər (yumurta və ya sperma) isə
meyoz hüceyrə bölünməsi ilə əmələ gəlir. Meyozun
yaratdığı bala hüceyrələr yalnız bir dəst, yəni valideyn
hüceyrənin yarısı qədər xromosoma sahib olur. Meyoz
bölünmə insanlarda yalnız qonadlarda (yumurtalıq və
ya xaya) yerləşən xüsusi hüceyrələrdə baş verir. Meyoz
bölünmə qamet yaradaraq xromosom sayını 46-dan (iki
dəst) 23-ə (bir dəst) endirir. Mayalanma nəticəsində iki
qamet birləşərək yenidən 46 xromosomlu (iki dəst) hüceyrə yaradır. Daha sonra, mitoz bu sayı yeni orqnizmin
bütün somatik hüceyrələrində dəyişməz olaraq saxlayır.
Fəsil 13-də, meyoz bölünmənin çoxalma və irsiyyətdəki
rolunu daha dərindən öyrənəcəyik. Bu fəslin davamında isə diqqətimizi eukariotlarda mitoz bölünmə və
hüceyrə dövrəsinin digər mərhələləri üzərində cəmləşdirəcəyik.

G2

YOXLAMA 12.1
1. Şəkil 12.5-in hər bir addımında neçə xromosom var? (İkinci
addımdakı mikroqrafı nəzərə almayın.)
2. Toyuqların somatik hüceyrələrində 78 xromosom var. Toyuq
hər bir valideyndən neçə xromosom alır? Qametində neçə
xromosom olar? Cücələrin somatik hüceyrələrində neçə
xromosom olar?

BAŞLIQ 12.2
Hüceyrə dövrəsində mitoz ilə
interfaza növbələşir
Mitoz və sitokinezdə xromosomların davranışını ilk
dəfə 1882-ci ildə alman anatom Walther Flemming
hazırladığı boya vasitəsilə izləyə bilmişdir. (Əslində,
mitoz və xromatin terminlərini məhz Flemming təklif edib.) Flemming iki bölünmə arasında hüceyrənin
sadəcə böyüdüyünü düşünürdü, amma indi məlumdur
ki, hüceyrə həyatının bu mərhələsində bir çox mühim
hadisə baş verir.

Hüceyrə Dövrəsinin Mərhələləri
Mitoz hüceyrə dövrəsinin yalnız bir hissəsidir

(Şəkil 12.6). Mitoz və sitokinez mərhələlərini ehtiva

edən mitoz fazası (M fazası) hüceyrə dövrəsinin,
adətən, ən qısa mərhələsidir. Mitoz fazası interfaza
adlanan və hüceyrə dövrəsinin 90%–ni təşkil edən uzun
bir faza ilə növbələşir. İnterfaza altfazalara bölünür:
G1 fazası (ing. first gap birinci boşluq), S fazası (sintez
fazası) və G2 fazası (ing. second gap ikinci boşluq). G
fazaları ilk dəfə müşahidə olunanda səhvən “boşluq”
adlandırılmışdı, çünki hüceyrələrdə aktivlik müşahidə

olunmurdu. Bu gün interfazanın qızğın metabolik
fəaliyyət və inkişaf mərhələsi olduğunu bilirik. Hüceyrə
interfazanın bu üç altfazasında müxtəlif növ protein,
mitoxondri, ER kimi sitoplazma orqanelləri istehsal
edərək böyüyür. Hüceyrə bölünməsi üçün zəruri
olan xromosom duplikasiyası isə S fazasında baş
verir. (DNA sintezini Fəsil 16-da müzakirə edəcəyik.)
Beləcə, hüceyrə G1 fazaında böyüyür, S fazasında
xromosomlarını duplikasiya edərkən böyümə davam
edir, G2 fazasında bir az daha böyüyür və M fazasında
bölünür. Bala hüceyrə, daha sonra, bu dövrəni
təkrarlaya bilir.
Bəlli insan hüceyrələri 24 saatda bir bölünmə keçirə
bilir. Bu zaman dilimində, M fazası 1 saatdan az vaxt
alır, S fazası 10–12 saat, yəni dövrənin yarısını işğal edir.
Yerdə qalan vaxt G1 ilə G2 fazaları arasında bölünür. G2
fazası, adətən, 4–6 saat çəkir və o halda, bizim nümunəmiz üçün, G1 5–6 saat olur. G1 hüceyrələr arasında
zaman baxımdan ən dəyişkən fazadır. Çoxhüceyrəli
canlıların bəzi hüceyrələri çox nadir bölünür, hətta heç
bölünmür. Bu hüceyrələr G1-də, yaxud bu fəsildə daha
sonra müzakirə olunacaq G0 fazında qalıb öz işlərini
görürlər. Məsələn, mədəaltı vəzi hüceyrəsi həzm enzimləri istehsal edir.
Ənənəvi olaraq, mitoz fazası beş altfazaya ayrılır:
profaza, prometafaza, metafaza, anafaza və telofaza.
Mitozun son mərhələləri ilə kəsişən sitokinez ilə mitoz
fazası tamamlanır. Şəkil 12.7 bu mərhələləri bir heyvan
hüceyrəsi nümunəsində təsvir edir. Mitoz və sitokinezi
daha yaxından araşdıran növbəti iki bölməyə keçməzdən əvvəl, bu şəkli diqqətlə öyrənin.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
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Şəkil 12.7

Heyvan Hüceyrəsində Mitoz Bölünmə

İnterfazada G2
Sentriol cütlü
sentrosomlar

Nüvəcik

Nüvə
örtüyü

Profaza

Xromosomlar
(duplikasiya olub
sıxışmamış)

Erkən
mitoz iyi

İnterfazada G2
Nüvə örtük ilə əhatəlidir.

•

Bir sentrosomun duplikasiyası ilə iki
sentrosom əmələ gəlir. Sentrosom
heyvan hüceyrəsində iy mikroborucuqları quruluş mərkəzdir. Bir sentrosomda iki sentriol vardır.

•

S fazasında duplikasiya olmuş xromosomlar, hələ sıxışmadığı üçün fərdi
xromosomlar kimi görünmürlər.

•

Nüvədə nüvəcik(lər) var.

Fluoresensiya mikroqrafları bir triton
növünün bölünən ağciyər hüceyrəsinə
aiddir. Bu növün 22 xromosomu var.
Xromosomlar mavi, mikroborucuqlar
yaşıl, ara filamentlər isə qırmızı görünür.
Sxemlərdə, sadəlik üçün yalnız 6 xromosom verilmişdir.
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Sentromer

Kinetoxor

Profaza
•

Xromatin lifləri daha çox qıvrılaraq işıq
mikroskopunda görünən fərdi xromosomlara sığışır.

•

Nüvəciklər itir.

•

Duplikasiya olmuş xromosom sentromerindən birləşən iki bacı xromatiddən
ibarətdir. Bəzi canlılarda birləşmə kohezin
proteinləri vasitəsilə boydan boya baş verir
– bacı xromatid koheziyası.

•

Sentrosomlar və onlardan uzanan mikroborucuqlardan ibarət mitoz iyi formalaşmağa başlayır. Sentrosomdan çıxan qısa
mikroborucuqlar ulduz adlanır.

•

Sentromerlər, qismən, aralarındakı mikroborucuqların uzanması ilə bir-birindən
uzaqlaşır.

Qeyri-kinetoxor
mikroborucuqlar

Nüvə
örtüyü
parçaları

Bir xromosomun
iki bacı xromatidi

Plazma
membranı

•

Ulduz

Prometafaza

Kinetoxor
mikroborucuqlar

Prometafaza
•

Nüvə örtüyü parçalanır.

•

Xromosomlar daha çox sıxlaşır.

•

Sentrosomlardan uzanan mikroborucuqlar, artıq nüvə ərazisinə daxil ola bilir.

•

Xromatid sentromerində xüsusi protein
strukturu olan bir (beləcə, xromosom
başına iki) kinetoxor əmələ gəlmişdir..

•

Kinetoxorlara qoşulan mikroborucuqlar
xromosomu itələyib-çəkən maşına çevrilir.

•

Kinetoxorsuz mikroborucuqlar əks
qütbdən uzanan tayları ilə əlaqə quraraq
hüceyrəni uzadır.

Prometafaza sxemində neçə DNA
molekulu var? Xromosom başına neçə
molekul düşür? Xromosom başına neçə
DNA düşür? Bəs xromatid başına neçə
molekul var?

10 µm

Metafaza

Anafaza

Telofaza və Sitokinez

Bala
xromosomlar

Metafaza
•
•
•

Nüvə
örtüyü
formalaşır

İy qütbünün
sentrosomu

İy
İy

Sentrosomlar hüceyrənin əks qütblərindədir.
Bütün xromosomlar iyin qütblərindən
eyni məsafədə olan metafaza lövhəsi ərazisindədir. Xromosomların sentromerləri
metafaza lövhəsinin üzərindədir.
Hər xromosomun bacı xromatidlərinin
kinetoxorları əks qütblərdən gələn kinetoxor mikroborucuqları ilə birləşib.

Nüvəcik
formalaşır

Yarılma
şırımı

Metafaza
lövhəsi

Anafaza
•
•

•

•
•

Anafaza mitozun ən qısa mərhələsidir;
adətən, sadəcə bir neçə dəqiqə çəkir.
Anafaza kohezin proteinləri ayrılması ilə
başlayır. Bu hər cütün bir anda iki bacı
xromatidə ayrılmağına imkan verir. Beləliklə, hər xromatid müstəqil bir xromosom
halına gəlir.
Kinetoxor mikroborucuqları qısaldıqca, yeni iki bala xromosom hüceyrənin
qütblərinə doğru hərəkət etməyə başlayır.
Bu mikroborucuqlar sentromer bölgəsinə
bağlı olduğundan, sentromerlər qollardan
öncə hərəkət edir (təxminən 1 µm/dəq
sürətlə).
Qeyri-kinetoxor mikroborucuqlar uzandıqca, hüceyrə də uzunsovlaşır.
Anafazanın sonunda, hüceyrənin iki tərəfi
bərabər və tam bir xromosom dəstinə
sahib olur.

Telofaza
•

Hüceyrədə iki bala nüvə formalaşır. Nüvə örtükləri valideyn hüceyrənin nüvə örtüyünün
parçalarından və endomembran sistemin
digər hissələrindən yığılır.

•

Nüvəciklər ortaya çıxır.

•

Bütün iy mikroborucuqları depolimerizasiya
olur.

•

Xromosomlar açılmağa başlayır.

•

Bir nüvənin iki genetik olaraq eyni nüvəyə
bölünməsi olan mitoz artıq tamamlanmışdır.

Sitokinez
•

Sitoplazma bölünməsi, adətən, telofazanın sonlarına doğru artıq başlamış olur və
beləliklə, mitoz bitdikdən az sonra iki bala
hüceyrə ortaya çıxır.

•

Heyvan hüceyrələrində sitokinez mərhələsi
hüceyrəni sıxıb ikiyə ayıran yarılma şırımının ortaya çıxmasını ehtiva edir.
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Mitoz İyi
Profaza zamanı sitoplazmada yaranmağa başlayan
mitoz iyi bir çox mitoz prosesində iştirak edir. Bu
struktur mikroborucuq və əlaqəli proteinlərdən yığılır.
Mitoz iyinin xam maddə qaynağı sitoskeletin digər
mikroborucuqlarının qismən parçalanması ilə ortaya
çıxan vahidlərdir. İy mikroborucuqları tubulin (Cədvəl
6.1) protein vahidi əlavəsi ilə uzanır (polimerizasiya),
itirilməsi ilə də qısalır (depolimerizasiya).
Sentrosom mikroborucuq quruluş mərkəzinin bir növü
olub, bütün hüceyrə dövrəsi boyunca mikroborucuq
quran hüceyrəaltı bir sahədir. Heyvanlarda iy mikroborucuqları sentrosomda əmələ gəlməyə başlayır. Bir cüt
sentriolu olan bu bölgə hüceyrə bölünməsi üçün zəruri
deyil. Belə ki, sentriol lazer ilə dağıdıldıqda mitozun
iyi yenə də yaranır. Bitkilərdə sentriolun olmamasına
baxmayaraq mitoz iyi formalaşır.
Heyvan hüceyrələrində interfaza zamanı sentrosom
duplikasiya keçirərək, profazaya qədər nüvə yaxınlığında qalan iki sentromer əmələ gətirir. Mitozun profaza
və prometafazası zamanı isə onlardan mikroborucuqlar
uzandıqca, bir-birindən aralanırlar. Prometafazanın
sonuna doğru, hər biri iyin bir qütbündə olan iki sentrosom hüceyrənin əks qütblərinə çatır. Bu sentrosomlardan ulduz – radial düzülüşlü qısa mikroborucuqlar
çıxır. İy sentrosomları iy mikroborucuqları və ulduzdan
ibarətdir.
Duplikasiya olmuş xromosomdakı iki bacı xromatidin
hər birində kinetoxor – sentromer DNA-sının xüsusi
hissələrində qurulan, protein tərkibli struktur var. Bu
kinetoxorlar xromatidin əks üzlərində yerləşir. Prometafazada iy mikroborucuqlarının bəziləri kinetoxora birləşir və kinetoxor mikroborucuqları adını alır. (Kinetoxorlara
birləşən mikroborucuq sayı canlı növünə görə dəyişir;
məsələn, maya göbələyində 1, bəzi məməlilərdə isə 40
mikroborucuq var.) Mikroborucuq xromosomu kinetoxordan tutub həmin mikroborucuğun çıxdığı qütbə
doğru çəkir. Mikroborucuq əks qütbdən uzanaraq digər
xromatidin kinetoxoruna çatdığı anda hərəkət dayanır.
Duplikasiya olmuş xromosomların sentromerləri metafazada iyin iki qütbü arasındakı xəyali lövhəyə – metafaza lövhəsinə yığılır (Şəkil 12.8). Kinetoxorlara birləşməyən kinetoxorsuz mikroborucuqlar isə, artıq uzanıb digər
kinetoxorsuz iy ilə örtüşmüşdür. Metafazaya çatdıqda
ulduz mikroborucuqları da böyümüş və plazma membranı ilə əlaqələnmişdir. İy tamamlanmış sayılır.
İyin strukturu anafazadakı funksiyası ilə tam üst-üstə
düşür. Anafazanın başlanğıc nöqtəsi xromosomların bacı
xromatidlərini bir yerdə saxlayan kohezin proteinlərinin
separaz adlanan enzim tərəfindən parçalandıqları an
sayılır. Xromatidlər ayrıldıqdan sonra hüceyrənin əks
uclarına doğru hərəkət edən həqiqi xromosom halına
gəlir.
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Şəkil 12.8 Metafazada mitoz iyi. Xromosomun iki bacı
xromatidinin kinetoxorları əks istiqamətlərə baxır. Kinetoxorlar ən
yaxın sentrosomdan uzanan kinetoxor mikroborucuqları dəstinə
birləşib. Kinetoxorsuz mikroborucuqlar isə metafaza lövhəsində
kəsişir (TEM).

Bacı
xromatidlər

Ulduz
Sentrosom
Metafaza
lövhəsi
(xəyali)

Kinetoxorlar

Kəsişən
kinetoxorsuz
mikroborucuqlar

Kinetoxor
mikroborucuqlar

Mikroborucuqlar

0.5 µm
Xromosomlar

Sentrosom
1 µm

TƏSVİR ET
Ən altdakı mikroqrafda metafaza lövhəsinin yerini
göstərən xətt çəkin. Ulduzu işarələyin. Anafazada xromosom hərəkət
istiqamətlərəni göstərən oxlar çəkin.

Bəs xromosomların qütblərə doğru bu hərəkətində
kinetoxorlu mikroborucuqlar necə işləyir? Burada,
görünür, hərəki proteinlərə əsaslanan iki mexanizm
iş başındadır. (Hərəki proteinlərin obyektləri mikroborucuq boyu necə daşıdığını təkrarlamaq üçün
Şəkil 6.21-ə baxın.) Bir təcrübə göstərmişdir ki, kinetoxorun hərəki proteinləri xromosomu mikroborucuq üzərində yeridir. Mikroborucuq hərəki proteini
keçdikdən sonra kinetoxor ucundan depolimerizasiya
keçirir (Şəkil 12.9). (Yolunun üzərindəki sünbülləri
biçib arxa tərəfdən dəni boşaldan taxılbiçən kombaynın iş prinsipinə bənzədiyi üçün buna “kombayn
mexanizmi” deyilmişdir.) Lakin başqa tip hüceyrələr,
eləcə də, başqa canlıların hüceyrələri ilə aparılmış
sınaqlar xromosomların qütblərdəki hərəki proteinlər tərəfindən çəkildiyini və mikroborucuqların bu
hərəki proteinləri keçdikdən sonra depolimerizasiya olduğunu göstərir. Hazırda, hər iki mexanizmin
istifadə olunduğu və prosesdəki paylarının hüceyrə
tipinə görə dəyişdiyi qəbul olunur.
Anafazada, bölünməkdə olan bütün heyvan
hüceyrələrini uzadan kinetoxorsuz mikroborucuqlardır. Əks qütblərdən uzanan kinetoxorsuz mikroborucuqlar metafazada xeyli üst-üstə düşür (Şəkil
12.8). Anafazada hərəki proteinlər ATP enerjisi ilə,
mikroborucuqları bir-biri üzərində sürüşdürdükcə,
ortaq hissə kiçilir. Mikroborucuqlar bir-birini itələdikcə, qütblər də aralanaraq hüceyrəni uzadır. Eyni
zamanda, tubulin vahidlərinin örtüşən uclara əlavə
olunmasıyla mikroborucuqlar, az da olsa, uzanır və
nəticədə, ortaq hissə itmir.
Anafazanın sonunda xromosom dəstindən bir
nüsxə uzunsovlaşmış valideyn hüceyrənin əks
uclarına çatmışdır. Telofazada nüvə yenidən yaranır.
Sitokinez, adətən, anafaza və ya telofaza zamanı
başlayır və sonda, mikroborucuqların depolimerizasiyası ilə iy itir.

Sitokinez
Sitokinez heyvan hüceyrələrində yarılma
adlanan proseslə baş verir. Yarılmanın ilkin əlaməti
yarılma şırımı – hüceyrə səthində, metafaza
lövhəsinin olduğu yerin yaxınlığında dayaz bir
çökək – üzə çıxmasıdır (Şəkil 12.10a). Şırımın
sitoplazma tərəfində miozinə bağlı büzücü aktin
mikrolif halqası yerləşir. Aktin mikrolifləri miozin
molekulları ilə qarşılıqlı əlaqə içində halqanı
daraldır. Bölünən hüceyrənin mikrolif halqasının
büzülməsi torba ağzını iplə büzməyə bənzəyir.
Yarılma şırımı valideyn hüceyrə ikiyə bölünüb iki
tam sərbəst hüceyrə əmələ gətirənə qədər dərinləşir.
Bu hüceyrələrin hər birinin öz nüvəsi, sitozolu,
orqanelləri və digər hüceyrədaxili strukturları vardır.
Sitokinez divara malik bitki hüceyrələrində tamamilə fərqli şəkildə, yarılma şırımı olmadan baş
verir. Əvəzində, telofazada Golgi aparatından çıxan
qovuqcuqlar mikroborucuqlar vasitəsilə hüceyrənin

Şəkil 12.9

Araşdırma Anafazada kinetoxor mikroborucuqları
hansı ucdan qısalır?

Təcrübə Xromosomlar mitoz zamanı qütblərə doğru hərəkət
edərkən, kinetoxor mikroborucuqları kinetoxordan, yoxsa iy qütbü
tərəfindən depolimerizasiya olur? Wisconsin Universitetindən Gary
Borisy və əməkdaşları bunu öyrənmək istəyirdilər. Onlar, ilk öncə
donuzun böyrək hüceyrəsinin anafazanın erkən mərhələsində olan
mikroborucuqlarını sarı fluoresent boya ilə işarələdilər (kinetoxorsuz
mikroborucuqlar göstərilməmişdir).
Kinetoxor
İy
qütbü

Sonra, lazer vasitəsilə kinetoxor mikroborucuqlarının bir iy qütbünü
və xromosomlar arasında olan bir hissəsini fluoresent boyanı silərək,
mikroborucuqları zədələmədən işarələdilər (aşağıda). Anafaza
irəlilədikcə, işarənin hər iki tərəfində mikroborucuq uzunluğunun
dəyişməsi müşahidə edildi.
İşarə

Nəticə Xromosomlar qütblərə doğru hərəkət etdikcə, kinetoxor
tərəfindəki mikroborucuq parçaları qısalmış, iy qütbündəkilər isə eyni
uzunluqda qalmışdır.

Yekun Nəticə Xromosom hərəkəti bu hüceyrə tipinin anafazası
zamanı kinetoxor mikroborucuqlarının iy qütbü ucundan deyil,
kinetoxor tərəfindən qısalması ilə əlaqəlidir. Hipotezə əsasən, anafazada xromosomlar mikroborucuq boyu mikroborucuqlar kinetoxor
tərəfində depolimerizasiya keçirərək tubulin vahidlərini buraxdıqca
hərəkət edir. Təcrübə bu hipotezi dəstəkləyir.
Xromosom
hərəkəti

Mikroborucuq

Hərəki
protein

Kinetoxor
Tubulin
vahidləri

Xromosom
Mənbə: G. J. Gorbsky, P. J. Sammak, və G. G. Borisy, Chromosomes
move poleward in anaphase along stationary microtubules that
coordinately disassemble from their kinetochore ends, Journal of Cell
Biology 104:9–18 (1987).

ƏGƏR Təcrübə xromosomların qütbələrdən çəkilərək hərəkət
etdiyi hüceyrə tipində aparılmış olsaydı, nişan qütblərə nisbətən
necə hərəkət edərdi? Mikroborucuq uzunluğu nişanın iki tərəfində
necə dəyişərdi?
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Şəkil 12.10 Heyvan və bitki hüceyrələrində sitokinez.
(a) Heyvan hüceyrəsində yarılma (SEM)

mərkəzinə doğru hərəkət edib birləşərək hüceyrə lövhəsini yaradır (Şəkil 12.10b). Qovuqcuqlarda daşınan
materiallar burada toplanıb lövhəni böyüdür. Hüceyrə
lövhəsi, onu əhatə edən membran hüceyrənin plazma
membranı ilə birləşənə qədər, böyüməyə davam edir.
Nəticədə, hər birinin öz plazma membranı olan iki bala
hüceyrə yaranır. Eyni zamanda, bala hüceyrələr arasındakı lövhədən yeni hüceyrə divarı əmələ gəlir.
Şəkil 12.11-də bölünən bitki hüceyrəsinin mikroqrafları verilmişdir. Bu şəkli nəzərdən keçirmək mitoz və
sitokinezi təkrarlamağınıza yardım edəcəkdir.

Bakteriyalarda İkiyə Ayrılma

100 µm

Yarılma şırımı

Bala hüceyrələr

Büzücü mikrolif
halqası

(b) Bitki hüceyrəsində hüceyrə lövhəsinin formalaşması (TEM)

Hüceyrə lövhəsini yaradan
qovuqcuqlar

Valideyn hüceyrənin divarı
Hüceyrə lövhəsi

1 µm
Yeni hüceyrə divarı

Bala hüceyrələr
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Prokariotlar (bakteriyalar və arxeyalar) hüceyrənin
ikiqat böyüyüb sonra iki hüceyrəyə bölünməsi yolu ilə
çoxalır. Bu tip bölünmə və birhüceyrəli eukariotların
qeyri-cinsi çoxalması (Şəkil 12.2a) ikiyə ayrılma adlanır. Eukariotlarda mitoz bölünmə varkən, prokariotlarda bu proses mövcud deyil.
Bakteriyalarda genlərin çoxu tək xromosomda yerləşir.
Bakteriya xromosomu dairəvi DNA və ona bağlı proteinlərdən ibarətdir. Bakteriyalar eukariot hüceyrələrdən
daha kiçik və sadə olsa da, genomlarını səliqəli şəkildə replikasiya etmək və kopyalarını iki bala hüceyrə
arasında bərabər paylamaq mürəkkəb iş olaraq qalır.
Məsələn, E. coli bakteriyasının xromosomu tam açıldıqda hüceyrənin özündən 500 dəfə uzun olacaqdır. Bu
qədər uzun bir xromosomu hüceyrənin içinə yerləşdirmək üçün xeyli qıvrıb bükmək lazımdır.
Bəzi bakteriyalarda hüceyrə bölünməsi xromosom
DNA-sının replikasiyası ilə eyni anda başlayır. DNA
ikiləşməsi xromosomda replikasiya başlanğıcı adlanan
xüsusi nöqtədən etibarən iki başlanğıc nöqtəsi yaradır.
Xromosomun replikasiyası davam etdikcə, başlanğıc
nöqtələri sürətlə hüceyrənin əks qütblərinə doğru
irəliləyir (Şəkil 12.12). Xromosom replikasiya olunduğu
müddətdə, hüceyrə uzanır. Replikasiya tamamlandıqda
və bakteriya ilkin uzunluğunun iki qatına çatdıqda, proteinlər plazma membranını içə doğru basaraq valideyn
hüceyrəni iki bala hüceyrəyə ayrır. Bu üsulla hər bala
hüceyrəyə bütöv bir genom miras qalır.
Modern DNA texnologiyaları vasitəsilə replikasiya
başlanğıc nöqtələrini fluoresensiya mikroskopu altında
yaşıl işıq saçan molekullarla işarələmək mümkündür
(Şəkil 6.3). Alimlər bu metodla bakteriya xromosomlarının hərəkətini birbaşa müşahidə etmişlər. Bakteriya
xromosomlarının hərəkəti eukariot xromosomların
sentromer bölgələrinin mitoz anafazası zamanı qütblərə
doğru hərəkətini xatırladır, lakin bakteriyalarda mitoz
iyləri və ya mikroborucuqlar müşahidə olunmur. Araşdırılmış bakteriya növlərinin çoxunda iki replikasiya
başlanğıcı hüceyrənin qütblərinə və ya başqa bir müəyyən olunmuş yerə gedib çatır və güman ki, protein(lər)
vasitəsilə oraya ilişdirilir. Bakteriya xromosomlarının
hərəkəti, yer təyini və saxlanılması üzərində araşdırmalar aparılır. Burada bir neçə önəmli protein kəşf edilib.
Eukariot aktinəbənzər bir proteinin polimerizasiyası
hüceyrə bölünməsi zamanı bakteriya xromosomunun

Şəkil 12.11 Bitki hüceyrəsində mitoz bölünmə. Soğan kökünün mitoz bölünmə keçirən hüceyrələri (İşıq mikroqrafı).
Nüvə

Nüvəcik

Xromosomlar
sıxlaşır
Xromosomlar

1 Profaza. Xromosomlar sıxlaşır və
nüvəcik itməyə başlayır. Hələ mikroqrafda
görünməsə də mitoz
iyi formalaşmağa
başlamışdır.

Hüceyrə lövhəsi

2 Prometafaza. Hər biri
yan-yana düzülmüş,
iki eyni bacı xromatidli,
ayrı-ayrı xromosomlar seçilir. Fazanın
sonlarında nüvə örtüyü
parçalanır.

3 Metafaza. İy tamamlanmışdır və kinetoxorla mikroborucuqlara
bağlı bütün xromosomlar metafaza lövhəsindədir.

4 Anafaza. Xromosomlar xromatidlərinə
ayrıldıqca və kinetoxor
mikroborucuqları qısaldıqca, bala
xromosomlar hüceyrənin qütblərinə doğru
hərəkət edir.

10 µm

5 Telofaza. Bala nüvə
formalaşır. Eyni zamanda, sitokinez başlayır:
Sitoplazmanı ikiyə
böləcək hüceyrə lövhəsi
valideyn hüceyrənin
kənarlarına doğru böyüyür.

Şəkil 12.12 Bakteriya hüceyrəsinin ikiyə ayrılma ilə bölünməsi. Buradakı bakteriyanın tək bir dairəvi xromosomu var.
Replikasiya başlanğıc nöqtəsi

Hüceyrə divarı
Plazma
mebranı
Bakteriya
hüceyrəsi

1 Xromosom replikasiyası başlayır. Tezliklə, iki başlanğıcdan
biri aktinəbənzər
protein vasitəsilə
hüceyrənin digər
ucuna doğru sürətlə
hərəkət etdirilir.

İki başlanğıc
nöqtəsi

Başlanğıc
2 Replikasiya davam
edir. Başlanğıc
nöqtələri hüceyrənin
əks tərəflərinə yapışır.
Eyni zamanda, hüceyrə uzanmaqdadır.

3 Replikasiya sona
çatır. Plazma mebranı tubulinəbənzər
proteinlər tərəfindən
içəriyə doğru basılır
və yeni hüceyrə
divarı qurulur.

4 İki bala hüceyrə
əmələ gəlir.

Bakteriya
xromosomu

Başlanğıc

hərəkətinə kömək edir. Tubulinə bənzər başqa bir protein isə plazama membranının içəriyə basılaraq iki bala
bakteriya hüceyrəsi yaratmasına kömək edir.

Mitoz Bölünmənin Təkamülü
TƏKAMÜL Prokariotlar eukariotlardan milyard il əvvəl
yarandığına görə, mitozun sadə prokariot çoxalma
mexanizmlərindən törədiyini iddia etmək olar. Bakteriyanın ikiyə ayrılmasında iştirak edən bəzi proteinlərin
mitoz bölünmədə rol oynayan eukariot proteinlərlə
qohumluğu bu hipotezi dəstəkləyir.
Nüvə örtüyü və böyük genomlu eukariotlar təkamül
edərkən, bu günkü bakteriyaların qədim ikiyə ayrılma
prosesi hansısa bir yolla mitoz bölünməyə çevrilmiş
olmalıdır. Canlılar arasında hüceyrə bölünməsinin
müxtəlif formaları mövcuddur. Bu proseslər, yəqin ki,
qədim növlərdəki mexanizmlər ilə bənzərlik daşıyır
və qədim bakteriyaların ikiyə ayrılma bənzəri mexanizmlərindən müasir eukariotların mitoz bölünməsinə
qədər olan təkamül prosesinin ara addımlarına oxşayır.
Hazırkı dinoflaqellat, diatom və maya kimi birhüceyrəli
eukariotlardakı iki qeyri-adi nüvə bölünməsi əsasında
bu ara mexanizmləri təxmin etmək mümkündür (Şəkil
12.13). Yəqin ki, bu tərz nüvə bölünmələri qədim
mexanizmlərin çox az dəyişmiş hallarıdır. Hər ikisində,
əksər eukariot hüceyrələrdə olanın əksinə, nüvə örtüyü dağılmır. Digər tərəfdən, nəsli kəsilmiş canlıların
bölünmə mexanizmlərini bilmirik. Hipotezlər yalnız
hazırkı canlılar üzərindəki müşahidələrə əsaslanır və
uzun müddət əvvəl nəsli kəsilmiş canlılarda işləmiş ara
mexanizmləri nəzərə ala bilmir.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
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Şəkil 12.13 Müxtəlif hüceyrə bölünmə mexanizmləri. Bu
gün yaşayan bəzi birhüceyrəli eukariotlar mitoz təkamülünün ara
mərhələlərini xatırladan hüceyrə bölünməsi mexanizmləri sərgiləyir.
(a) istisna olmaqla, hüceyrə divarları göstərilməyib.

YOXLAMA

12.2

1. Şəkil 12.8-də neçə ədəd xromosom var? Onlar duplikasiya
olubmu? Bəs xromatid sayı neçədir?
2. Heyvan və bitki hüceyrələrinin sitokinezini müqayisə edin.
3. Hüceyrə dövrəsinin hansı mərhələlərində xromosomlar iki
eyni xromatiddən ibarətdir?

Bakteriya
xromosomu
(a) Bakteriyalar. Bakteriyada ikiyə ayrılma zamanı bala xromosomların başlanğıc nöqtələri hüceyrənin əks tərəflərinə doğru
hərəkət edir. Burada aktinəbənzər molekullar və ehtimal ki,
bala xromosomları plazma membranında xüsusi yerlərə bərkidə bilən digər proteinlər də iştirak edir.
Xromosomlar
Mikroborucuqlar

Bütöv nüvə
örtüyü
(b) Dinoflaqellatlar. Dinoflaqellatalar kimi birhüceyrəli protistlərdə xromosomlar hüceyrə bölünməsi zamanı parçalanmayan
nüvə örtüyünə yapışır. Mikroborucuqlar sitoplazma tunellərində nüvənin içindən keçərək nüvənin mövqeyini möhkəmləndirir. Sonra isə nüvə bakteriyanın ikiyə ayrılmasına bənzər bir
proseslə bölünür.

Kinetoxor
mikroborucuqları

Bütöv nüvə
örtüyü

(c) Diatom və bəzi maya göbələkləri. Birhüceyrəlilərin bu iki
qrupunda da nüvə örtüyü hüceyrə bölünməsi zamanı bütöv
qalır. Bu orqanizmlərdə mikroborucuqlar nüvənin içində iy
əmələ gətirir. Mikroborucuqlar xromosomları ayırır və nüvə iki
bala nüvəyə bölünür.
Kinetoxor
mikroborucuqları

Nüvə örtüyünün
parçaları
(d) Əksər eukariotlar. Bitki və hevanlar da daxil olmaqla, digər
eukariotların əksəriyyətində iy nüvənin çölündə əmələ gəlir
və nüvə örtüyü mitoz zamanı parçalanır. Mikroborucuqlar
xromosomları ayırır və iki nüvə membranı əmələ gəlir.
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4. Tubulin və aktinin eukariot hüceyrə bölünməsindəki rollarını
tubulinəbənzər və aktinəbənzər proteinlərin bakteriya ikiyə
ayrılması zamanı icra etdikləri rollar ilə müqayisə edin.
5. Kinetoxor avtomobili qoşquya bağlayan hissəyə bənzədilir.
Bu bənzətməni izah edin.
6. ƏLAQƏ QUR Aktin və tubulinlərin başqa hansı rolları var?
Bu mexanizmlər hansı proteinlərlə və necə işləyir? (Təkrar
üçün Şəkil 6.21a və 6.26a-ya baxın.)

BAŞLIQ 12.3
Molekulyar nəzarət sistemi eukariot
hüceyrə dövrəsini tənzimləyir
Bitki və heyvan fərqli hüceyrə tiplərində bölünmə
sürəti və vaxtı normal böyümə, inkişaf və sağlamlıq
üçün zəruridir. Bölünmə tezliyi hüceyrənin tipinə
görə dəyişir. Məsələn, insanın dəri hüceyrələri həmişə
sürətlə bölündüyü halda, qaraciyər hüceyrələri müvafiq
bir ehtiyac (məsələn, yara sağaltma) yaranana qədər bu
qabiliyyətini ehtiyatda saxlayır. Yetkin insanın ən çox
ixtisaslaşmış hüceyrələrindən bəziləri (məsələn, tam
formalaşmış sinir və əzələ hüceyrələri) ümumiyyətlə
bölünmür. Hüceyrə dövrəsindəki bu fərqlər molekulyar mexanizmlərlə tənzimlənir. Nəzarət mexanizmləri
təkcə hüceyrənin normal həyat dövrəsini anlamaq üçün
deyil, xərçəng hüceyrələrinin nəzarətdən necə yayındığını öyrənmək üçün də araşdırılır.

Hüceyrə Dövrəsinə Nəzarət Sistemi
Hüceyrə dövrəsinə nə nəzarət edir? 1970-ci illərin
əvvəllərində çeşidli təcrübələr belə bir hipotezə gətirib
çıxardı: Hüceyrə dövrəsi sitoplazmadakı xüsusi siqnal
molekulları tərəfindən idarə olunur. Bu hipotez üçün
güclü dəlillər məməli kultura sınaqlarından əldə olunmuşdur. Bu təcrübələrdə fərqli fazalarda olan iki hüceyrə birləşdirilərək ikinüvəli hüceyrələr yaradılırdı (Şəkil
12.14). Əgər başdakı hüceyrələrdən biri S, digəri G1
fazasında idisə, G1 nüvəsi, sanki, sitoplazmadakı siqnal
molekullarının verdiyi təkanla birbaşa S fazasına girirdi.
Bənzər şəkildə, M fazasında olan hüceyrə dövrənin
istənilən mərhələsində, hətta, G1 hüceyrəsi ilə birləşdirildikdə, sonuncu nüvə xromatid sıxlaşması və mitoz
iyinin formalaşması ilə birbaşa M fazasına girirdi.
Şəkil 12.14-də göstərilən təcrübə, eləcə də, heyvan
və maya üzərində aparılan digər təcrübələr bəlli bir
sistemin hüceyrə dövrəsinə nəzarət etdiyini göstərir.

Şəkil 12.14

Araşdırma Sitoplazmadakı molekulyar siqnallar
hüceyrə dövrəsini tənzimləyirmi?

Təcrübə Colorado Universitetindən alimlər hüceyrə dövrəsi gedişatının sitoplazmik molekullar tərəfindən idarə olunub-olunmadığı ilə
maraqlanırdılar. Bu məqsədlə məməli hüceyrələrini hüceyrə fazasının fərqli mərhələlərində bir-biri ilə birləşdirdilər. Aşağıda iki təcrübə
göstərilmişdir.
Təcrübə 1

Şəkil 12.15 Hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi üçün mexaniki bənzətmə. Dairənin ətrafındakı döşəmə daşları ardıcıl prosesləri
təmsil edir. Paltaryuyanın kontrol cihazı kimi, hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi də daxili saat ilə işləyir, lakin sistem bəzi məntəqələrdə
(qırmızı qapılar) xarici və daxili tənzimə tabe olur. Üç əsas məntəqə
burada göstərilmişdir.
G1 məntəqəsi

Təcrübə 2
Nəzarət
sistemi

M məntəqəsi
G2 məntəqəsi
S fazasında olan bir
hüceyrə G1-də olan
hüceyrə ilə birləşdirildikdə, G1 nüvəsi
birbaşa S fazasına
keçir – DNA sintez
olunur.

M fazasında olan bir hüceyrə
G1 fazasında olan hüceyrə
ilə birləşdirildikdə G1 nüvəsi
birbaşa mitoza başlayır – iy
formalaşır və xromosomlar,
duplikasiya olunmadıqlarına
baxmayaraq, sıxlaşır.

Yekun G1 hüceyrəsini S və ya M fazasında olan bir hüceyrə ilə birləşdirmənin nəticələri göstərir ki, hüceyrənin S və ya M fazalarına irəliləməsi həmin fazalar zamanı sitoplazmada olan molekullardan asılıdır.
Data mənbəyi: R. T. Johnson and P. N. Rao, Mammalian cell fusion:
Induction of premature chromosome condensation in interphase
nuclei, Nature 226:717–722 (1970).

ƏGƏR Hüceyrə dövrəsinin gedişatı sitoplazma molekullarından asılı
olmaq yerinə, əvvəlki faza bitdikdə öz-özünə başlasaydı, nəticə necə
olardı?

Hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi hüceyrə dövrəsinin kritik proseslərini işə salıb onları koordinasiya
edən, hüceyrə içində dövri tərzdə artıb-azalan molekullar bütünüdür (Şəkil 12.15). Hüceyrə dövrəsinə
nəzarət sistemini paltaryuyan maşının nəzarət cihazına bənzətmək olar. Yuyucunun zamanlama cihazı
kimi, hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi də öz-özünə,
daxili saata əsasən irəliləyir. Yuyucunun dövrəsi daxili
nəzarətə (çəlləyin nə vaxt dolduğunu duyan sensor
kimi) və xarici müdaxiləyə (işə salmaq, dayandırmaq və
sairə) tabe olduğu kimi, hüceyrə dövrəsi də müəyyən
nəzarət-keçid məntəqələrində daxili və xarici siqnallara
cavab verir. Dayan və irəlilə siqnalları nəzarət-keçid
məntəqələrində hüceyrə dövrəsini tənzimləyir. Qısaca
müzakirə ediləcək üç vacib nəzarət-keçid məntəqəsi bu
fazalarda yerşəlir – G1, G2 və M (Şəkil 12.15).
Hüceyrə dövrəsi məntəqələrinin necə işlədiyini
başa düşmək üçün, ilk növbədə, hüceyrə dövrəsinə
nəzarət sistemini formalaşdıran molekulların bə-

ziləri ilə tanış olmalı və dövrənin necə irəlilədiyini
anlamalıyıq. Daha sonra, bəlli məntəqədə dövrəni dayandıran və ya davam etdirən daxili və xarici siqnalları
nəzərdən keçirəcəyik.

Hüceyrə Dövrəsinin Saatı:
Siklin və Siklindən-Asılı Kinazlar
Hüceyrə dövrəsinə nəzarət molekullarının miqdar
və aktivliyindəki ritmik dalğalanmalar dövrənin ardıcıl proseslərinə təsir edir. Bu tənzimləyici molekullar,
əsasən, iki tip proteindən ibarətdir: protein kinazlar və
siklinlər. Protein kinaz başqa bir proteini fosforlaşdıraraq aktivləşdirən və ya inaktivləşdirən enzimdir (Başlıq
11.3).
Hüceyrə dövrəsini idarə edən kinazların bir
çoxunun qatılığı dövrə boyu dəyişmir, ancaq onlar çox
vaxt inaktivdir və aktivasiya üçün siklin (ing. cycle
dövrə, tsikl) proteinlərinə bağlanmalıdır. Siklin adını
hüceyrədə dövri şəkildə dalğalanan qatılığından alır.
Buna görə də, bu kinazlar siklindən-asılı kinaz (Cdk,
ing. cyclin-dependent kinase) adlanır. Cdk enzimlərinin
aktivliyi siklin tayının qatılığından asılı olaraq artıbazalır. Şəkil 12.16a ilk dəfə qurbağada kəşf olunan
siklin-Cdk kompleksi olan MPF proteininin dalğalanan
aktivliyini göstərir. Göründüyü kimi, MPF aktivliyinin
zirvə nöqtələri siklin qatılığının zirvə nöqtələri ilə üstüstə düşür. Siklin səviyyəsi S və G2 fazalarında qalxır,
M fazasında isə anidən düşür.
MPF (ing. maturation-promoting factor) yetişdirmə
faktorudur, ancaq hüceyrənin G2 məntəqəsindən M
fazasına keçişə təkan verdiyindən, onu M fazasına
təkanverici faktor kimi götürmək olar. G2 fazasında
toplanan siklinlərin Cdk-lar ilə əlaqə qurmasıyla aktiv
MPF kompleksi ortaya çıxır. Bu kompleks müxtəlif proFƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
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teinləri fosforlaşdıraraq mitozu başladır (Şəkil 12.16b).
MPF həm birbaşa kinaz kimi, həm də digər kinazları
aktivləşdirən dolaylı yolla işləyir. Məsələn, MPF nüvə
laminasının çeşidli proteinlərinə fosfat əlavə edərək,
nüvə örtüyünün mitoz prometafazasında parçalanmasına təkan verir. MPF-nin profazada xromosom sıxlaşması
və iy formalaşmasına da təsir etdiyi bilinir.

Şəkil 12.16 G2 məntəqəsində nəzarətin molekulyar
mexanizmi. Hüceyrə dövrəsinin gedişatı siklindən-asılı kinazların
(Cdk) dalğalanmaları ilə tənzimlənir. Burada, heyvan hüceyrəsinin
G2 nəzarət-keçid məntəqəsində “irəlilə” siqnalı ötürüb mitoza təkan
verən MPF adlı siklin–Cdk kompleksi təsvir olunur.

Nəzarət-keçid məntəqələrinin Daxili və
Xarici Siqnalları – Dayan və İrəlilə Əmrləri

MPF aktivliyi
Siklin
qatılığı

Zaman
(a) Hüceyrə dövrəsində MPF aktivliyi və siklin qatılığındakı
dalğalanma.
1 Siklin sintezi S fazasının sonlarında başlayır
və G2 fazasında davam
edir. Siklin bu mərhələdə (parçalanmadan
qorunduğu üçün) artır.

5 G1 zamanı, siklinin parçalanması davam edir və
MPF-nin Cdk komponenti
təkrar istifadəyə verilir.

Sik

G2
məntəqəsi

Siklin
parçalanır
MPF

3 MPF bəzi proteinləri fosforlayaraq mitozu davam
etdirir. MPF-nin
aktivliyi metafaza
zamanı pik həddə
çatır.

Cdk

r

Parçalanmış
siklin

anması sıxl
lin topl
ığı a
rtı

Cdk

4 Anafaza
zamanı, MPF-nin
siklin komponenti
parçalanaraq M
fazasını sonlandırır. Hüceyrə G1
fazasına girir.

Siklin

2 Siklin Cdk ilə
birləşərək MPF əmələ
gətirir. Yetərincə MPF
molekulu toplandıqda
hüceyrə G2 məntəqəsini keçir və mitoza
başlayır.

(b) Hüceyrə dövrəsi tənziminə kömək edən molekulyar
mexanizmlər
VİZUAL BACARIQ
(b) bəndindəki proseslərin (a) bəndindəki
qrafikin “zaman” oxu ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?
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Anafazada MPF öz siklinini parçalayan prosesə təkan
verərək, özünü söndürür. MPF-nin siklinsiz hissəsi olan
Cdk isə növbəti dövrəyə qədər inaktiv qalır. Növbəti
dövrədə S və G2 fazalarında sintez olunan yeni siklinər
ilə birləşib yenidən MPF-nin bir hissəsinə çevrilir.
Müxtəlif siklin-Cdk komplekslərinin dalğalanan
aktivliyi hüceyrə dövrəsinin mərhələlərinə nəzarət
etmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Onlar, bəzi
nəzarət-keçid məntəqələrində “irəlilə” siqnalı da verirlər. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, MPF hüceyrənin G2
məntəqəsindən keçişinə nəzarət edir. Hüceyrənin G1
məntəqəsindəki davranışı da siklin-Cdk kompleksləri
ilə tənzimlənir. Heyvan hüceyrələrində G1 məntəqəsində fəaliyyət göstərən ən az üç Cdk və bir neçə fərqli
siklin vardır.

Hüceyrə

Heyvan hüceyrəsinin nəzarət-keçid məntəqəsində,
adətən, “irəlilə” siqnalları tərəfindən ləğv olunanadək,
daxili “dayan” siqnalları qüvvədədir. (Siqnallar hüceyrə
daxilində, Fəsil 11-də müzakirə etdiyimiz kimi, siqnalötürmə yolları vasitəsilə ötürülür.) Məntəqələrdə qeydə
alınan bir çox siqnal hüceyrədaxili nəzarət sistemindən
qaynaqlanır. Bu siqnallar hüceyrə dövrəsinin davam
etməsi üçün kritik olan hüceyrəvi əməliyyatların o ana
qədər düzgün yerinə yetirilib-yetirilmədiyini bildirir.
Məntəqələr hüceyrə xaricindən də siqnal qeydə alır.
Üç əsas nəzarət-keçid məntəqəsi G1, G2 və M fazalarında yerləşir (Şəkil 12.15). Bir çox hüceyrə üçün G1
nöqtəsini ən vacib məntəqə saymaq olar. Əgər hüceyrə
G1 məntəqəsində “irəlilə” siqnalı alıbsa, çox vaxt G1, S,
G2 və M fazalarını bitirib bölünür. Yox əgər “irəlilə” siqnalı yoxdursa, dövrəni tərk edib G0 fazası adlanan durğun vəziyyətə keçir (Şəkil 12.17a). İnsanın əksər hüceyrələri, əslində, G0 fazasındadır. Əvvəl də qeyd olunduğu
kimi, yetkin sinir və əzələ hüceyrələri heç vaxt bölünmür. Digər hüceyrələr (məsələn, qaraciyər hüceyrələri)
isə zədə zamanı buraxılan böyümə faktorları kimi xarici
siqnallarla G0 fazasından G1 fazasına “geri çağrılır”.
Daxili və xarici siqnallara verilən cavablarla siklindən-asılı kinaz və digər proteinlər tərəfindən verilən
cavabı əlaqələndirən biokimyəvi yollar fəal araşdırma
sahələridir. Önəmli daxili siqnallardan biri üçüncü
önəmli məntəqə olan M məntəqəsində alınır (Şəkil
12.17b). Xromosomlar metafaza lövhəsində mitoz iyinə
düzgün bağlanmadan anafaza (bacı xromatid ayrılması)
başlamır. Kinetoxorlardan ən az biri iyə bağlı deyilsə,
bacı xromatidlər hərəkət etmir və anafaza gözləyir.
Yalnız bütün xromosomların kinetoxorları iy şəbəkəsinə
tam qoşulduqda, müvafiq tənzim protein kompleksi
aktivləşir. (Burada, sözügedən tənzim proteini siklin-Cdk kompleksi deyil, bir neçə proteindən ibarət başqa bir
kompleksdir.) Aktivləşdikdən sonra, kompleks separaz
enzimini aktivləşdirən molekulyar hadisələr zəncirini
başladır. Bu enzim kohezinləri kəsərək, bacı xromatid-

Şəkil 12.17 Önəmli İki
nəzarət-keçid məntəqəsi. Hüceyrə
dövrəsinin bəlli məntəqələrində
(qırmızı qapılar) hüceyrələr aldıqları
siqnallara əsasən müxtəlif yollar
seçir. (a) bəndində G1 (b) bəndində
isə M məntəqəsindəki prosesləri
təsvir olunur. (b)-də hüceyrə artıq
G2 nəzarət-keçid məntəqəsini
keçmişdir.
VİZUAL BACARIQ
(b)
bəndindəki proseslərin (a)
bəndindəki qrafikin “zaman”
oxu ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?

G1 məntəqəsi
G0

G1

G1

“İrəlilə” siqnalının yoxluğunda hüceyrə
dövrədən çıxır və G0, yəni bölünməmə
halına daxil olur.

“İrəlilə” siqnalı aldıqda, hüceyrə dövrəsi
davam edir.

(a) G1 məntəqəsi
G1

G1

M

G2

M

G2

ləri ayırır. Bu mexanizm bala
hüceyrələrin artıq və ya əskik
M məntəqəsi
xromosoma sahib olmalarının
qarşısını alır.
G1, G2 və M fazalarından başqa yerG2
Anafaza
məntəqəsi
lərdə də məntəqələr var. Məsələn, bir S
məntəqəsi zədəli DNA-sı olan hüceyrənin
Prometafaza
Metafaza
11.8)
dövrəsini dayandırır. 2014-cü ildə anafaza və
Mitoz zamanı xromosomlarının hər
Bütün xromosomlar iy liflərinə
telofaza arasında başqa bir məntəqə tapılıb.
hansı biri iy liflərinə bağlı olmadıqda,
bağlıdırsa, “irəlilə” siqnalı hüceyrənin
Bu məntəqə sitokinez başlamadan anafahüceyrə “dayan” siqnalı alır.
anafazaya daxil olmasına icazə verir.
zanın tamamlandığını və xromosomların
(b) M məntəqəsi
tamamilə bir-birindən ayrıldığını təmin edir.
Beləcə, xromosomların zədələnmə ehtimalı
azalır.
bağlanması hüceyrənin G1 məntəqəsini keçib bölünməBəs “dayan” və “irəlilə” siqnalları tam olaraq nədir?
sinə şərait yaradan bir siqnalötürmə yolunu tətikləyir.
Kulturada heyvan hüceyrələri üzərində aparılan araşPDGF fibroblast bölünməsini yalnız süni şəraitdə yox,
dırmalar hüceyrə bölünməsinə təsir edə bilən bir çox
həmçinin, heyvan bədənində də tətikləyir. Heyvan yakimyəvi və fiziki xarici faktor üzə çıxarıb. Məsələn,
ralandıqda, trombositlər ətrafa PDGF buraxır. Nəticədə,
kultura mühitində zəruri qida maddələri çatışmırsa,
fibroblastlar çoxalır və bu, yaranın sağalmasına kömək
hüceyrələr bölünmür. (Bu, paltaryuyan maşını su olmaedir.
dan işə salmağa çalışmaq kimidir; daxili sensor su tələb
Sıxlaşan hüceyrə yığınında bölünmənin dayandırılolunan nöqtəni keçməyə imkan vermir.) Hətta, digər
ması mexanizmi olan sıxlıqdan-asılı inhibisiya (Şəkil
şərtlər əlverişli olsa belə, əksər məməli hüceyrə tipləri
12.19a) prosesində xarici fiziki faktorların hüceyrə
yalnız böyümə mühitində xüsusi böyümə faktorları
bölünməsinə necə təsir etdiyi açıqdır. Əvvəl müşahidə
olduqda bölünür. Başlıq 11.1-də deyildiyi kimi, böyümə
olunduğu kimi, hüceyrələr kultura qabının iç üzündə
faktoru müəyyən hüceyrələr tərəfindən buraxılan, digər
bir hüceyrə təbəqəsi formalaşdırana qədər normal böhüceyrələri bölünməyə sövq edən proteindir. Fərqli
lünür, bundan sonra isə bölünmə dayanır. Hüceyrələrin
hüceyrə tipləri xüsusi olaraq fərqli böyümə faktorlarına
bir qismi çıxarıldıqda, qonşu hüceyrələr yaranan boşluq
və ya böyümə faktorlarının kombinasiyalarına reaksiya
dolana qədər bölünməyə başlayır. Yeni araşdırmalar
göstərir.
göstərir ki, hüceyrə səth proteininin yanaşı hüceyrə
Məsələn, trombosit adlanan hüceyrə fraqmentlərinin
ilə bağlanması hər iki hüceyrəyə bölünməni inhibisiya
istehsal etdiyi trombositdən törəyən böyümə faktoedən siqnal ötürərək, hüceyrə dövrələrinin irəliləməsirunu (PDGF, ing. platelet-derived growth factor) nəzərdən
nin qarşısını alır. Böyümə faktorları mövcud olsa belə,
keçirək. Şəkil 12.8-də təsvir olunan təcrübə göstərir ki,
bölünmə dayandırılır.
kulturada olan fibroblastların (bir növ bağ toxuması hüHeyvan hüceyrələrinin çoxunda lövbər asılılığı
ceyrəsi) bölünməsi üçün PDGF zəruridir. Fibroblastlamexanizmi də müşahidə olunur (Şəkil 12.19a). Lövbər
rın membranlarında PDGF reseptorları olur. PDGF moasılılığı hüceyrənin bölünməsi üçün kultura qabı və
lekullarının bu reseptorlara (reseptor tirozin kinaz; Şəkil
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Bıçaqlar
1 İnsandan alınan bağ
toxuma nümunəsi
kiçik hissələrə parçalanır.
Petri
qabı

Şəkil 12.18

Trombositdən
törəyən böyümə
faktorunun
(PDGF) hüceyrə
bölünməsinə
təsiri.

Şəkil 12.19 Hüceyrə bölünməsinin sıxlıqdan-asılı inhibisiyası və lövbər asılılığı. Hüceyrələr şəkillərdə əslində olduqlarından
böyük göstərilib.
Hüceyrələr qabın səthinə yapışır
və bölünür (lövbər asılılığı).

Hüceyrələr təbəqəni tamamladıqda bölünmə dayanır
(sıxlıqdan-asılı inhibisiya).

2 Toxumanın hüceyrəxarici matrisi
enzimlər tərəfindən
həzm edilərək,
sərbəst fibroblastlar
əldə edilir.
3 Nümunə qlükoz, aminturşu, duz və bakteriya
çoxalmasının qarşısını
almaq üçün antibiotiklərdən ibarət təməl qidalı
mühiti ehtiva edən kultura qablarına köçürülür.

4 Qabların yarısına PDGF
əlavə olunur. Kultura
37 °C–də 24 saat
inkubasiya olunur.

20 µm

PDGF ilə

PDGF-siz təməl qidalı
mühitdə (kontrol) hüceyrələr bölünmür.

PDGF-li mühitdə hüceyrələr çoxalır. SEM kultura
fibroblastlarını göstərir.

ƏLAQƏ QUR
PDGF
hüceyrə səth reseptoru olan
tirozin kinaza bağlanaraq,
siqnal ötürür. Fosforlaşma
bloklayıcı maddə əlavə
olunsa, nəticə nə olar?
(Şəkil 11.8)

10 µm

PDGF olmadan

ya toxumanın hüceyrəxarici matrisi kimi bir əsasa bağlı
olması şərtidir. Hüceyrə sıxlığı kimi, lövbərin də siqnalları plazma membranı proteinləri və onlara bağlı sitoskelet elementləri vasitəsilə hüceyrə dövrəsinin nəzarət
sisteminə ötürdüyü təxmin olunur.
Görünür, sıxlıqdan-asılı inhibisiya və lövbər asılılığı
yalnız hüceyrə kulturalarında deyil, təbii toxumalarda
da işləyir və embrion inkişaf zamanı, eləcə də, orqanizmin bütün həyatı boyu hüceyrələrin inkişafını bəlli
optimal sıxlıq və məkanda saxlayır. Növbəti mövzu olan
xərçəng hüceyrələri nə sıxlıqdan-asılı inhibisiya, nə də
lövbər asılılığı sərgiləyir (Şəkil 12.19b).

Xərçəng Hüceyrəsində Hüceyrə Dövrəsinə
Nəzarətin İtirilməsi
Xərçəng hüceyrələri hüceyrə dövrəsini tənzimləyən
normal siqnallara cavab vermir. Kulturada böyümə faktorları tükəndikdə belə bölünmə dayanmır. Bir hipotezə
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

Əgər bəzi hüceyrələr qabdan
götürülsə, qalan hüceyrələr boşluğu doldurana qədər bölünür və
bir-birinə toxunduqda dayanır
(sıxlıqdan-asılı inhibisiya).

(a) Normal məməli hüceyrələri. Hüceyrələr yanaşı hüceyrələr
ilə toxunma, qida, böyümə faktorları və yapışma səthini
əsaslanaraq, bir təbəqə halında çoxalırlar.

10 µm
(b) Xərçəng hüceyrələri, adətən, çoxalıb üst-üstə qalanmış
hüceyrə təbəqələri əmələ gətirir. Onlarda lövbər asılılığı və ya
sıxlıqdan-asılı inhibisiya yoxdur.

görə, xərçəng hüceyrələri böyümək və bölünmək üçün
kultura mühitində böyümə faktorlarına ehtiyac duymur.
Güman ki, tələb olunan böyümə faktorunu ya özləri istehsal edir ya da böyümə faktorunun yoxluğunda siqnalı
hüceyrə dövrəsinə nəzarət sisteminə ötürən yol sıradan
çıxıb. Digər bir ehtimal isə, hüceyrə dövrəsinə nəzarət
sisteminin anormal olmasıdır. Bu anormallığın əsas
səbəbi, demək olar ki, həmişə bir və ya bir neçə gendə
baş verən (mutasiya kimi) dəyişiklikdir. Gen, yaxud
onun proteini dəyişdiyi üçün hüceyrə dövrəsinə nəzarət
sistemi də sıradan çıxır.
Normal və xərçəngli hüceyrə dövrəsi arasında başqa
vacib fərqlər də var. Xərçəng hüceyrələri bölünməni
dayandırdıqda, bunu dövrənin normal nəzarət-keçid
məntəqələrində deyil, təsadüfi bir yerdə edir. Üstəlik,
qida verildiyi müddətcə, xərçəng hüceyrələri kulturada

müzakirə mövzususdur. Xərçəng hüceyrələri, metabolizmik dəyişikliklər nəticəsində, yararsız hala düşə
bilir. Hüceyrə səthində anormal dəyişikliklər xərçəng
hüceyrələrinin qonşu hüceyrələrlə və hüceyrəxarici
matrislə bağlarının itməsinə səbəb olur. Bu, xərçəng
hüceyrələrinin qonşu toxumalara yayılmalarına imkan
verir. Xərçəng hüceyrələri, həmçinin, qan damarlarının
şişə doğru uzanmasına səbəb olan siqnal molekulları da
ifraz edir. Bir neçə hüceyrə ilkin şişdən ayrılıb qan və
limfa damarlarına daxil olaraq bədənin digər hissələrinə
səyahət edə və orada çoxalıb yeni şiş əmələ gətirə bilir.
Xərçəng hüceyrələrinin ilkin olaraq meydana gəldikləri
bölgələrdən uzağa yayılması metastaz adlanır (Şəkil
12.20).
Bəlli bir yerdə məhdudlaşan şiş yüksək enerjili
radiasiya vasitəsilə müalicə oluna bilər. Əksər xərçəng
hüceyrələri belə zədələri təmir etmə qabiliyyətini itirdiyindən, bu radiasiya xərçəng hüceyrələrinin DNA-sını
normal hüceyrələrin DNA-sından daha çox zədələyir.
Metastaz keçirdiyi bilinən (və ya metastaz keçirdiyindən şübhələnilən) şişlərin müalicəsi üçün kimyaterapiyadan istifadə olunur. Bu üsul sürətlə çoxalan hüceyrələr üçün zəhərli olan dərmanların qan-damar sistemi
vasitəsilə çatıdırılmasına əsaslanır. Təxmin edə biləcəyiniz kimi, kimyaterapiya dərmanları hüceyrə dövrəsinin
xüsusi mərhələlərinə müdaxilə edir. Məsələn, Taxol
dərmanı mikroborucuq depolimerizasiyasının qarşısını
alaraq mitoz iyini dondurur ki, bu da sürətlə bölünən
hüceyrələrin metafazadan sonra irəliləməsinin qarşısını
alır və onların məhvinə gətirib çıxarır. Kimyaterapiya
təkcə xərçəng hüceyrələrinə yox, həm də sürətlə bölünən digər hüceyrələrə də təsir göstərir. Məsələn, bu
müalicəni qəbul edən xəstələrdə ürəkbulanma kimyaterapiyanın bağırsaq hüceyrələrinə, saç tökülməsi follikul
hüceyrələrinə, infeksiyalara qarşı müqavimətsizlik isə
immun sistemi hüceyrələrinə təsirindən qaynaqlanır.
Kimyaterapiyanın yan təsirləri dedikdə, əsasən, bunlar
nəzərdə tutulur. Elmi Bacarıq Məşğələsində bir maddənin kimyaterapiya üçün istifadə olunma potensialını
araşdıran təcrübədən alınmış data ilə işləyəcəksiniz.

Şəkil 12.20 Bədxassəli döş şişinin böyümə və metastazı. Bir sıra genetik və hüceyrəvi dəyişiklik şişin bədxassəli (xərçəngli) tipə çevrilməsində rol oynayır. Bədxassəli şişin hüceyrələri nəzarətsiz şəkildə böyüyüb çoxalır və qonşu toxumalara, eləcə də, limfa və qan damarları vasitəsilə bədənin
digər hissələrinə yayıla bilir. Xərçəng hüceyrələrinin ilkin meydana gəldikləri bölgədən bədənin
başqa hissələrinə yayılması metastaz adlanır.

Limfa
damarı
Şiş

Döş xərçəngi hüceyrəsi
(rənglənmiş SEM)

Qan
damarı
Xərçəng
hüceyrəsi

Vəzi
toxuması
1 Şiş bir xərçəng hüceyrəsi ilə başlayır.

5 µm

sonsuzadək bölünməyə davam edə bilərlər, yəni mahiyyətcə ölümsüzdürlər. Bu ölümsüzlüyün bir nümunəsi
HeLa adlı hüceyrə xəttidir. Henrietta Lacks adlı bir
qadından alınmış bədxassəli şiş hüceyrələri 1951-ci
ildən bəri kultivasiya olunur. Bu hüceyrələrin kulturada sonsuzadək bölünmə qabiliyyətini onların xərçəng
hüceyrəsi kimi davranmasına səbəb olan transformasiya nəticəsində qazandığı düşünülür. Müqayisə
üçün, kulturada böyüyən, demək olar ki, bütün normal,
transformasiya keçirməmiş məməli hüceyrələri yalnız
20–50 dəfə bölünür, daha sonra isə bölünməni dayandırır, yaşlanır və ölürlər. Son olaraq, xərçəng hüceyrələrində hansısa bir yanlışlıq olduqda – məsələn, mitozöncəsi DNA replikasiyası zamanı təmirolunmaz xəta baş
verdikdə – onlar hüceyrənin apoptoz keçirməsinə təkan
verən normal nəzarətdən yayına bilirlər.
Hüceyrələrin bədəndəki anormal davranışının faciəvi
nəticələri var. Problem tək bir hüceyrənin onu xərçəng
hüceyrəsinə çevirə biləcək çoxsaylı addımdan ilkini
atması ilə başlayır. Bu cür ilkin hüceyrələrin səthində
dəyişmiş proteinlər var və vücudun immunitet sistemi onları yad, işğalçı kimi işarələyib məhv edir. Lakin,
bundan yayına bilən hüceyrə çoxala və normal toxuma
içində anormal hüceyrə topası olan şiş əmələ gətirə bilir.
Hüceyrələri vücudun başqa bölgələrində yaşaya biləcək
qədər genetik və hüceyrəvi dəyişikliklərə malik olmayan şiş xoşxassəli şiş adlanır. Vücudun çox həssas bölgələrində olmadığı müddətcə, belə şişlər ciddi təhlükə
törətmir və cərrahi əməliyyatla alınır. Bədxassəli şişlər
isə, əksinə, yeni toxumalara yayılmaq və orqanların
funksiyasını pozmaq üçün yetərli genetik və hüceyrəvi
dəyişikliklər toplamış hüceyrələr ehtiva edir. Bu hüceyrələr, bəzən, transformasiya olmuş hüceyrə adlanır, ancaq
termin yalnız hüceyrə kulturası kontekstində istifadə
olunur. Bədxassəli şiş daşıyan insan xərçəng xəstəsi
sayılır (Şəkil 12.20).
Bədxassəli şiş hüceyrələrində baş vermiş dəyişikliklər
təkcə sürətli çoxalmaya səbəb olmur. Bu hüceyrələrdə
qeyri-adi sayda xromosom ola bilir, lakin bunun şişlə əlaqəli dəyişikliklərin səbəbi və ya nəticəsi olması

2 Xərçəng hüceyrələri qonşu toxumanı işğal edir.

3 Xərçəng hüceyrələri limfa və
qan damarları vasitəsilə bədənin digər hissələrinə yayılır.

Metastaz
şişi
4 Xərçəng hüceyrələrinin kiçik bir
hissəsi metastaz keçirərək bədənin
başqa bir yerinə keçə bilir.
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Histoqramları Anlamaq
İnhibitor Hüceyrə Dövrəsini Hansı Fazada Dayandırır? Tibbi
müdaxilənin məqsədi, adətən, bədxassəli şişlərdə hüceyrə dövrəsini
dayandıraraq xərçəng hüceyrələrinin çoxalmasının qarşısını almaqdır.
Əlçatan metodlardan biri insan göbək ciyəsi kök hüceyrələrindən
əldə edilən hüceyrə dövrəsi inhibitoru ehtiva edir. Bu məşğələdə
iki histoqramı müqayisə edərək inhibitorun xərçəngli hüceyrə
bölünməsini dövrənin hansı mərhələsində dayandırdığını müəyyən
etməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? İnsan qlioblastoma (beyin xərçəngi)
hüceyrələri təcrübi qrupda inhibitor ilə, kontrol qrupu isə inhibitorsuz
qidalı mühitdə kultivasiya edilmişdir. 72 saatlıq çoxalmadan sonra, hər
iki qrupdan hüceyrə nümunəsi alınmış və hər bir hüceyrənin dövrdə
olduğu yerdə "fotoşəklini" çəkmək üçün nümunələr DNA-ya bağlanan
fluoresent maddə ilə qarışıdırılmışdır. Axın sitometriyası adlanan
avadanlıq tək bir hüceyrənin fluoresensiya səviyyəsini təyin edə bilir.
Daha sonra, bəlli fluoresensiya səviyyəsindəki hüceyrə sayı komputer
proqramı ilə aşağıda göstərildiyi kimi qrafikləşdirilir.
Təcrübə Datası
Təcrübi

Hüceyrə Sayı

Kontrol

Hüceyrə başına düşən fluoresensiya (fluoresensiya vahidi)

Data histoqram adlanan qrafik formasında verilmişdir. Histoqramda
dəyişənin ədədi dəyərləri bəlli sabit aralıqlara (interval) qruplaşdırılır.
Bu tip qrafik bütün təcrübi subyektlərin (burada, hüceyrələrin) aram-

Son onilliklər ərzində alimlər siqnalötürmə yolları və
onlardakı nasazlıqların hüceyrə dövrəsi üzərindən xərçəngin inkişafına necə kömək etdikləri barədə dəyərli
məlumatlar əldə etmişlər. Müəyyən bir şişdəki hüceyrə
DNA-larını sürətlə ardıcıllamaq kimi yeni molekulyar
metodların da inkişafı sayəsində xərçəng xəstələrinin
müalicəsində fərdi yanaşmaya imkan yaradır (Əlaqə
Qur, Şəkil 18.27).
Məsələn, döş xərçəngi şişlərinin, təxminən, 20%-inin
hüceyrələrində anormal dərəcədə yüksək miqdarda
HER2 adlı səth reseptoru tirozin kinaz olur və bir
çoxunda estrogen reseptoru (ER) molekullarının – hüceyrə bölünməsini tətikləyən hüceyrədaxili reseptorların – miqdarı yüksək olur. Bunun görə, həkim laboratoriya nəticələrinə əsaslanaraq xüsusi bir proteinin
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sız dəyişənə (burada, fluoresensiya)
görə necə dəyişdiyini görmək imkanı
yaradır. Buradakı histoqramda sütunlar çox nazik olduğu üçün datanin əyri xətt üzrə gedişatını görmək,
zirvə və dibi tapmaq mümkündür.
Bir sütun həmin aralıqda müşahidə
olunmuş fluorsensiya səviyyəsinə və dolaylı olaraq, DNA miqdarına
malik hüceyrə sayını təmsil edir. Nəticədə, iki qrafikin müqayisəsi hüceyrə populyasiyası DNA tərkibininin təcrübi müdaxilə tərəfindən necə
dəyişdirildiyini üzə çıxarır.
DATANI ŞƏRH ET
1. Qrafikləri analiz edin. (a) Hansı ox dolaylı şəkildə hüceyrə başına
düşən nisbi DNA miqdarını göstərir? Cavabınızı izah edin. (b) Kontrol nümunəsi histoqramındakı birinci zirvə nöqtəsini (A bölgəsi)
ikincisi (B bölgəsi) ilə müqayisə edin. Hansı sütün hüceyrə başına
düşən DNA sayı baxımdan daha çox olan hüceyrə populyasiyasını
təmsil edir? İzah edin. (Qrafiklərlə bağlı əlavə məlumat üçün, Əlavə
F-də Elmi Bacarıq Xülasəsinə baxın.)
2. (a) Kontrol nümunəsinin histoqramında şaquli xəttlərlə ayrılmış
bölgələrdəki hüceyrə populyasiyalarının olduqları fazaları (G1, S
və ya G2) tapın. Histoqrama fazanın adını yazıb, bu seçimləri izah
edin. (b) S fazasındakı populyasiya histoqramda ayrıca bir zirvə
nöqtəsi təşkil edirmi? Niyə?
3. Digər histoqram təcrübi qrupu təmsil edir. Qrafik inhibitor istehsal
etdiyi təxmin olunan göbək ciyəsi ilə xərçəng hüceyrələrinin yanaşı
böyüdülməsinin nəticəsini göstərir. (a) Histoqramda hüceyrə dövrəsi fazalarını təyin edin. Təcrübi qrupda hüceyrə dövrəsinin hansı
fazasında ən çox hüceyrə var? İzah edin. (b) Hüceyrələrin kontrol
və təcrübi qruplarında G1, S və G2 fazaları arasında paylanmasını müqayisə edin. Bu sizə təcrübi nümunə ilə bağlı nə deyir? (c)
Başlıq 12.3-də öyrəndiklərinizə əsasən kök hüceyrə inhibitorunun
xərçəng hüceyrə dövrəsini bu mərhələdə saxlaya biləcəyi bir mexanizm təklif edin. (Birdən çox cavab mümkündür.)
Data mənbəyi: K. K. Velpula et al., regulation of glioblastoma
progression by cord blood stem cells is mediated by downregulation of
cyclin D1, PLoS ONE 6(3):e18017 (2011).

funksiyasının qarşısını alan molekulla kimyaterapiya
təyin edir (HER2 üçün herceptin, ER-lər üçün tamoxifen). Bu vasitələrlə müalicə doğru aparıldıqda xilas
olma nisbətinin artdığı və xərçəngin yenidən əmələ
gəlmə ehtimalının azaldığı müşahidə olunur.

YOXLAMA 12.3
1. Şəkil 12.14-də, təcrübə 2-dən çıxan nüvələrin DNA miqdarları niyə fərqlidir?
2. MPF hüceyrələrin G2 məntəqəsini keçib mitoza daxil olmasına necə nail olur? (Şəkil 12.16)
3. ƏGƏR
Reseptor tirozin kinaz və hüceyrədaxili reseptorlar
hüceyrənin bölünməsinə təkan vermədə hansı rolları oynaya
bilir? (Təkrar üçün: Şəkil 11.8, 11.9 və Başlıq 11.2)

12 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

Birhüceyrəli orqanizmlər hüceyrə bölünməsi ilə çoxalır.
Çoxhüceyrəli canlıların mayalanmış yumurtadan başlayan
inkişaf, böyümə və toxuma bərpası prosesləri hüceyrə bölünməsinə əsaslanır. Hüceyrə bölünməsi hüceyrə həyatındakı
proseslər ardıcıllığı olan hüceyrə dövrəsinin tərkib hissəsidir.

BAŞLIQ

12.1

Əksər hüceyrə bölünmələri eyni genetik tərkibli
bala hüceyrələr əmələ gətirir
Hüceyrənin əsas genetik materialı (DNA) genom adlanır.
Genom xromosom adlanan bir və ya daha çox parçaya
ayrılır. Eukariot xromosom bir ədəd DNA və ona bağlı proteinlərdən ibarətdir. Bu DNA-protein kompleksi birlikdə
xromatin adlanır. Xromatinin sıxlığı zamana bağlı olaraq
dəyişir. Heyvanların qamet hüceyrələrində bir dəst, somatik hüceyrələrində isə iki dəst xromosom olur.
Hüceyrə bölünməzdən əvvəl genetik materialını replikasiya edir. Yaranan hər bala hüceyrəyə DNA-nın bir kopyası düşür. Hüceyrə bölünməsindən əvvəl xromosomlar
duplikasiya olur. Bu xromosomlar iki tamamilə eyni bacı
xromatiddən ibarətdir. Xromatidlər bacı xromatid koheziyası vasitəsilə boydan boya bir-birinə yapışır. Bu əlaqənin
ən sıx olduğu incəlmiş bölgə sentromer adlanır. Hüceyrə
bölünərkən bu koheziya qırılır və bir-birindən ayrılan
xromatidlər bala hüceyrələrin xromosomlarına çevrilir.
Eukariot hüceyrə bölünməsi mitoz (nüvənin bölünməsi)
və sitokinez (sitoplazmanın bölünməsi) mərhələlərindən
ibarətdir.
Xromosom, xromatin və xromatid terminlərini müqayisəli
şəkildə tərif edin.

BAŞLIQ

12.2

Hüceyrə dövrəsində mitoz ilə interfaza
növbələşir
İki bölünmə arasındakı hüceyrə G1, S və G2 fazalarında
ibarət interfaza mərhələsində yerləşir. Hüceyrə interfaza
boyu böyüyür. DNA yalnız sintez (S) fazasında replikasiya
olunur. Mitoz və sitokinez hüceyrə dövrəsinin mitoz (M)
fazasını təşkil edir.
İNTERFAZA

Sitokinez
Mitoz

İnterfazanın hansı üç fazasında və mitozun hansı mərhələlərində xromosom tək bir DNA-dan ibarətdir?

BAŞLIQ

12.3

Molekulyar nəzarət sistemi eukariot hüceyrə
dövrəsini tənzimləyir
Sitoplazmadakı siqnalötürmə molekulları hüceyrə dövrəsinin gedişatını tənzimləyir.
Hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemi molekulyar əsaslıdır.
Tənzim proteinlərindəki dövri dəyişikliklər hüceyrə
dövrəsində saat rolu oynayır. Kritik molekullar siklin və
siklindən-asılı kinaz (Cdk) proteinləridir. Saatın dayanıb
icazə siqnalı gözlədiyi nəzarət-keçid məntəqələri vardır.
G1, G2 və M fazalarında belə önəmli məntəqələr vardır.
Hüceyrə kulturası bölünmənin molekulyar detallarını
öyrənməyə imkan verir. Hüceyrə dövrəsinin nəzarət-keçid
məntəqələri siqnalötürmə yolları vasitəsilə həm daxili,
həm də xarici siqnallar tərəfindən idarə olunur. Əksər
hüceyrələrdə sıxlıqdan-asılı inhibisiya və lövbər asılılığı
var.
Xərçəng hüceyrələri normal hüceyrə dövrəsi tənzimlərindən yayınır və nəzarətsiz bölünərək şiş əmələ gətirir.
Bədxassəli şiş qonşu toxumaları işğal edir və metastaz
keçirərək xərçəng hüceyrələrini yeni şiş əmələ gətirə
biləcəkləri digər hissələrə göndərir. Hüceyrə dövrəsi və
siqnalötürmə sahəsindəki son araşdırmalar, eləcə də, DNA
ardıcıllama texnologiyasındakı yeniliklər xərçəng müalicəsində bəzi uğurlara gətirib çıxarmışdır.
Hüceyrə dövrəsinə nəzarət sistemində olan G1, G2 və M
məntəqələrinin, eləcə də, “irəlilə” siqnalının önəmini izah
edin.

MİTOZ (M)
FAZASI

SINAQ
Profaza

Telokinez və
sitokinez
Anafaza

Mikroborucuqlardan ibarət mitoz iyi mitozda xromosomları hərəkət etdirir. Mikroborucuq və ulduzdan ibarət
heyvan iyi sentrosom bölgələrindən çıxır. Bəzi iy mikroborucuqları xromosomun kinetoxor strukturuna qoşularaq, onları metafaza lövhəsinə daşıyır. Bacı xromatidlər
ayrıldıqdan sonra hərəki proteinlər tərəfindən kinetoxor
mikroborucuqları üzərində hüceyrənin əks qütblərinə
çəkilir. Hərəki proteinlər qütblərin kinetoxorsuz mikroborucuqlarını bir-birindən uzağa itələdikcə hüceyrə uzanır.
Adətən, mitozdan sonra sitokinez baş verir. Sitokinez
heyvan hüceyrələrində yarılma, bitkilərdə isə hüceyrə
lövhəsi ilə baş verir.
Bakteriyanın ikiyə ayrılma prosesində xromosom replikasiya keçirdikdən sonra bala xromosomlar aktiv şəkildə bir-birindən uzaqlaşdırılır. Burada iştirak edən bəzi proteinlər
eukariot aktin və tubulin proteinlərinə bənzəyir.
Prokariotların yaşı eukariotlardan ən az milyard il çox
olduğuna görə, böyük ehtimalla, mitoz sadə prokariot bölünmədən törəmişdir. Yaşan bəzi təkhüceyrəli eukariotların
hüceyrə bölünməsi mexanizmlərinin qədim eukariotlarınkılar ilə çox bənzər olduğu düşünülür. Bu mexanizmlərin
mitoz təkamülündə ara mərhələlər olduğu ehtimal olunur.

Prometafaza
Metafaza

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Mikroskopda hüceyrənin ortasından böyüməyə başlayan
hüceyrə lövhəsi və lövhənin iki tərəfində formalaşan nüvə
görünür. Bu hücyrə, çox güman ki,
A) sitokinezdə heyvan hüceyrəsidir.
B) sitokinezdə bitki hüceyrəsidir.
C) bölünən bakteriya hüceyrəsidir.
D) metafazada bitki hüceyrəsidir.
FƏSİL 12
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2. Vinblastine xərçəng müalicəsində istifadə olunan standard
kimyaterapiya dərmanıdır. Mikroborucuqların yığılmasına mane olduğu üçün onun təsiri aşağıdakıların hansı ilə
əlaqəli olmalıdır?
A) Mitoz iyinin formalaşmasının qarşısını almaq.
B) Siklin istehsalına mane olmaq.
C) Yarılma şırımı formalaşmasının qarşısının alınması və
miozin denaturasiyası.
D) DNA sintezinin qarşısının alınması.
3. Xərçəng və normal hüceyrələr arasında bir fərq ondan
ibarətdir ki, xərçəng hüceyrələri
A) DNA sintez edə bilmir.
B) hüceyrə dövrəsinin S fazasında ilişib qalır.
C) sıx şəkildə yerləşdikdə belə bölünməyə davam edir.
D) sıxlıqdan-asılı inhibisiyanın təsiri altında normal fəaliyyət göstərə bilmir.
4. Mitozun sonunda MPF aktivliyindəki düşüşünün səbəbi
nədir?
A) Protein kinaz Cdk parçalanması
B) Cdk sintezində azalma
C) Siklin parçalanması
D) Siklin artışı
5. Bəzi canlıların hüceyrələrində mitoz bölünmə sitokinezsiz
baş verir. Bu nə ilə nəticələnir?
A) Birdən çox nüvəsi olan hüceyrələr
B) Anormal dərəcədə kiçik hüceyrələr
C) Nüvəsiz hüceyrələr
D) S fazası olmayan hüceyrə dövrələri
6. Hansı mitoz zamanı baş vermir?
A) Xromosom sıxlaşması
B) DNA-nın replikasiyası
C) Bacı xromatidlərin ayrılması
D) İy formalaşması

10. TƏSVİR ET İnterfaza, mitozun bütün mərhələləri və
sitokinezdə olduğu formalar ilə birlikdə bir eukariot
xromosom çəkin. Əgər varsa, ətrafında nüvə örtüyü və
mikroborucuqları da göstərin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
11. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Mitoz bölünmə valideyn hüceyrə ilə
eyni sayda xromosoma sahib olan bala hüceyrələrin əmələ
gəlməsi ilə nəticələnir. Xromosom sayını sabit saxlamağın
başqa üsulu əvvəlcə hüceyrə bölünməsini tamamlamaq,
sonra isə bala hüceyrələrdə xromosomları duplikasiya
etmək ola bilərdi. Hüceyrə dövrəsinin bu yolla təşkili eyni
dərəcədə effektiv olardımı? Təkamülün niyə bu alternativi seçmədiyini izah edin.
12. ELMİ TƏDQİQAT Monomerlər mikroborucuğun hər iki
ucuna birləşib qopa bilir, ancaq bir uc (müsbət uc) digər
ucdan (mənfi uc) daha sürətlə polimerizasiya və depolimerizasiya keçirir. İy mikroborucuqlarının müsbət ucları
iyin mərkəzində, mənfi ucları isə qütblərdə yerləşir.
Mikroborucuq üzərində hərəkət edən hərəki proteinlər
bu uclardan yalnız birində yerimək üçün ixtisaslaşmışdır.
Bu iki tip, müvafiq olaraq, müsbət və mənfi uc istiqamətli
hərəki proteinlər adlanır. Anafazada xromosom hərəkəti
və iy dəyişiklikləri ilə bağlı bildiklərinizə əsaslanaraq, (a)
kinetoxorlu və (b) kinetoxorsuz mikroborucuqlarda hansı
tip hərəki proteinin işlədiyini təxmin edin.
13. ESSE: İNFORMASİYA Həyatın davam etməsi DNA şəklində irsi informasiyadan asılıdır. Qısa bir esse (100–150 sözlük) ilə mitoz bölünmənin bu köçürülən informasiyanın
dəqiq surətlərini necə yaratdığını izah edin.
14. SİNTEZ

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
7. Mitoz keçirən toxumada A hüceyrəsi B, C və D hüceyrələrinin yarısı qədər DNA-ya malikdir. A hüceyrəsi hansı
mərhələdə ola bilər?
A) G1				
C) Profaza
B) G2				
D) Metafaza
8. Cytchalasin B dərmanı aktinin fəaliyyətini dayandırır. Bu
dərman heyvan hüceyrəsinin aşağıda sadalanan mexanizimlərindən ən çox hansına təsir edər?
A) İy yaranması
B) İyin kinetoxora bağlanması
C) Anafazada hüceyrənin uzanması
D) Yarılma şırımının əmələ gəlməsi və sitokinez
9. VİZUAL BACARIQ İşıq mikroqrafı soğan kök ucunun bölünən hüceyrələrini göstərir. Profaza, prometafaza, metafaza, anafaza və telofaza mərhələlərinin hər biri üçün bir
hüceyrə tapın. Bu mərhələlərdə baş verən əsas hadisələri
təsvir edin.
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Burada sitokinezi yekunlaşdırmağa yaxın olan iki HeLa
xərçəng hüceyrəsi göstərilmişdir. Bu cür xərçəng hüceyrələri dövrənin tənzimində hansı xətaların olduğunu izah
edin. Bu hüceyrələrin normal hüceyrə dövrəsi nəzarətindən yayına bilməsinə səbəb ola biləcək genetik və digər
dəyişiklikləri sadalayın.

BÖLÜM
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FƏSİL 1 Biologiyanın FƏSİL
Əsas 13
Mövzuları,
Elmi Araşdırma
MeyozTəkamül
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13

Meyoz və Cinsi
Həyat Dövrəsi

Şəkil 13.1 Ailə fərdləri arasındakı bənzərliyin səbəbi nədir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Genetik Çeşidlənmə

13.1

Şəkil 3.1-dəki ailə fərdləri arasındakı bənzərlikləri görmək çətin deyil.

Genlər yeni nəslə xromosomlarla
ötürülür

13.2

Mayalanma və meyoz cinsi
çoxalma dövrəsində növbələşir

13.3

Meyoz xromosom dəstini
diploiddən haploidə endirir

13.4

Cinsi həyat dövrəsi ilə yaradılan
genetik müxtəliflik təkamülün
xam maddəsidir

Övladlar başqa insanlardan çox öz valideynlərinə oxşayırlar.

Əlamətlərin bir nəsildən digərinə ötürülməsi irsiyyət adlanır. Digər
bir tərəfdən, uşaqlar nə valideynlərinin, nə də bacı-qardaşlarının dəqiq
surətləri deyillər: irsiyyətdə bənzərliklə yanaşı çeşidlilik də özünü
büruzə verir. Bəs insanlar arasındakı bənzərlik və müxtəlifliyi yaradan
bioloji mexanizm necə işləyir? Bu sualın detallı cavabı yalnız 20-ci
əsrdə, genetika elminin inkişafı ilə verilmişdir.
Genetika irsi xassələrin ötürülmə mexanizmlərini öyrənən elmdir.
Bu fəsildə genetikaya bir neçə səviyyədə nəzər salınacaq: orqanizmdən
hüceyrəyə, oradan isə molekullara keçəcəyik. Əvvəlcə, cinsi yolla
çoxalan canlılarda xromosomların valideynlərdən balalara necə
ötürüldüyünü öyrənəcəksiniz. Hüceyrə bölünməsinin xüsusi bir tipi
olan meyoz və sperma ilə yumurtanın birləşməsi olan mayalanma
bioloji növün cinsi çoxalma dövrəsində xromosom sayını sabit saxlayır.
Daha sonra, meyoz bölünmə mexanizmi və onun mitoz ilə fərqləri izah
ediləcək. Fəslin sonunda, meyoz və mayalanmanın birlikdə yuxarıda
gördüyünüz genetik müxtəlifliyi necə yaratdığından bəhs olunacaq.

Sperma ilə yumurtanın birləşməsi − mayalanma.
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BAŞLIQ 13.1
Genlər yeni nəslə xromosomlarla
ötürülür
Yəqin ki, tanışlarınız sizə burnunuzu ananızdan,
yaxud gözünüzü atanızdan aldığınızı deyirlər. Əlbəttə,
valideynlər övladlarına burun, göz, saç və ya hər hansı
başqa bir əlaməti, sözün həqiqi mənasında, vermirlər.
Bəs, o zaman, irsən ötürülən şey nədir?

Genlərin İrsən Ötürülməsi
Valideyn övlada əlamətlərini kodlanmış informasiya
daşıyıcısı, gen adlı irsi vahidlərlə ötürür. Ana və atadan
irsən aldığımız genlər bizim valideynlərlə olan genetik
bağımızı təşkil edir və göz rəngi, üzdəki çil kimi
bənzərliklər bununla izah olunur. Genlər mayalanan
yumurtadan başlayaraq inkifaş edib yetkinkinliyə qədər
üzə çıxan xarakterik əlamətlərin kodlayıcısıdır.
Genetik plan dörd fərqli nukleotiddən ibarət
DNA polimeri dilində yazılır (Başlıq 1.1 və 5.5).
Yazılı informasiya məna daşıyan hərf ardıcıllıqları
ilə ötürüldüyü kimi, irsi informasiya da DNA
nukleotidlərinin genlərdəki spesifik ardıcıllığı şəklində
nəsillər arasında ötürülür. Hər iki halda, dil işarələrdən
ibarətdir. Alma sözü beyində bu meyvənin təsəvvürünü
yaratdığı kimi, hüceyrə də genləri göz rəngi və başqa
xarakterlərə çevirir. Genlərin əksəriyyəti spesifik enzim,
yaxud digər proteinlər istehsal edir ki, onlar da, yekun
olaraq, canlı orqanizmin irsi əlamətlərini yaradır. Bu
xassələrin DNA şəklində kodlanması biologiya elminin
təməl mövzularından biridir.
İrsi xassələrin ötürülməsinin molekulyar əsasında,
valideyndən övlada ötürülə bilən genin kopyalarını
yaradan DNA replikasiyası prosesi dayanır. Heyvan və
bitkilərdə, nəsillər arasında genləri ötürən daşıyıcılar
qamet adlanan çoxalma hüceyrələridir. Mayalanma
prosesində, erkək və dişi qametlər (sperma və yumurta)
birləşərək genləri valideyndən övlada ötürür.
Mitoxondri və xloroplastın kiçik DNA-ları istisna
olmaqla, eukariot DNA-sı nüvədə xromosom
formasında sıx şəkildə paketlənir. Hər bir bioloji növ
özünəməxsus xromosom sayına malikdir. Məsələn,
insanın somatik hüceyrələrində (yəni, qamet və onları
əmələ gətirən hüceyrələrdən başqa bütün digərlərində)
46 xromosom var. Xromosom tək bir uzun DNA
molekulunun müxtəlif proteinlər vasitəsilə burulub
sıxışdırılmış formasıdır. Bir xromosom ən az yüz, ən
çox minlərlə gen ehtiva edir. Bu genlərin hər biri DNA
molekulundakı spesifik nukleotid ardıcıllığıdır. Genin
xromosom üzərindəki spesifik yerinə lokus (lat. locus
yer) deyilir. İnsanın əsas genetik irsi (genom) gen və
digər DNA hissələrindən ibarət, valideynlərindən aldığı
xromosomlardır.

Cinsi və Qeyri-Cinsi Çoxalmanın Müqayisəsi
Yalnız qeyri-cinsi yolla çoxalan orqanizmlər genetik olaraq özünün eynisini əmələ gətirir. Qeyri-cinsi
çoxalma prosesində, Şəkil 12.2a-dakı maya göbələyi,
yaxud amöb kimi tək bir orqanizm qametlərin birləşməsi olmadan, yalnız tək bir valideyn kimi çıxış edərək
bütün genlərini balaya ötürür. Məsələn, birhüceyrəli
eukariot mitoz ilə bölünərək öz DNA-sını kopyalayır
və bərabər şəkildə iki ayrı bala hüceyrəyə paylayır. Bu
qeyri-cinsi çoxalmadır və bu halda balaların genomu,
demək olar ki, valideyn genomunun eynisidir. Bəzi çoxhüceyrəli canlılar da qeyri-cinsi çoxalma qabiliyyətinə
malikdirlər (Şəkil 13.2). Qeyri-cinsi yolla çoxalan fərd
klon, yəni genetik olaraq eyni olan başqa bir fərd yaradır. Bəzən, qeyri-cinsi çoxalma prosesində, DNA-dakı
mutasiya adlanan dəyişikliklər (Başlıq 17.5) nəticəsində
genetik fərqliliklər əmələ gələ bilir.
Cinsi çoxalma prosesində iki valideyn ortaq gen kombinasiyasından ibarət bala əmələ gətirirlər. Klonların
əksinə, cinsi çoxalma ilə əmələ gələn balalar öz bacı-qardaş və valideynlərindən genetik olaraq fərqlənirlər.
Şəkil 13.1-dəki kimi genetik fərqlilik cinsi çoxalmanın
ən əhəmiyyətli nəticələrindəndir. Bəs bu genetik çeşidliliyi yaradan mexanizmlər nələrdir? Cavab cinsi çoxalma dövrəsində xromosomların davranışında yatır.

Şəkil 13.2 İki müxtəlif çoxhüceyrəlidə qeyri-cinsi çoxalma.
(a) Nisbətən sadə bir canlı orqanizm olan hidralar tumurcuqlanaraq
çoxalırlar. Bir bölgədə mitoz ilə çoxalan hüceyrələr yığılıb tumurcuq
əmələ gətirir və inkişaf balaca hidra mərhələsinə çatdıqda valideyndən qopur (İşıq mikroqrafı). (b) Dairənin ətrafındakı sekvoya ağacları
mərkəzdə görünən və sadəcə kötüyü qalmış tək bir valideyndən
törəyiblər.

0.5 mm

Valideyn
Tumurcuq

(a) Hidra

(b) Sekvoya ağacları
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YOXLAMA 13.1
1. ƏLAQƏ QUR
Hüceyrənin gen ekspressiyası haqqındakı biliklərinizə əsaslanaraq, valideyndəki saç rəngi kimi xassələrin
övladlarda necə ortaya çıxdığını izah edin? (Başlıq 5.5).
2. Qeyri-cinsi yolla çoxalan eukariot orqanizm genetik olaraq
özünün və bir-birinin eynisi olan balaları necə əmələ gətirir?

Şəkil 13.3

Tədqiqat Metodu Kariotip Hazırlanması
Tətbiq Kariotip sıxışdırılmış xromosom cütlərinin yan-yana düzülməsi
ilə əldə olunan görüntüdür. Kariotipləmə defektli xromosomların,
yaxud Down sindromu kimi kongenital xəstəliklərin xromosom sayındakı anomaliyalarını müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

3. ƏGƏR Bağban arzu etdiyi xassələrə malik qızıl gül əldə
etmək üçün onları bir-biriylə çarpazlaşdırır. İllər sonra əldə
etdiyi arzuolunan qızıl gülün eynisini çoxaltmaq üçün bağban
nə etməlidir? Onu başqa qızıl güllər ilə çarpazlaşdırmalı, yoxsa klonlamalıdır? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 13.2
Mayalanma və meyoz cinsi çoxalma
dövrəsində növbələşir
Həyat dövrəsi bir orqanizmin mayalanmadan
başlayıb öz balasını əmələ gətirənədək davam edən,
iki nəsilarası mərhələli çoxalma prosesidir. Bu başlıq altında, xromosomların cinsi həyat dövrəsindəki
davranışları üçün nümunələri insandan verəcəyik. İşə
insanın somatik hüceyrə və qametlərindəki xromosom
sayını öyrənməklə başlayacağıq. Daha sonra, xromosom
davranışlarının insanın və başqa canlıların cinsi həyat
dövrələrinə necə təsir etdiyindən bəhs edəcəyik.

İnsan hüceyrəsinin xromosom dəsti
İnsanın bir somatik hüceyrəsində 46 xromosom
var. Xromosomlar mitoz bölünmə zamanı işıq
mikroskopunda görünəcək qədər yığcamlaşırlar. Bu
mərhələdə xromosomları böyüklüyü, sentromerinin yeri
və xromatinə bağlanan bəlli boyalar ilə əmələ gələn
rəngli zolaqlarına görə bir-birindən fərqləndirmək
mümkün olur.
Mitozdakı tək bir insan hüceyrəsindən əldə olunan
46 xromosom mikroqrafının diqqətli analizi göstərir ki,
23 tip xromosomun hər birindən iki ədəd mövcuddur.
Bu fakt onları uzundan qısaya doğru yan-yana cütlər
şəklində düzdükdə aydın olur. Xromosomların bu cür
düzülüşü kariotip (Şəkil 13.3) adlanır. Bir cütlükdəki
iki xromosom eyni uzunluq, sentromer yeri və spesifik
boyanma naxışına malik olub homoloji xromosomlar
və ya sadəcə homoloqlar adlanır. Cütlüyün
xromosomları eyni irsi əlaməti təyin edən genlər daşıyır.
Məsələn, bəlli bir xromosomun bəlli bir lokusunda
göz rəngi geni yerləşirsə, bu xromosoma homoloji
xromosomun və ya homoloqunun müvafiq mövqeyində
də göz rəngi geninin bir versiyası yerləşir.
İnsan somatik hüceyrələrindəki X və Y adlanan
iki xromosom yuxarıda sadalanan qaydalara tabe
olmayan əhəmiyyətli istisnalardır. Normal vəziyyətdə,
insanın dişisi bir cüt X xromosomuna (XX), erkəyi
isə bir ədəd X və bir ədəd Y xromosomuna (XY,
Şəkil 13.3) malikdir. X və Y xromosomlarının yalnız
256

BÖLÜM 3

Genetika

Metod Kariotip orqanizmdən əldə olunan somatik hüceyrələrin mitoz bölünməyə təkan verən kimyəvi maddə ilə bir neçə gün kulturada
çoxaldılması ilə hazırlanır. Xromosomların ən sıx olduğu mərhələdə,
yəni metafazada bölünmə dayandırılır, boyanır və rəqəmsal fotoapparata qoşulmuş mikroskop vasitəsilə şəkli çəkilir. Komputer proqramı əldə olunan rəqəmsal şəkildəki xromosomları onların görünüşlərinə əsaslanaraq, homoloji cütlər yan-yana gələcək şəkildə düzür.
Duplikasiya olmuş bir
cüt homoloji xromosom
Sentromerlər
5 µm

Bacı
xromatidlər
Metafaza
xromosomu

Nəticə Buradakı kariotip XY xromosom cütündən aydın olduğu kimi,
bir kişiyə aid xromosomları göstərir. Xromosomların boyanma naxışı,
daha aydın görünməsi üçün, rəngli göstərilmişdir. Xromosomun
böyüklüyü, sentromerinin yeri və boyanma naxışı onu təyin etməyə
kömək edir. Bu kariotipdə seçmək çətin olsa da, buradakı metafaza
xromosomları bir-birinə sıx şəkildə yapışmış iki bacı xromatiddən
ibarətdir. Birinci cütün diaqramında bu daha aydın görünür.

kiçik bir hissəsi bir-birinə homoloqdur. X üzərindəki
genlərin əksəriyyətinin çox kiçik Y xromosomu
üzərində ekvivalenti mövcud deyil, yəni X xromosomu
üzərində Y xromosomunda olmayan genlər mövcuddur.
Cinsiyyətin təyin olunmasında oynadıqları rola görə,
X və Y cinsiyyət xromosomları adlanır. Qalan digər
xromosomlara autosom deyilir.
Hər bir somatik hüceyrəmizdə cüt homoloji
xromosomlar olmasının səbəbi cinsi keçmişimiz ilə
əlaqəlidir. Biz cütün bir xromosomunu atadan, digərini
anadan alırıq. Beləliklə, somatik hüceyrələrimizdəki
46 xromosom, əslində, iki dəst 23 xromosomdan
ibarətdir: bir ana dəsti (anadan gələnlər) və bir ata
dəsti (atadan gələnlər). Bir dəstdəki xromosom
sayı n ilə göstərilir. İki dəstə malik hüceyrə diploid
hüceyrə adlanır və qısaca 2n ilə göstərilən diploid
sayda xromosoma malikdir. İnsanda diploid say 46
(2n=46), yəni somatik hüceyrələrimizdəki xromosom
sayıdır. DNA replikasiyasını başa vurmuş hüceyrədə
bütün xromosomlar duplikasiya olunmuşdur, buna
görə də, hər biri sentromer və qollarda birləşmiş eyni
iki bacı xromatiddən ibarətdir. Bu halda, xromosomlar
duplikasiya olmuş olsa da, xromosom sayı hələ də 2n
sayılır, çünki, hüceyrə hələ də iki dəst informasiya
yığınına malikdir. Bir-birinin kopyası olan duplikasiya
olmuş xromatidlər informasiyanı artırmır, yalnızca
ikiləşdirir. Bir diploid hüceyrədə duplikasiya
olmuş xromosomlar üçün istifadə olunan terminlər
Şəkil 13.4-də verilmişdir.
Somatik hüceyrələrdən fərqli olaraq, qametlər tək
bir dəst xromosoma malikdir. Bu hüceyrələr haploid
hüceyrə adlanır və n ilə göstərilən haploid sayda
xromosoma sahibdir. Məsələn, insan üçün haploid say
Şəkil 13.4 Xromosom nədir? Burada diploid sayı 6 olan (2n=6)
bir orqanizmin duplikasiya olub sıxışdırılmış xromosomlu bir hüceyrəsi təsvir olunur. Xromosomlar boydan boya bir-birinə yapışmış iki
bacı xromatiddən ibarətdir. Hər bir homoloji xromosom cütü anadan
gələn (qırmızı) və atadan gələn (mavi) dəstlərdən ibarətdir. Hər dəst
3 xromosomdan (qısa, orta və uzun) ibarətdir. Homoloji xromosom
cütündəki atadan gələn bir xromatid ilə anadan gələn bir xromatid
bacı olmayan xromatidlər adlanır.

23-dür (n=23). Bu 23-lük dəst 22 ədəd autosom və bir
ədəd cinsiyyət xromosomundan ibarətdir. Maylanmamış
yumurta bir X, sperma isə bir X, yaxud Y xromosomu
daşıyır.
Cinsi yolla çoxalan hər bioloji növün özünə xas
diploid və haploid sayı vardır. Məsələn, Drosophila
melanogaster meyvə milçəyində diploid say (2n) 8,
haploid isə (n) 4-dür. İtlərdə 2n 78 ikən, n 39-a
bərabərdir. Ümumiyyətlə, bir növün xromosom sayı ilə
onun genom böyüklüyü, yaxud mürəkkəbliyi əlaqəli
deyil. Xromosom sayı sadəcə genomun neçə parça
DNA-dan ibarət olduğunu göstərir və həmin növün
təkamüldə keçdiyi yolun göstəricisidir (Başlıq 21.5).
İndi isə, cinsi çoxalma dövrəsində xromosomların necə
davrandığına baxaq. Burada da, nümunə kimi, insanın
həyat dövrəsi istifadə olunmuşdur.

İnsanın Həyat Dövrəsində Xromosom
Dəstlərinin Davranışı
İnsanın həyat dövrəsi atadan alınan haploid sperma
ilə ananın haploid yumurtasının birləşməsi ilə başlayır
(Şəkil 13.5). Nüvələrin qovuşması ilə nəticələnən bu
qamet birləşməsi prosesi mayalanma adlanır. Əmələ
Şəkil 13.5 İnsanın həyat dövrəsi. Hər nəsildə, xromosom sayı
meyozla yarıya enir, ancaq daha sonra mayalanma ilə ik qatına çıxır.
İnsanın haploid hüceyrəsində xromosom sayı 23-dür (n=23). Diploid
ziqot və bütün somatik hüceyrələrdə mövcud olan xromosom sayı isə
46-dır (2n=46).
Haploid qamet (n=23)

Açar
Haploid (n)

Yumurta (n)

Diploid (2n)

Sperma (n)

MEYOZ

MAYALANMA

Açar
Anadan gələn xromosom dəsti (n=3)
2n=6
Atadan gələn xromosom dəsti (n=3)
Kinetoxor
Duplikasiya olmuşTubulin
xromosomun bacıvahidləri
xromatidləri

Bir homoloji
cütün bacı olmayan xromatidləri

Yumurtalıq

Xaya

Diploid
ziqot
(2n=46)

Sentromer

Homoloji
xromosom cütü
(hər biri ayrı bir
dəstdən)

Bu diaqramda neçə xromosom dəsti vardır?
VİZUAL BACARIQ
Bəs neçə homoloji xromosom cütü mövcuddur?

Mitoz və
inkişaf

Çoxhüceyrəli diploid
yetkin insanlar (2n=46)
Bu şəkildə kitabın gələcək hissələrindəki həyat dövrələrində istifadə
olunacaq rəng kodu tətbiq olunur. Yaşılaçalan oxlar həyat dövrəsinin
haploid hissəsini təmsil edərkən, qırmızıyaçalan oxlar diploid hissəni
təmsil edir.
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gələn mayalanmış yumurta və ya ziqot diploiddir, çünki
ata və anadan gələn genləri daşıyan iki haploid dəst
xromosoma malikdir. Ziqot bölünməsi ilə başlayıb, cinsi
yetkinliyə çatanadək insan bədənində əmələ gələn bütün somatik hüceyrələrin bölünməsi mitozdur. Hər iki
xromosom dəsti daşıdıqları genlər ilə birlikdə, dəqiqliklə, yeni yaranan hüceyrələrə ötürülür.
İnsanın mitoz ilə yaranmayan tək hüceyrə növü qametlərdir. Qametlər qonadlardakı (dişilərdə yumurtalıq,
erkəklərdə isə xaya) xüsusi cinsiyyət hüceyrələrindən
törəyir. Bəs qametlər mitoz bölünməsi vasitəsilə əmələ
gəlsə idi, nə olardı? Qametlərin birləşdiyi mayalanma
prosesində normal sayı olan 46 sayı 92 sayına çıxardı və
hər növbəti mayalanma ilə bu sayı iki qatına çıxacaqdı.
Bunun baş verməməsinə səbəb meyoz adlanan xüsusi
hüceyrə bölünməsidir. Bu bölünmə tipi xromosom dəsti
sayını ikidən birə endirərək, mayalanmadakı cütlənmə
əməliyyatını balanslaşdırır. Meyoz sayəsində insanın
qametləri haploid saya malikdir. Mayalanma isə iki dəst
xromosomu birləşdirərək diploid vəziyyəti bərpa edir
və insanın bu həyat dövrəsi nəsildən nəsilə təkrarlanır
(Şəkil 13.5).
Ümumiyyətlə, insanın həyat dövrəsi heyvanlarda
baş verən tipik cinsi çoxalmaya nümunədir. Meyoz və
mayalanma heyvanlarda olduğu kimi bitki, göbələk və
ibtidailərin də cinsi çoxalma prosesindəki ana mərhələlərdir. Bu iki mərhələ cinsi çoxalma dövrəsində
növbələşərək bioloji növün xromosom sayını nəsildən
nəsilə sabit saxlayır.

Cinsi həyat dövrələrinin tipləri
Cinsi yolla çoxalan bütün canlı orqanizmlərdə
mayalanma və meyozun növbələşməsi tipik olsa da,
bu iki prosesin həyat dövrəsi içindəki zamanlaması
növlər arasında fərqlilik göstərir. Bu çeşidliliyi üç ana
qrupa bölmək mümkündür. İnsan və digər heyvanların
çoxunda olan tipdə haploid hüceyə yalnız qametdir
(Şəkil 13.6a). Qametlər cinsi hüceyrələrdə meyoz ilə
istehsal olunur və mayalanmadan əvvəl hər hansı başqa
bölünmə prosesindən keçmirlər. Maylanmadan sonra,
diploid ziqot mitoz vasitəsilə bölünərək, yekunda,
diploid olan çoxhüceyrəli orqanizm yaradır.
Bitkilər və bəzi yosun növləri nəsil növbələşməsi
adlanan ikinci tip həyat dövrəsindən keçirlər (Şəkil
13.6b). Burada, çoxhüceyrəli mərhələ həm diploid
həm də haploid ola bilir. Çoxhüceyrəli diploid
mərhələ sporofit adlanır və meyoz vasitəsilə haploid
spor əmələ gətirir. Qametdən fərqli olaraq, haploid
spor başqa bir hüceyrə ilə birləşmir, o, mitoz bölünmə
ilə çoxalaraq qametofit adlanan çoxhüceyrəli haploid
mərhələ əmələ gətirir. Qametofitlərin qametləri mitoz
vasitəsilə istehsal olunur. İki haploid qametin birləşməsi
nəticəsində diploid ziqot əmələ gəlir ki, o da öz
növbəsində inkişaf edərək növbəti sporofit nəsli təşkil
edir. Nəticədə, bu növ həyat dövrəsində sporofit nəsli
bala olaraq qametofit, qametofit isə növbəti sporofit
nəsli yaradır. Nəsil növbələşməsi ifadəsi bu tip həyat
dövrəsini daha dəqiq təsvir edir.

Şəkil 13.6 Cinsi həyat dövrəsinin üç növü. Dövrələrin ortaq xassəsi canlılar aləmində genetik çeşidliliyi
yaradan əsas faktor olan meyoz ilə mayalanma proseslərinin bir-birini əvəzləməsidir. Dövrələr arasındakı fərq
isə, bu iki prosesin zamanlamasıdır. (Kiçik dairələr hüceyrələri, böyük dairələr isə orqanizmi təmsil edir.)
Açar
Haploid (n)

Haploid çoxhüceyrəli orqanizm
(qametofit)

Diploid (2n)

Haploid birhüceyrəli və ya
çoxhüceyrəli orqanizm

Qametlər
Mitoz

MEYOZ

Mitoz

Qametlər
MEYOZ

(a) Heyvanlar

MEYOZ
Diplodi
çoxhüceyrəli
orqanizm
(sporofit)

BÖLÜM 3

Mitoz

(b) Bitki və bəzi yosunlar

Genetika

MAYALANMA

Ziqot

Hər bir dövrə üçün haploid hüceyrənin mitoz keçirib-keçirmədiyini
VİZUAL BACARIQ
təyin edin. Keçirirsə, yaranan hüceyrələri təsvir edin.
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Qametlər

MAYALANMA

Ziqot

Mitoz

Mitoz

Sporlar

MAYALANMA

Diploid
çoxhüceyrəli
orqanizm

Mitoz

Ziqot
Əksər göbələk və bəzi ibtidailər

Üçüncü tip həyat dövrəsi əksər göbələklərə, eləcə
də, bəzi ibtiadi və yosunlara aiddir (Şəkil 13.6c).
Qametlər birləşib diploid ziqot əmələ gətirdikdən
sonra, bu ziqot çoxhüceyrəli balaya çevrilmədən
dərhal meyoz keçirir. Burada meyozun əmələ gətirdiyi
qamet deyil, birhüceyrəli hapolid hüceyrələrdir. Bu
birhüceyrəli haploid hüceyrələr mitoz ilə bölünərək
ya birhüceyrəli balalar əmələ gətirir, ya da inkişaf edib
çoxhüceyrəli haploid yetkin canlı yaradır. Haploid
orqanizm qametlərini mitoz ilə əldə edir. Bu həyat tərzi
ilə yaşayan canlı növlərində tək diploid mərhələ bir
hüceyrədən ibarət olan ziqotdur.
Həyat dövrəsinin tipindən asılı olaraq, haploid və
diploid hüceyrələrdən yalnız bir tipin mitoz keçirə
bildiyinə diqqət yetirin. Digər tərəfdən, meyoz keçirə
bilən yalnız diploid hüceyrələrdir, çünki haploid
hüceyrələr sadəcə bir dəst xromosom dəstinə malikdir
ki, bu da yarıya endirilməni mümkünsüz edir. Hər üç tip
cinsi həyat tərzi meyoz və mayalanmanın zamanlanması
baxımından fərqlənsə də, üçünün də çox əhəmiyyətli
ortaq bir nəticəsi vardır: yeni nəslin genetik müxtəlifliyi.

YOXLAMA

13.2

Şəkil 13.7 Meyoz xromosom sayını yarıya endirir. Xromosomlar interfazada kopyalandıqdan sonra, diploid hüceyrə iki dəfə
bölünərək 4 haploid bala hüceyrə əmələ gətirir. Burada sadəlik üçün
təkcə bir cüt xromosom təsvir olunmuşdur və bütün proses boyunca
sıxışdırılmış vəziyyətdəymiş kimi göstərilmişdir.
İnterfaza

Diploid valideyn
hüceyrəsinin bir cüt
homoloq xromosomu

Xromosomlar
duplikasiya keçirir

Bacı
xromatidlər

Duplikasiya olmuş
xromosomlara malik
diploid hüceyrə

MEYOZ I

1. ƏLAQƏ QUR
Şəkil 13.4-də neçə ədəd DNA molekulu var?
(Bax: Şəkil 12.5) Həmin hüceyrənin haploid sayı neçədir?
Xromosom dəsti haploid, yoxsa diploiddir?

1
Homoloq
xromosomlar birbirindən ayrılır

2. VİZUAL BACARIQ
Şəkil 13.3-dəki kariotipdə neçə xromosom cütü vardır? Neçə dəst var?
3. ƏGƏR
Eukariot və birhüceyrəli bir canlı əlverişsiz şəraitdə
qamet əmələ gətirir. Qametlərin birləşərək yaratdığı ziqot
meyoz bölünmə ilə yeni tək hüceyrələr əmələ gətirir. Bu, hansı
tip canlı ola bilər?

Duplikasiya olmuş
xromosomlu haploid hüceyrələr
MEYOZ II
2
Bacı xromatidlər
bir-birindən ayrılır

BAŞLIQ 13.3
Meyoz xromosom dəstini diploiddən
haploidə endirir
Meyoz bölünmənin bir çox mərhələsi ilə mitozun müvafiq mərhələləri bənzərdir. Mitoz kimi, meyoz bölünmədən də əvvəl xromosom duplikasiyası baş verir. Lakin
bu bir duplikasiya hadisəsini bir hüceyrə bölünməsi
deyil, meyoz I və meyoz II adlanan iki ardıcıl bölünmə
izləyir. Bu iki hüceyrə bölünməsi mitozun əmələ gətirdiyi 2 ədəd hüceyrəyə qarşılıq, 4 ədəd hüceyrə yaradır.
Meyozla əmələ gələn bu hüceyrələr valideynin xromosom dəstinin yarısına malik olurlar: hər bir hüceyrə iki
yerinə tək bir dəst xromosom daşıyır.

Meyozun Mərhələləri
Meyoz bölünmədə diploid hüceyrənin duplikasiya
olmuş homoloji xromosom cütlüklərindəki material dörd
haploid bala hüceyrəyə paylanır (Şəkil 13.7). Bacı xromatidlərin bir xromosomun iki nüsxəsi olduğunu və bacı
xromatid koheziyası vasitəsilə boydan boya bir-birinə ya-

Duplikasiya olmuş
xromosom cütü

Duplikasiya olmamış xromosomlu haploid hüceyələr
TƏSVİR ET Xromosomları sadə ikizəncirli DNA təsvirləri ilə əvəz
edərək yenidən çəkin.

pışdığını yada salın. İki bacı xromatid birlikdə bir ədəd
duplikasiya olmuş xromosom deməkdir (Şəkil 13.4).
Digər tərəfdən, homoloji cütlüyün xromosomları ayrı
ayrı valideynlərdən alınmış iki ədəd xromosomdan
ibarətdir. Homoloqlar (homoloji xromosomlar) mikroskopda eyni görünsələr də, müvafiq lokuslarında bir
genin fərqli versiyalarını daşıyırlar. Bu versiyalar allel
adlanır (Şəkil 14.4). Homoloqlar meyoz istisna olmaqla,
heç vaxt hər hansı şəkildə bir-biriləri ilə əlaqə qurmurlar.
Şəkil 13.8 diploid sayı 6 olan bir heyvan hüceyrəsinin meyozunu detallı şəkildə təsvir edir. Bu sxemləri
diqqətlə öyrənməyiniz gələcək hissələr üçün çox faydalı
olacaqdır.
FƏSİL 13

Meyoz və Cinsi Həyat Dövrəsi
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Şəkil 13.8

Heyvan hüceyrələrində meyoz
MEYOZ I: Homoloji xromosomlar bir-birindən ayrılır

Profaza I

Metafaza I

Anafaza I
Bacı xromatidlər
bir yerdə qalır

Sentrosom
(mərkəzdə sentriol cütü)
Bacı
xromatidlər

Telofaza I və Sitokinez

Kinetoxor
(sentromerdə)

Xiazmalar

Kinetoxor
mikroborucuqları

İy mikroborucuqları

Metafaza lövhəsi

Homoloji
xromosom
cütü

Sentromer

Ayrılma
şırımı

Nüvə
örtüyü
parçaları

Duplikasiya olmuş xromosomlar
(qırmızı və mavi) qoşalaşır və
parça alış-verişi edir. Burada
2n=6.

Homoloji
xromosomlar
ayrılır

Xromosomlar homoloq cütlüklər
şəklində qarşı-qarşıya düzülür.

Profaza I
•

Sentrosom yer dəyişdirir, iy əmələ
gəlir, nüvə örtüyü dağılır. Xromosomlar mərhələli şəkildə sıxışdırılır.

•

Erkən profaza I mərhələsində,
yuxarıda təsvir olunan vəziyyətdən
əvvəl, xromosomlar homoloqları ilə hər gen üst-üstə düşəcək
şəkildə qoşalaşırlar. Daha sonra
krossinqover baş verir: müəyyən
proteinlər bacı olmayan xromatidlərin DNA-sını qırıb bir-birinə
yapışdırır.

•

Yuxarıdakı şəkildə göstərilən mərhələdə, hər bir homoloq xromosom cütü bir və ya daha çox sayda
xiazma adlanan, krossinqoverin
tamamalandığı X-formalı bölgələrə malik olur.

•

Profaza I mərhələsinin sonrakı
addımlarında qütblərdən uzanan
mikroborucuqlar homoloqların
sentromerində yerləşən kinetoxora bağlanır. (Bacı xromatidlərin
kinetoxorları proteinlər vasitəsilə
bir-birinə bağlanmışdır və tək bir
kinetoxor kimi hərəkət edirlər.)
Mikroborucuqlar homoloji xromosom cütlərini metafaza lövhəsinə
doğru çəkir.
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Cütlükdəki xromosomlar
bir-birindən ayrılırlar.

Metafaza I
•

Homoloji xromosom
cütləri metafaza ekvator
lövhəsinə düzülmüşdür.
Cütün xromosomları
fərqli qütblərə baxır.

•

Homoloqlardan birinin
hər iki xromatidi bir qütbdən uzanan kinetoxor
mikroborucuqlarına bağlı
ikən, digər homoloji xromosomun xromatidləri
əks qütbdən gələn mikroborucuqlar ilə əlaqədədir.

Anafaza I
•

Xromatid qollarındakı
bacı xromatid koheziyasını təmin edən
proteinlərin parçalanması nəticəsində homoloji
xromosomlar bir-birindən ayrılır.

•

Homoloqlar əks qütbələrə doğru iy aparatı
vasitəsilə hərəkət edirlər.

•

Sentromerdəki bacı
xromatid koheziyası
qalır. Beləcə, xromatidlər
qütblərə doğru bir yerdə
hərəkət edirlər.

İki haploid hüceyrə yaranmışdır. Xromosomlar hələ
də iki bacı xromatiddən
ibarətdir.

Telofaza I və Sitokinez
•

Telofaza I mərhələsinin başında hüceyrənin hər bir yarısında
duplikasiya olmuş bir haploid
xromosom dəsti mövcuddur.
Xromosomlar bacı xromatidlərdən ibarətdir. Xromatidlərdən birində, yaxud hər
ikisində mənbəyi bacı xromatid
olmayan DNA ola bilir.

•

Sitokinez (sitoplazmanın
bölünməsi) adətən telofaza
ilə eyni zamanda baş verərək,
iki haploid bala hüceyrə əmələ
gətirir.

•

Heyvan hüceyrələrində ayrılma
şırımı (şəkildə olduğu kimi)
əmələ gələrkən, bitki hüceyrələrində hüceyrə lövhəsi
əmələ gəlir.

•

Bəzi canlı növlərində, xromosomlar açılır və nüvə örtüyü
yaranır.

•

Meyoz I və meyoz II mərhələləri arasında xromosom
duplikasiyası baş vermir.

MEYOZ II: Bacı xromatidlər bir-birindən ayrılır
Profaza II

Metafaza II

Anafaza II

Telofaza II və Sitokinez

İkinci hüceyrə bölünməsində, bacı xromatidlər artıq bir-birindən ayrılmışdır.
Yekunda duplikasiya olmamış xromosomlu 4 ədəd haplodi bala hüceyrə yaranır.
Bacı xromatidlər
ayrılır

Profaza II
•
•

İy apparatı əmələ gəlir.
Profaza II mərhələsinin
son addımlarında (burada
göstərilməmişdir) hələ də
sentromer ilə bir-birinə
bağlanmış iki bacı xromatiddən ibarət xromosomlar
mikroborucuqlar tərəfindən metafaza II ekvator
lövhəsinə çəkilir.

Metafaza II
•

Xromosomlar mitozdakı
kimi metafaza lövhəsinə
düzülür.

•

Xromosomların bacı xromatidləri meyoz I mərhələsindəki krossinqover
səbəbiylə genetik olaraq
eyni deyil.

•

Bacı xromatidlərin kinetoxorları əks qütblərdən
gələn mikroborucuqlara
qoşulmuşdur.

Anafaza II
•

Bacı xromatidləri sentromerdə bir yerdə tutan
proteinlərin parçalanması
ilə xromatidlər bir-birindən ayrılır. Xromatidlər
müstəqil xromosom
kimi əks qütblərə doğru
hərəkət edirlər.

Haploid bala
hüceyrələr yaranır

Telofaza II və Sitokinez
•

Nüvə əmələ gəlir. Xromosomlar açılmağa başlayır. Sitokinez
baş verir.

•

Bir valideyn hüceyrəsinin
meyoz bölünməsi bir haploid dəst duplikasiya olmamış
xromosomlara malik dörd bala
hüceyrə yaradır.

•

Bu 4 bala hüceyrə valideyndən
və bir-birindən genetik olaraq
fərqlənir.

ƏLAQƏ QUR
Şəkil 12.7-də iki bala hüceyrənin əlavə bir mitoz
bölünmə keçirərək, 4 hüceyrə əmələ gətirdiyini təsəvvür edin. Mitoz
məhsulu bu dörd hüceyrənin xromosom saylarını Şəkil 13.8-dəki meyoz
məhsulu 4 hüceyrənin xromosom sayları ilə müqayisə edin. Meyoz
bölünmənin də eynilə iki hüceyrə bölünməsi keçirdiyi halda, əldə olunan
nəticənin fərqli olması meyozun hansı xassəsindən asılıdır?

FƏSİL 1 Biologiyanın FƏSİL
Əsas 13
Mövzuları,
Elmi Araşdırma
MeyozTəkamül
və CinsivəHəyat
Dövrəsi
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Profaza I mərhələsində Krossinqover və
Sinaps
Meyozun profaza I mərhələsi bir çox prosesin baş
verdiyi zaman aralığıdır. Şəkil 13.8-də göstərilən profaza
I heceyrəsi, əslində, bu fazanın çox gec mərhələrini təsvir
edir. Buna qədər, artıq homoloji xromosomlar cütləşmiş,
krossinqover baş vermiş və xromosom sıxlaşması prosesi
bitmişdir. Şəkil 13.9 bu mərhələyədək baş verən hadisləri
daha detallı şəkildə göstərir.
İnterfazanın sonunda artıq xromosomlar duplikasiya
olmuş və bacı xromatidlər kohezin adlanan proteinlər
tərəfindən bir-birinə yapışdırılmışdır. 1 Profazanın
erkən dövrlərində homoloqlar bir-birinə hələ sıx bağlanmır. Bir homoloq üzərindəki gen, tam olaraq, digər
homoloqun eyni geninin alleli ilə yan-yana gəlir. Bacı
olmayan iki xromatidin (biri atadan, digəri anadan gələn
xromatid) DNA-sı xüsusi proteinlər tərəfindən dəqiqliklə
üst-üstə düşən nöqtələrdə qırılır. 2 Növbəti addımda,
sinaptonemal kompleks adlanan zəncirbənd strukturun
yaranması ilə homoloqlar sıx şəkildə bir-birinə yapışır.
3 Sinaps adlanan bu birləşmə prosesində DNA qırılan
nöqtələrdən, digər bacı olmayan xromatidin müvafiq
DNA-sı ilə yapışır. Nəticədə, atadan gələn xromatidin
kiçik bir parçası anadan gələn xromatid ilə (və ya əksinə)
krossover nöqtəsindən uzaqda bir yerdə birləşir.
4 Sinaptonemal kompleks itib, homoloji xromosomlar
bir-birindən bir qədər uzaqlaşdıqca, krossover nöqtələri
xiazma şəklində görünməyə başlayır. Bəzi DNA parçaları
öz xromosomu ilə bağını itirsə də, homoloqlar bir-birinə
əlaqəli vəziyyətdə qalır, çünki bacı xromatid koheziyası
hələ də varlığını qoruyur. Homoloji xromosomlar metafaza I lövhəsinə doğru hərəkət edərkən, onların bir arada
qala bilmələri üçün, hər bir xromosom başına ən az bir
krossinqover hadisəsi baş vermiş olmalıdır. Bu prosesin
izahı bir sonrakı paraqrafda verilir.

Mitoz və Meyoz Müqayisəsi
Şəkil 13.10 diploid hüceyrədə meyoz və mitoz bölünmələr arasında ən önəmli fərqləri yığcam şəkildə təsvir
edir. Ən əsası odur ki, meyoz xromosom dəstini ikidən
(diploid) birə (haploid) endirərkən, mitoz xromosom
dəsti sayını qoruyur. Nəticədə, meyoz valideynlərindən
və bir-birindən genetik olaraq fərqli olan bala hüceyrələr
əmələ gətirərkən, mitozun bala hüceyrələri həm öz aralarında, həm də valideyn ilə genetik olaraq eynidir.
Sadəcə meyoz bölünməyə xas olan aşağıdakı proseslər
meyoz I mərhələsində baş verir:

1. Sinaps və krossinqover. Profaza I mərhələsində
duplikasiya olmuş homoloji xromosomlar yan-yan
gəlir və krossinqover baş verir (Şəkil 13.9). Mitozun profaza mərhələsində isə, sinaps və krossinqover hadisələri baş vermir.
2. Homloloji cütlüklərin metafaza lövhəsinə düzülüş tərzi. Mitozun metafazasında fərdi xromosomlar metafaza lövhəsinə düzülərkən, meyozun metafaza I addımında homoloji xromosomlar cütlüklər
şəklində düzülürlər.
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Şəkil 13.9 Profaza I mərhələsində krossinqover və sinaps.
Bir cüt homoloji
xromosom:
Sentromer

DNA qırılır

DNA qırılır

Kohezinlər

Atadan
gələn bacı
xromatidlər
Anadan
gələn bacı
xromatidlər

1 İnterfazada xromosomlar duplikasiya olmuş və bacı
xromatidlər kohezin (bənövşəyi rəngdə) proteinləri ilə
bir-birinə yapışmışdır. Homoloji cütlərin xromosomları
boydan boya yan-yana yerləşir. Bacı xromatid DNAları tam olaraq eyni yerdən qırılır. Xromosomun
xromatinləri sıxlaşmağa başlayır.
Sinaptonemal
kompleks əmələ gəlir

2 Zəncirbəndə oxşar protein strukturu olan sinaptonemal kompleks
(yaşıl) yaranmağa başlayaraq homoloqları bir-birinə birləşdirir.
Xromatin sıxışmağa davam edir.
Bacı xromatidlər
Bacı xromatidlər

Sinaptoneml
kompleks

Krossinqoverlər
3 Sinaptonemal kompleks tam olaraq formalaşmışdır.
Bu mərhələdə homoloji xromosomların quruluşu
sinaps vəziyyəti adlanır. DNA sinapsda, qırıldığı
yerlərdə bacı olmayan xromatidlər ilə bir-birinə
birləşdirilir – krossoverlər əmələ gəlir.
Xiazmalar

4 Sinaptonemal kompleks söküldükdən
sonra, homoloji xromosomlar bir-birindən
bir qədər uzaqlaşır, ancaq hələ də bir-birinə
bağlıdırlar.

3. Homoloqların ayrılması. Meyozun anafaza I
addımında homoloji cütlüyün duplikasiya olmuş
xromosomları ayrı ayrı qütblərə doğru hərəkət edir,
ancaq bacı xromatidlər, hələ də bir-birinin yanında
qalır. Mitozun anafazasında isə, bunun əksinə, bacı
xromatidlər bir-birindən ayrılır.
Bacı xromatidlərin yan-yana durmasının səbəbi kohe-

Şəkil 13.10 Mitoz və meyoz müqayisəsi.

MİTOZ

MEYOZ
Valideyn hüceyrə
(xromosomlar duplikasiya olmadan əvvəl)

Xiazma (krossinqoverin
baş verdiyi yer)

MEYOZ I
Profaza I

Profaza

Duplikasiya olmuş xromosom
(iki bacı xromatid)

Xromosom
duplikasiyası

Metafaza

2n=6

2n=6

Xromosomlar
tək tək metafaza
ekvator lövhəsinə
düzülür.

Bacı xromatidlər
anafazada bir-birindən ayrılır.

Anafaza

Telofaza

Xromosom
cütlükləri xiazma
və bacı xromatid
koheziyası ilə bir
arada tutulur.

Xromosom
duplikasiyası

Homoloq xromosom
cütlükləri metafaza
ekvator lövhəsinə
düzülür.

Homoloqlar
anafaza I-də
bir-birindən
ayrılır. Bacı
xromatidlər
sentromer
ilə bir-birinə
bağlı qalır.

Metafaza I

Anafaza I

Telofaza I
Haploid
n=3
Meyoz I-in
bala
hüceyrələri

MEYOZ II

Bacı xromatidlər
anafaza
II-də
ayrılır.

Mitoz nəticəsində əmələ
gələn bala hüceyrələr

Meyoz II bala hüceyrələri

XÜLASƏ
Xassə

Mitoz (diploid və haploid hüceyrədə)

Meyoz (yalnız haploid hüceyrədə)

DNA replikasiyası

İnterfazada, mitoz başlamadan öncə baş verir.

Meyoz I mərhələsinin interfazasında baş verir. Meyoz II-də baş vermir.

Bölünmə
sayı

Bir – profaza, prometafaza, metafaza, anafaza
və telofaza daxildir.

İki – hər birinə profaza, metafaza, anafaza və
telofaza daxildir.

Homoloji xromosomlararası
sinaps

Baş vermir.

Bacı olmayan xromatidlər arasında krossinqover həyata keçirilərkən profaza I mərhələsində baş verir. Nəticədə əmələ gələn
xiazmalar bacı xromatid koheziyası ilə bir arada tutulur.

Əmələ gələn bala İki. Valideyn ilə eyni genetik quruluşda, eyni
sayda xromosom sayı ilə.
hüceyrə sayı və
genetik tərkibi

Dörd. Hər biri haploid (n). Həm valideyndən, həm də bir-birindən
genetik olaraq fərqli. Xromosom sayını yarıya endirir.

Heyvan, göbələk Çoxhüceyrəli heyvan, göbələk və bitkilərin (qametofit və sprofitlər) bir hüceyrədən böyümələvə bitkilərdə
rinə imkan yaradır. Böyümə və təmir funksiyası
əhəmiyyəti
yerinə yetirir. Bəzi canlı növlərində qeyri-cinsi
çoxalmanı təmin edir. Bitki qametofitlərində
qamet istehsal edir.

Heyvanlarda qamet, göbələk və bitki sporofitlərində spor əmələ
gətirir. Qamet və sporlar arasında genetik çeşidliliyin qaynağıdır.

TƏSVİR ET
Spesifik olaraq, şəkildə təsvir olunan telofaz I hüceyrələrindən meyoz II sonunda fərqli xromosom dəstli hüceyrələr yarana bilərmi?
Cavabınızı təsvir ilə izah edin. Hüceyrələri metafaza II mərhələsində imiş kimi çəkin.
FƏSİL 1 Biologiyanın FƏSİL
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ziya proteinləri tərəfindən idarə olunan bacı xromatid
koheziyasıdır. Mitozda, bu yapışma metafazanın sonuna
qədər, enzimlər kohezinləri parçalayıb bacı xromatidlərin
əks qütblərə doğru hərəkət etməsinə səbəb olanadək
varlığını qoruyur. Meyozda isə, bacı xromatid koheziyası
anafaza I və anfaza II mərhələlərində olmaqla iki addımda ləğv olunur. Metafaza I-də, homoloqların bir arada
tutulmasının səbəbi krossinqover nöqtələrindən kənarda
yerləşən bacı xromatid qolları arasındakı koheziyanın qorunmasıdır. Bu bölgələrdə müvafiq xromatid parçası bacı
xromatidin müvafiq hissəsi ilə yer dəyişdirmişdir. Krossinqover və qollardakı bacı xromatid koheziyası birlikdə
xiazma əmələ gətirir. İy birinci meyoz bölünməsində
əmələ gələrkən, xiazmalar homoloqları yan-yana saxlayır.
Anafaza I-in başlanğıcında, bacı xromatid qollarındakı
koheziyanın buraxılması ilə homoloqlar bir-birindən ayrı-

lır. Anafaza II-də, sentromerlədəki bacı xromatid koheziyasının itməsi nəticəsində bacı xromatidlər bir-birindən
ayrılır. Göründüyü kimi, bacı xromatid koheziyası və
krossinqover birlikdə metafaza I mərhələsində homoloji
cütlüklərin düzülməsində əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Meyoz I xromosom dəsti sayını ikidən (diploid) bir
dəstə (haploid) endirir. Meyoz II mərhələsində isə, bacı
xromatidlər ayrılaraq haploid bala hüceyrələr əmələ gətirirlər. Meyoz II ilə mitozun bacı xromatidləri bir-birindən
ayırma mexanizmi demək olar ki, eynidir. Xromosomların
meyoz bölünmədəki davranışının molekulyar əsasları
bu gün də alimlərin diqqət mərkəzindədir. Fəslin Elmi
Bacarıq Məşğələsində meyoz bölünmə keçirən hüceyrədəki DNA miqdarının ölçüldüyü təcrübədən yığılan data
verilmişdir.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Xətti Qrafikin Çəkilməsi və Data
Nöqtələrinin Çevrilməsi
Meyoz prosesindən keçən tumurcuqlanan maya hüceyrəsində
DNA miqdarı necə dəyişir? Mühitdə qida miqdarı azaldıqda,
Saccharomyces cerevisiae maya göbələyi hüceyrələri mitoz hüceyrə
dövrəsindən çıxaraq meyoz bölünməyə keçir. Bu məşğələdə, meyoz
bölünmədən keçən maya göbələyi populyasiyasının DNA miqdarını
izləyəcəksiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Tədqiqatçı göbələyi zəngin qidalı
mühitdə yetişdirdikdən sonra, meyoz bölünməyə təkan vermək
üçün onları qıt mühitə köçürür. Təkandan sonra vaxtaşırı bir miqdar
nümunə hüceyrə götürülərək, onların hüceyrə başına düşən DNA
miqdarı ölçülür. Orta hesabla DNA miqdarı femtogram (fg, 1
femtogram = 1×10−15 gram) olaraq qeydə alınmışdır.
Təcrübə Datası
Təkandan sonra zaman (saat)

Hüceyrə başına düşən orta
DNA miqdarı (fg)

0.0

24.0

1.0

24.0

2.0

40.0

3.0

47.0

4.0

47.5

5.0

48.0

6.0

48.0

7.0

47.5

7.5

25.0

8.0

24.0

9.0

23.5

9.5

14.0

10.0

13.0

11.0

12.5

12.0

12.0

13.0

12.5

14.0

12.0
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Tumurcuqlanan maya
göbələyi hüceyrələri

DATANI ŞƏRH ET
1. İlk addımda qrafik çəkilməlidir. (a) Müstəqil və asılı dəyişənləri
mötərizə içində ölçü vahidi ilə birlikdə müvafiq oxlarla göstərin.
Seçimlərinizi izah edin. (b) Oxların üstündə hər dəyər üçün kiçik bir
xətt çəkib yanına dəyərini yazın. Seçimlərinizi burada da izah edin.
(Qrafiklər haqqında məlumat üçün Əlavə F, Elmi Bacarıqlar Xülasəsi
hissəsinə baxın.)
2. x oxu dəyişəni aramsız dəyişən olduğu üçün, xətti qrafik çəkmək
faydalı olacaqdır. (a) Cədvəldəki bütün data nöqtə cütlərini qrafikdə işarələyin. (b) Data nöqtələrini düz xətt ilə birləşdirin.
3. Kulturadakı göbələklərin çoxu qıt mühitə köçürülmədən əvvəl dövrənin G1 mərhələsindədir. (a) G1 fazasındakı hüceyrə başına neçə
femtoqram DNA düşür? Bu dəyəri qrafik əsasında təxmin edin. (b)
G2 fazasındakı hüceyrədə neçə femtoqram DNA olmalıdır? (Başlıq
12.2 və Şəkil 12.6). Bəs, bu miqdar meyoz I (MI) mərhələsinin
sonunda nə qədər olar? Bəs meyoz II (MII) mərhələsində? (Şəkil
13.7). (c) Qrafik xətti üstündə fazaları (G1, S, G2 , MI və MII) birbirindən ayıran şaqüli qırıq xətlər çəkin və adlarını yazın. Mərhələləri
bir-birindən DNA tərkibinə görə ayırmaq lazımdır. (Şəkil 13.7). (d)
Qrafik xəttinin ən yüksək nöqtəyə çıxdıqdan sonra aşağı enməyə
başladığı bir nöqtə var. Bu zirvə nöqtəsində meyozda nə baş verir?
Bu zirvədən aşağıda enişə hansı meyoz hadisəsi səbəb olur? Xəttin
aşağı enən bölgəsində hüceyrədə nə baş verir?
4. 1 fg DNA = 9.78x105 əsas cütü (orta hesabla) olduğu bilinməkdədir. Bunun əsasında hüceyrə başına düşən DNA miqdarını DNA
əsas cütü sayına çevirmək mümkündür. (a) Haploid maya göbələyinin genomunda mövcud olan DNA əsas cütü sayını hesablayın.
Cavabı genom ölçüsünün ifadə olunduğu standart vahid olan
million əsas cütü (Mb, ing. Megabase pairs) cinsindən ifadə edin.
Hesablamanı aydın şəkildə göstərin. (b) Hüceyrələr S fazasında
ikən bir dəqiqədə neçə əsas cütü istehsal olunmuşdur?
Əlavə material: G. Simchen, Commitment to meiosis: what determines
the mode of division in budding yeast? BioEssays 31:169–177 (2009)

YOXLAMA 13.3
1. ƏLAQƏ QUR
Mitozun metafazasındakı hüceyrənin
xromosomları ilə meyoz II mərhələsindəki xromosomları
müqayisə edin (Şəkil 12.7 və Şəkil 13.8).
3. ƏGƏR
Sinaptomeal kompleks itdikdən sonra krossinqover
baş verməyibsə, homoloji xromosom cütləri bir-biri ilə necə
əlaqə qurur? Bunun qamet əmələgəlməsinə təsiri nə ola bilər?

BAŞLIQ 13.4
Cinsi həyat dövrəsi ilə yaradılan
genetik müxtəliflik təkamülün xam
maddəsidir
Şəkil 13.1-dəki uşaqlar arasındakı fərqi necə izah
etmək olar? Gələcək fəsillərdə öyrənəcəyiniz kimi, genetik müxtəlifliyin əsl qaynağı mutasiyadır. Orqanizmin
DNA-sındakı bu dəyişikliklər genin fərqli versiyalarını
yaradır. Allel adlanan bu gen versiyalarının cinsi çoxalma prosesində fərqli kombinasiya ilə qarışdırılması cinsi
olaraq çoxalan populyasiyada unikal xassələrə malik
fərdlər ortaya çıxarır.

Yeni nəsildə yaranan genetik müxtəlifliyin
qaynağı
Cinsi olaraq çoxalan canlı növlərində yeni nəsildə
yaranan çeşidliliyin əsas mənbəyi meyozda xromosomların paylanması və mayalanmadır. Cinsi çoxalmada
genetik çeşidliliyin mənbəyi əsasən üç mexanizmdir:
xromosomların sərbəst paylanması, krossinqover və
təsadüfi mayalanma.

Xromosomların Sərbəst Paylanması

ikən, eyni şəkildə, ona o cütlükdən ata xromosomunun
düşmə ehtimalı da 50%-dir.
Homoloji xromosom cütləri metafaza I-də hüceyrə
lövhəsinə sərbəst şəkildə yerləşdikləri üçün, meyoz I
mərhələsində ata və ana xromosomlarının bala hüceyrələrə paylanması da bir-birindən asılı deyil. Bu proses
sərbəst paylanma adlanır. Bir bala hüceyrə mümkün olan
bütün ata və ana xromosom kombinasiyalarından yalnız
birini təmsil edir. Şəkil 13.11-də göründüyü kimi, iki cüt
homoloji xromosoma (n=2) malik diplodid hüceyrənin
meyoz ilə əmələ gətirə biləcəyi bala hüceyrə kombinasiyası dörddür: bu nəticəni, birinci düzülüş üçün
mümkün olan kombinasiya sayı olan 2 ədədi ilə, ikinci
düzülüş üçün mümkün olan kombinasiya sayını (2)
bir-birinə vurmaqla əldə edirik. Qeyd edək ki, bir diploid hüceyrə meyozdan şəkildə göstərilən ehtimallardan
ancaq ikisini əldə edə bilər, çünki bu hüceyrə metafaza
I-də mümkün olan xromosom düzülüşlərindən sadəcə
birinə malik ola bilər, hər ikisinə deyil. Lakin çox sayda
diploid valideyn hüceyrəsindən meyoz ilə əmələ gələn
bala hüceyrə populyasiyasında dörd kombinasiyanın
hamısı təxminən eyni sayda müşahidə olunur. Üç xromosom cütlüyünə malik hüceyrədə (n=3) isə, səkkiz
kombinasiya (2×2×2=23=8) mümkündür. Ümumi olaraq, xromosomların müstəqil şəkildə paylandığı meyoz
bölünmədə, n haploid xromosoma malik hücyerə üçün
mümkün olan kombinasiya sayı 2n ədəddir.
İnsan üçün (n=23) ata və ana xromosomların qametdəki mümkün kombinasiya sayı 223, yəni təxminən 8.4
milyondur. Həyatınız boyu əmələ gətirdiyiniz hər bir
qamet təxminən 8.4 milyon mümkün xromosom kombinasiyasından birini təmsil edir. Bu rəqəm bir sonrakı
mövzu olan krossinqover əməliyyatını nəzərə almadığı
üçün real rəqəmdən də aşağıdır.

Krossinqover
Meyozda xromosomların müstəqil paylanması nəticəsində, hər bir insan valideynlərindən aldığı xromosom

Cinsi çoxalmada genetik müxtəliflik
yaradan faktorlardan biri meyoz I
Şəkil 13.11 Xromosomların meyozda müstəqil paylanması.
mərhələsinin metafazasında homoEhtimal 1
Ehtimal 2
loji xromosom cütlük yönlərinin
təsadüfi olmasıdır. Metafaza I-də
Yaranma ehtimalı
ata və ana xromosomundan ibarət
eyni olan iki
olan homoloji cütlüklər metafaza
xromosom düzülüşü
(Metafaza I)
lövhəsinə yerləşir. (Qeyd: ata və
ana xromosomu dedikdə meyoz
keçirən hüceyənin sahibi olan
fərdin müvafiq olaraq ata və anasından aldığı xromosomlar nəzərdə
tutulur.) Ata, yaxud ana xromoMetafaza II
somunun bu və ya digər qütbə
baxması, püşk atarkən qəpiyin
hansı üzü üstə düşəcəyi ehtimalı
kimi təsadüfidir. Yəni, meyoz I
Bala
mərhələsində yaranan müəyyən
hüceyrələr
bir bala hüceyrənin müəyyən bir
homoloq cütlüyündən ana xroKombinasiya 1
Kombinasiya 2
Kombinasiya 3
Kombinasiya 4
mosomu əldə etmə ehtimalı 50%
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kombinasiyasından xeyli fəqlənən xromosom dəstlərinə malik qametlər istehsal edir. Şəkil 13.11-ə görə,
qametlərdəki xromosomlar ya tamamilə atadan, ya da
anadan gəlir. Əslində isə bu belə deyil, çünki krossinqover valideynlərdən alınan DNA-ları bir-birilə qarışdırıb
calayaraq rekombinant xromosomlar istehsal edir
(Şəkil 13.12). İnsanın meyoz bölünməsində, orta hesabla, bir xromosom cütündə xromosomun uzunluğu və
sentromerinin yerindən asılı olaraq, bir ilə üç krossover
baş verir.
Deməli, krossinqover ata və ana allellərini qarışdıraraq yeni xromosomlar əldə edir (Şəkil 13.9). Metafaza
II mərhələsində, rekombinant xromatid daşıyan xromosom, öz homoloji xromosomuna nəzərən, bir-birinə
ekvivalent olmayan iki fərqli şəkildə yerləşə bilir (Şəkil
13.12). Meyoz II-də bir-birindən fərqlənən müxtəlif
kombinasiyalı bacı xromatidlərin əmələ gəlməsi, bala
hüceyərlər arasında genetik müxtəlifiyi daha da artırır.
Krossinqover haqqında Fəsil 15-də daha ətraflı öyrənəcəksiniz. Hələlik, bu prosesin iki valideyndən gələn
DNA-ları tək bir xromosomda birləşdirərək cinsi həyat
dövrəsində əhəmiyyətli genetik müxtəliflik qaynağı rolu
oynadığını bilməyiniz yetərlidir.

Şəkil 13.12 Meyoz krossinqoverinin nəticələri.
Meyozun Profaza I
mərhələsi

Sinaps prosesində bir
yerdə tutulan bacı
olmayan xromatidlər

1 Profaza I-də sinaps və
krossinqover baş verir.
Daha sonra homoloqlar
bir-birilərindən bir qədər
uzaqlaşırlar.

Xiazma
(krossinqover
mərkəzi)

2 Bacı xromatid arası
koheziya və xiazmalar
homoloqları bir yerdə
saxlayır. Homoloqlar
metafaza I lövhəsinə
yerləşir.

Sentromer
TEM

3 Bacı xromatidləri
bir-birinə bağlayan
proteinlərin
parçalanması
ilə rekombinant
xromatidlər ayrılır.

Anafaza I

Təsadüfi Cütləşmə
Mayalanma prosesinin təsadüfi olması meyoz ilə
yaradılan genetik müxtəlifliyi daha da artırır. İnsanın
erkək və dişisinin istehsal etdiyi hər bir qamet müstəqil
paylanma ilə yaranan 8.4 milyon mümkün xromosom
kombinasiyasından birini təmsil edir. Mayalanma prosesi dişi qametin erkək qametlə birləşməsi ilə təxminən
70 trilyon (8.4 miyon × 8.4 milyon) mümkün diploid
kombinasiyadan birinə malik ziqot əmələ gətirir. Buna
krossinqoverin yaratdığı müxtəlifliyi də əlavə etsək, nəticə astronomik olacaq. Basmaqəlib ifadə kimi səslənsə
də, hər bir insan həqiqətən unikaldır.

Populyasiyadaxili Genetik Müxtəlifliyin
Təkamül Baxımından Önəmi
TƏKAMÜL Cinsi yolla çoxalan canlı populyasiyada ba-

lalar arasında yeni gen kombinasiyalarının necə ortaya
çıxdığını aydınlaşdırdıq. Bəs populyasiyadakı genetik
müxtəliflik ilə təkamül arasında əlaqə nədir? Darwin
populyasiya təkamülünün bir-birindən fərqlənən
üzvlərin çoxalma prosesindəki uğuruna əsaslandığını
başa düşmüşdü. Orta hesabla, məhəlli şərtlərə ən yaxşı
uyğunlaşan fərdlər daha çox balalayır və beləcə öz genlərini gələcək nəsillərə ötürə bilir. Beləliklə, təbii seçmə
nəticəsində ətraf mühitin üstünlük verdiyi genetik
tiplər nisbi olaraq daha çox çoxalır. Mühit dəyişdikdə
populyasiya bu yeni şərtlərə yaxşı tab gətirə bilən ən
azından bir neçə üzvə sahibdirsə, həyatda qalma şansını
qoruyur. Mutasiya allel tiplərinin ilkin mənbəyidir. Bu
alleller daha sonra fərqli kombinasiyalar ilə bir araya
gətirilirlər.
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Anafaza II

Bala
hüceyrələr
Rekombinant
xromosomlar

Stabil mühitə gəldikdə isə, uğurlu allel kombinasiyasını aramsız çoxaldan qeyri-cinsi çoxalma cinsi çoxalmaya
nəzərən üstünlük təşkil etməlidir. Bundan əlavə, cinsi
çoxalma enerji baxımından qeyri-cinsi çoxalmadan
“bahalıdır”. Bəs bu açıq-aydın mənfi tərəflərinə baxmayaraq, cinsi çoxalma heyvanlar arasında nə üçün demək
olar ki, universaldır?
Cinsi çoxalmanın təkamül tarixindəki davamlılığı,
adətən, onun genetik müxtəliflik yaratma bacarığı ilə
izah olunur. Digər tərəfdən, Bdelloidea sinfinə aid qeyri-adi bir nümunə təşkil edən canlı var (Şəkil 13.13). Bu
canlnın, artıq 50 milyon ildən çoxdur ki, cinsi çoxalma
metoduna müraciət etmədiyi təxmin olunur. Onun
genomu üzərində aparılan genetik ardıcıllıq analizi də
bu modeli dəstəkləyir. Buradan yola çıxaraq, bu canlı
növü üçün genetik müxtəlifliyin əhəmiyyətli olmadığı
nəticəsinə gəlmək olarmı?

Görünür, bu canlılar
Şəkil 13.13 Qeyri-cinsi yolla
çoxalan bir heyvan – Bdelloidea
cinsi çoxalmanın tək başına genetik müxtəlifliyin
qaynağı olduğu qaydasına istisna təşkil edirlər.
Onlar genetik müxtəliflik
yaratmaq üçün fərqli
yollar tapmışlar. Məsələn,
onların yaşadıqlar yerlər
uzunmüddətli quraqlığa məruz qala bilir. Bu
zaman onlar dayandırılmış canlılıq vəziyyətinə
200 µm
keçirlər. Bu vəziyyətdə
ikən, onların hüceyrələri
bəzi yerlərdən çatlaya bilir və bu çatlardan başqa Bdelloidea növlərindən, hətta, uzaq qohum növlərdən belə
DNA hüceyrə içinə keçə bilir. Dəlillər göstərir ki, bu
yad DNA Bdelloidea genomunun içinə girərək genetik
müxtəlifliyi artırma qabiliyyətinə malikdir. Genom
analizi Bdelloidea canlılarının xaricdən yad DNA əldə
etmə sürətinin digər canlı növlərinə nəzərən dəfələrlə
yüksək olduğunu göstərir. Bu orqanizmlərin genetik
müxtəlifliyi qoruyub saxlamaq üçün istifadə etdiyi
qeyri-adi metodlar genetik müxtəlifliyin əhəmiyyətini,
ancaq, bunu təmin etməyin tək yolunun cinsi çoxalma
metodu olmadığını sərgiləyir.

13 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

13.1

Genlər yeni nəslə xromosomlarla ötürülür
Gen canlı orqanizmin DNA-sında, müəyyən xromosomun
üzərində, lokus adlanan müəyyən yerdə yerləşir.
Qeyri-cinsi çoxalma prosesində tək bir valideyn mitoz
vasitəsilə genetik baxımdan eyni balalar əmələ gətirir. Cinsi çoxalma prosesi iki valideyndən alınan genləri birləşdirərək genetik müxtəliflik yaradır.
Övladların ata-anaya nə üçün bənzədiyini və niyə onlarla eyni
olmadığını izah edin.

BAŞLIQ

13.2

Mayalanma və meyoz cinsi çoxalma dövrəsində
növbələşir
İnsanın normal somatik hüceyrəsi 46 xromosoma malikdir, diploiddir və hər biri bir valideyndən alınmış 23
xromosomlu iki dəstdən ibarətdir. Diploid hüceyrənin 22
cüt homoloji xromosomu autosom adlanır. Yerdə qalan bir
cüt isə cinsiyyət xromosomlarıdır: erkək (XY) və ya dişi
(XX).
İnsanın xaya və yumurtalığında meyoz vasitəsilə haploid
qametlər əmələ gəlir. Bunlar, tək bir dəstdən ibarət 23
xromosom ehtiva edirlər (n=23). Mayalanma prosesində
yumurta və sperma birləşərək diploid (2n=46) birhüceyrəli
ziqot yaradır. Ziqot inkifaş edərək çoxhüceyrəli orqanizmə
çevrilir.

Bu fəsildə, cinsi çoxalmanın populyasiyada mövcud
olan genetik müxtəlifliyi necə artırdığını göstərdik.
Darwin təkamülün mümkün olması üçün irsi olaraq
ötürülə bilən müxtəlifliyin əhəmiyyətini yaxşı anlasa
da, balaların analara nə üçün oxşadığını və nə üçün tam
olaraq eyni olmadığını izah edə bilməmişdi. Marqlıdır
ki, Darwin ilə eyni zamanlarda yaşayan Gregor Mendel
bu genetik müxtəlifliyi izah edən nəzəriyyə irəli sürmüşdü, lakin bu kəşf yalnız hər iki alimin ölümündən –
Darwin (1809-1882), Mendel (1822-1884) – 15 il sonra öz təsirini elm dünyasında göstərməyə başlayacaqdı.
Növbəti fəsildə, Mendel-in irsi ötürülmənin fundamental qanunlarını necə kəşfi etdiyindən bəhs edəcəyik.

YOXLAMA 13.4
1. Bir genə aid allelər arasındakı genetik fərqin ilkin qaynağı
nədir?
2. Meyvə milçəyində diploid say 8, çəyirtkədə isə 46-dır. Krossinqover baş verməmişsə, iki çəyirtkənin, yoxsa iki milçəyin
balaları arasında genetik müxtəliflik yüksək olar? Cavabınızı
izah edin.
3. ƏGƏR
Ata və ana xromatidləri hər bir gen üçün eyni alelləri daşıyırsa, krossinqover genetik müxtəlifliyi artırarmı?

Cinsi həyat dövrələri meyozun mayalanmaya nisbətlə
zamanlaması və mitoz ilə çoxhüceyrəli canlının inkişaf
nöqtə(ləri) baxımından müxtəliflik göstərir.
Heyvan və bitki həyat dövrələrini müqayisə edərək, bənzər və
fərqli yönlərini göstərin.

BAŞLIQ

13.3

Meyoz xromosom dəstini diploiddən haploidə
endirir
Meyozun iki hüceyrə bölünməsi, meyoz I və meyoz II
bir hüceyrədən dörd ədəd haploid bala hüceyrə yaradır.
Meyoz I bölünməsində xromosom dəsti ikidən (diploid)
birə (haploid) enir.
Meyoz ilə mitoz arasındakı fərq meyoz I mərhələsindəki üç
hadisədir:
Profaza I: Hər bir homoloji xromosom cütündə bacı olmayan xromatidlər arasında sinaps
və krossinqover baş verir, daha sonra isə
xiazmalar əmələ gəlir.
Metafaza I: Homoloqlar birlikdə metafaza
lövhəsinə düzülür.
Anafaza I: Homoloqlar bir-birindən ayrılır,
bacı xromatidlər isə sentromerlərindən bir-birinə bağlı qalırlar.

Meyoz II bacı xromatidləri bir-birindən ayırır.
FƏSİL 13

Meyoz və Cinsi Həyat Dövrəsi
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cüt homoloji xromosom (hər birini işarələyin), xiazma,
bacı xromatid koheziyası, gen lokusları, F və H gen
allelləri.
(b) Haploid və diploid dəstlər hansılardır?
(c) Burada meyozun hansı alt mərhələsi təsvir olunub?

Homoloqlar bacı xromatid koheziyası və krossinqover ilə
əmələ gələn xiazmalar vasitəsilə anafaza I mərhələsinə qədər yan-yana dururlar. Anafaza I-də qollardakı kohezinlər
qırılaraq homoloqları ayırır, anafaza II-də isə sentromerdəkilərin yox olması ilə bacı xromatidlər bir-birindən ayrılır.
Profaza I-də homoloji xromosomlar cütləşərək sinaps və krossinqover həyata keçirirlər. Profaza II-dəkilər də eyni prosesləri
həyata keçirə bilərlərmi? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ

13.4

Cinsi həyat dövrəsi ilə yaradılan genetik
müxtəliflik təkamülün xam maddəsidir
Cinsi yolla çoxalan bir populyasiyada genetik müxtəlifliyə
üç əməliyyat tövhə verir: xromosomların meyoz I mərhələsində müstəqil paylanması, krossinqover və yumurta ilə
spermanın təsadüfi birləşməsi. Krossinqover prosesində
homoloji cütün bacı olmayan xromatidlərinin DNA-sı qırılaraq bir-birinə yapışır.
Genetik müxtəliflik təbii seçmə ilə işləyən təkamül
prosesinin xam maddəsidir. Bu müxtəlifliyin ilkin qaynağı
mutasiyalardır. Fərqlənən genlərin çeşidli şəkillərdə bir
araya gətirilməsi, yəni, rekombinasiyası əlavə genetik
müxtəliflik yaradır.
Yuxarıda sadalanan cinsi çoxalma prosesinə xas üç mexanizmin genetik müxtəlifliyi necə artırdığını izah edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. 22 ədəd autosom və Y xromosomu ehtiva edən insan hüceyrəsi necə adlanır?
A) Sperma		
C) Ziqot
B) Yumurta		
D) Erkək somatik hüceyrə
2. Bir cütün homoloqları bölünmə prosesi keçirən hüceyrədə
əks qütblərə doğru hərəkət edir. Bu hansı prosesdir?
A) Mitoz		
C) Meyoz II
B) Meyoz I		
D) Mayalanma

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. Altıncı sualdakı hüceyrənin keçirdiyi hüceyrə bölünməsinin mitoz olmadığını, məhz meyoz olduğunu necə
əsaslandırarsınız?
8. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Bir çox canlı növü ya cinsi, ya da
qeyri-cinsi yolla çoxalır. Bəziləri isə ətraf mühit şərtləri
əlverişli olmadığı zaman qeyri-cinsi çoxalma metodundan
cinsi çoxalma metoduna keçirlər. Bu keçişin təkamül baxımından əhəmiyyətini necə izah edərdiniz?
9.

ELMİ TƏDQİQAT Altıncı sualdakı diaqramın bir insana
aid meyoz hüceyrəsinin xromosomlarından sadəcə bəzilərini təmsil etdiyini fərz edin. F ilə işarələnən lokusda
çil geni yerləşir. H lokusunda isə saç rəngini təyin edən
gen var. Göründüyü kimi, bu lokusların hər ikisi uzun
xromosom üzərində yerləşir. Bu hüceyrənin sahibi olan
fərdin valideynlərindən aldığı allelelər bir-birindən fərqlənir, yəni "üzdə çil" və "qonur saç" alleli bir valideyndən
gələrkən, digər valideyndən "çilsiz üz" və "sarı saç" alleli
alınmışdır. Bir meyoz prosesi nəticəsində yaranan qametlərdəki mümkün olan bütün allel kombinasiyalarını təsvir
edin. Meyoz prosesinin bu nöqtədən sonra gələn mərhələlərini çəkmək və allelləri işarələmək işinizi asanlaşdıracaqdır.

10. ESSE: İNFORMASİYA Canlılığın davamiyyəti DNA şəklində saxlanılan informasiyanın irsi olaraq ötürülməsinə
əsaslanır. 100-150 sözlük qısa bir esse ilə, cinsi çoxalmada
xromosom davranışının valideynlərdəki xassələrin balalara
ötürülməsini təmin etməklə yanaşı, bu balalar arasında
genetik çeşidliliyi də necə yaratdığını izah edin.
11. SİNTEZ

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
3. Meyoz II və mitoz bir-birinə bənzəyir, çünki
A) bacı xromatidlər anafazada bir-birindən ayrılır.
B) DNA bölünmədən əvvəl duplikasiya olur.
C) bala hüceyrələr diploid olur.
D) homoloji xromosomlar sinaps keçirirlər.
4. G1 mərhələsində olan bir diploid hüceyrənin DNA tərkibi
x qədərdirsə, bu hüceyrənin meyoz I mərhələsində malik
olduğu DNA miqdarı nə qədər olar?
A) 0.25x
B) 0.5x
C) x
D) 2x
5. Yuxarıdakı hüceyrəni izləməyə davam edirik. Bu hüceyrənin davamçılarından tək bir hüceyrə meyoz II mərhələsində nə qədər DNA-ya malik olacaqdır?
A) 0.25x
B) 0.5x
C) x
D) 2x
6. TƏSVİR ET Şəkildə meyoz
mərhələsində olan bir
hüceyrə verilmişdir.
(a) Bu strukturları
işarələyin: xromosom
(Bu xromosomlar
duplikasiya olubmu?),
sentromer, kinetoxor,
bacı xromatidlər, bacı
olmayan xromatidlər,
homoloji cüt (mötərizə ilə işarələyin), bir
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Dünyanın ən məşhur meyvəsi olan Cavendish bananı
hal-hazırda bir kif göbələyi tərəfindən məhv edilmə
təhlükəsi altındadır. Bu banan sortu triploiddir (3n),
yəni 3 dəst xromosoma malikdir və beləcə, yalnız insan
tərəfindən klonlanaraq çoxaldıla bilir. Meyoz haqqında
öyrəndiklərinizə əsaslanaraq, bu sortun triploid genomlu olmasının normal qamet əmələ gətirə bilməməsi ilə
necə əlaqəli olduğunu izah edin? Bu mədəni növdə cinsi
çoxalmanın yoxluğu ilə onun yoluxucu xəstəliklərə qarşı
zəifliyini genetik çeşidlilik ilə əlaqələndirmək mümkündürmü?

Mendel və Gen Anlayışı

14

Şəkil 14.1 Mendel noxudları çarpazlamaqla irsiyyətin hansı prinsiplərini kəşf etmişdir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
14.1

Mendel elmi metodla iki irsiyyət
qanunu təyin etmişdir

14.2

Mendel genetikası ehtimal
qaydaları ilə izah olunur

14.3

İrsi mexanizmlərin çoxu sadə
Mendel modelindən daha
mürəkkəbdir

14.4

İnsanın bir sıra xarakterləri
Mendel modelinə tabedir

Genlər oyun kartlarına bənzəyir
Futbol stadionuna yığılan izdiham insan müxtəlifliyinə gözəl nümunə
təşkil edir. Qəhvəyi, mavi, ala gözlər; qara, şabalıdı, sarı saçlar – bunlar
müşahidə edə biləcəyimiz irsi müxtəlifliklərin, sadəcə, bir neçə
nümunəsidir. Bəs belə əlamətlərin valideyndən övlada keçməsi hansı
prinsiplərə əsaslanır?
19-cu əsrin irsiyyətlə bağlı hakim izahı qarışma hipotezi idi. Bu
izaha əsasən, iki valideynin genetik materialı mavi boyanın sarı ilə
qarışıb yaşılı yaratmasında olduğu kimi davranır. Hipotez sərbəst
şəkildə cütləşən fərdlərin bir neçə nəsil sonra eynicinsli populyasiya
yaradacağını təxmin edirdi, lakin təbiətdə belə bir şey müşahidə
olunmur. Bundan əlavə, qarışma hipotezi əlamətlərin bir nəsildə itib
növbəti nəsildə yenidən ortaya çıxmasını da izah edə bilmirdi.
Qarışma izahının alternativi parçacıq hipotezi, yəni gen anlayışıdır.
Bu modelə görə, bu diskret irsi vahidlər (genlər) bir nəsildən digərinə
ötürülür və xassələrini qoruyub saxlayırlar. Genlər rəsm boyalarından
çox, oyun kartlarına bənzəyir: kartlar kimi qarışdırıldıqda seyrəlib
dağılmadan başqasına ötürülə bilir.
Modern genetika bir monastır bağında doğulmuşdur. Gregor
Mendel adlı bir keşiş burada noxud bitkiləri ilə irsiyyətin hissəcik
mexanizmini üzə çıxarmışdır (Şəkil 14.1). Mendel bu nəzəriyyəsini
qurarkən, hələ nə xromosomlar mikroskop altında müşahidə olunmuş,
nə də onların meyoz və ya mitozdakı davranışlarının əhəmiyyəti başa
Mendel (sağdan üçüncü, əlində sırğagülü budağı
tutub) keşiş yoldaşları ilə.
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düşülmüşdü. Bu fəsildə, Mendel bağına addım atacaq,
təcrübələrini canlandıracaq və irsiyyət nəzəriyyəsinin
necə ortaya çıxdığını izah etməyə çalışacağıq. Mendelin öz bağındakı noxudlarda müşahidə etdiyi irsiyyət
tiplərindən daha mürəkkəblərini də izah edəcəyik.
Sonda, Mendel modellərinin insanda çeşidlilik
irsiyyətinə, eləcə də, oraqvari hüceyrə xəstəliyi kimi
nasazılqlara necə tətbiq olunduğuna baxacağıq.

BAŞLIQ 14.1
Mendel elmi metodla iki irsiyyət
qanunu təyin etmişdir
Mendel diqqətlə planlanmış noxud çarpazlama
təcrübələri ilə irsiyyətin əsas prinsiplərini kəşf etmişdir.
Bu təcrübələri öyrəndikcə, Fəsil 1-də bəhs olunan elmi
prosesin əsas amilləri sizə tanış gəlməlidir.

Mendel-in Təcrübi və Riyazi Yanaşması
Gregor Mendel bu gün Çexiya Respublikasının
sərhədləri daxilində qalan, o dövrdə Avstriya ərazisi
olan bir bölgədə, fermer ailəsində böyümüşdür. Kənd
təsərrüfatı əsaslı iqtisadiyyata sahib olan bu bölgədə
uşaqlara ibtidai təhsil ilə yanaşı aqronomiya bilikləri
də öyrədilirdi. Mendel yeniyetmə yaşlarının maddi
çətinliklərinə və xəstəliyə baxmayaraq, orta məktəbi,
daha sonra isə, Olmutz Fəlsəfə İnstitutunda təhsilini
uğurla başa vurur.
Mendel 1843-cü ildə, 21 yaşında, o dövrdə
intellektual əməklə məşğul olmaq istəyən hər bir insan
üçün doğru ünvan sayıla biləcək Avqustin monastırına
daxil olur. Müəllim olmaq istəsə də imtahanlardan
kəsilir. 29 yaşında monastırı tərk edib iki il Vyana
Universitetində fizika və kimya öyrənir. Bu iki il,
əsasən, iki professorun sayəsində Mendel-in alim
kimi yetişməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu
professorlardan biri tələbələrini təcrübələr vasitəsilə
elm öyrənməyə yönəldən və Mendel-ə təbiət
hadisələrini anlamaq üçün riyazi metodları öyrədən
fizik Christian Doppler, digəri isə, Mendel-də bitki
müxtəlifliyinin səbəblərini araşdırmağa maraq oyadan
botanik Franz Unger idi.
Mendel universiteti bitirdikdən sonra monastıra
qayıdır və başqa bir neçə tədqiqata həvəsli müəllim
ilə birlikdə yerli məktəbdə dərs deməyə başlayır.
Üstəlik, bu həmkarları onun bitki çarpazlaması ilə
bağlı çoxdan bəri davam edən marağına da şərik idilər.
Təxminən, 1857-ci ildə Mendel monastır bağında
irsiyyəti araşdırmaq üçün noxud əkməyə başlayır.
İrsiyyət mövzusunun monastırda uzun zamandır diqqət
mərkəzindən olmasına baxmayaraq, Mendel-in yeni
yanaşması ona digərləri üçün əlçatmaz qalan prinsipləri
kəşf etməyə imkan verdi.
Mendelin araşdırması üçün noxudları seçməsinin
səbəblərindən biri, yəqin ki, onların çox çeşidə sahib
olmasından qaynaqlanırdı. Məsələn, bir noxud çeşidi
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ağ çiçəkli ikən, digərinin çiçəkləri bənövşəyidir. Çiçək
rəngi kimi fərdlər arasında fərqlənən irsi xassə xarakter
adlanır. Bir xarakterin çeşidlərinə isə, əlamət adı verilir.
Burada, çiçək rəngi xarakter, ağ və ya bənövşəyi çiçək
isə əlamətdir.
Noxudun digər üstünlükləri qısa həyat dövrəsi və çox
bala verməsidir. Bundan əlavə, Mendel bu bitkilərin
cütləşməsini tam idarə edə bilirdi (Şəkil 14.2). Bir noxud
çiçəyində həm tozcuq istehsal edən orqan (erkəkcik),
həm də yumurta istehsal edən orqan (dişicik) var.
Bu bitkilər təbiətdə, adətən, öz-özünə mayalanır:

Şəkil 14.2

Araşdırma Metodu Noxud Bitkilərini Çarpazlamaq
Tətbiq Tədqiqatçılar bir orqanizmin iki safqan çeşidini çarpazlamaqla
(cütləşdirməklə) irsiyyət modellərini öyrənə bilirlər. Bu nümunədə,
Mendel fərqli çiçək rənglərinə malik noxud bitkilərini çarpazlamışdır.
Metod
1 Bənövşəyi çiçəyin
erkəkcikləri qoparılır
2 Ağ çiçəyin
erkəkciyindən
alınan sperma
daşıyan tozcuq
bənövşəyi çiçəyin
yumurta daşıyan
dişiciyinə köçürülür
Valideyn
nəsli
(P)

Dişicik

Erkəkciklər

3 Mayalanmış dişicik
qına çevrilir
4 Qından
alınan
toxumlar
əkilir
Nəticə Ağ çiçək tozcuğu bənövşəyi çiçəyə köçürülmüş və birinci
nəsil hibridlərinin hamısı bənövşəyi çiçəkli olmuşdur. Bənövşəyi
çiçək tozcuğunun ağ çiçəyə köçürüldüyü tərs çarpazlamada da
nəticə eyni idi.

Birinci
bala
nəsli
(F1)

5 Yeni nəsil
analiz edilir:
bütün
çiçəklər
bənövşəyidir.

Erkəkciyin tozcuqları həmin çiçəyin dişiciyinə düşür
və tozcuqdan çıxan sperma dişicikdəki yumurtanı
mayalayır.* Mendel çarpaz tozlanma əldə etmək üçün
bitkilərin erkəkciklərini yetkinləşib tozcuq istehsal
etməzdən əvvəl qoparır və sonra həmin bitkinin
üzərinə başqasının tozcuqlarını tökürdü (Şəkil 14.2).
Yaranan ziqot inkişaf edib toxuma, yəni bildiyiniz
noxudda yerləşən bitki embrionuna çevrilir. Bu metod
Mendel-ə əldə olunan toxumun valideyn xəttini
dəqiqliklə izləməyə imkan verirdi.
Mendel yalnız bənövşəyi və ağ çiçək rəngi kimi
bir-birindən fərqlənən, iki tipli xarakterlər seçir və
təcrübələri mütləq safqan sortlarla başlayırdı. Safqan
bitki çoxsaylı nəsillər boyu özünü tozlama nəticəsində,
özü ilə eyni olan balalar verən bitkidir. Məsələn, özünü
tozlama ilə bütün bala nəsillərdə bönəvşəyi çiçəkli bitki
törədən bənövşəyi çiçəkli bitkinin özü safqan sayılır.
Tipik Mendel təcrübəsi iki əks, safqan noxud
çeşidinin (məsələn, ağ və bənövşəyi çiçəkli)
cütləşdirilməsidir (Şəkil 14.2). İki saqfanın cütləşməsi
və ya çarpazlanması hibridləşmə adlanır. Safqan
valideynlər P nəsli (ing. parent valideyn), onların birinci
nəsil hibrid balaları F1 nəsli (lat. filial oğul) adlanır.
Bu F1 hibridlərin özlərini mayalaması, başqa sözlə,
digər F1-lərlə çarpazlanması nəticəsində F2 nəsli əldə
olunur. Mendel, adətən, bitkilərin əlamətlərini, ən azı,
P, F1, F2 nəsilləri boyunca izləmişdir. Əgər o, F1 nəsli
ilə kifayətlənsəydi, irsiyyət qanunauyğunluqları özünü
göstərməyəcəkdi. Minlərlə genetik çarpazlamadan
alınan F2 nəslinin kəmiyyət analizi alimə irsiyyətin
fundamental prinsiplərini kəşf etməyə imkan vermişdir.
Bu prinsiplərə bu gün ayrılma qanunu və əlamətlərin
sərbəst paylanması qanunu adı verilir.

Əlamətlərin Ayrılması Qanunu
İrsiyyətin qarışma modeli doğru olsaydı, ağ
və bənövşəyi rəngli çiçəklərə malik noxudların
çarpazlanmasından əldə olunan hibridlər P nəsli
fərdlərinin qarışmış əlaməti olan açıq bənövşəyi çiçəyə
malik olmalı idilər. Mendel təcrübələri tamamilə fərqli
nəticələr vermişdir: F1 fərdlərinin hamısı bənövşəyi
çiçəkli valideynləri ilə eyni rəngdə çiçəyə malik idilər.
Bəs ağ çiçəkli valideynin hibrid nəslə verdiyi genetik
töhvəyə nə olmuşdu? İtmiş olsa idi, F1 bitkiləri F2
nəslində də yalnız bənövşəyi çiçəkli balalar törətməli
idilər. Lakin Mendel F1 bitkilərinə öz-özünə və ya
çarpaz tozlanma imkanı verdikdə, ağ çiçək əlaməti F2
nəslində yenidən ortaya çıxırdı.

*Bitkilər meyoz ilə spor istehsal edir, qamet deyil (Şəkil 13.6b).

Noxud kimi çiçəkli bitkilərdə, spor inkişaf edib bir neçə hüceyrədən ibarət mikroskopik haploid qametofitə çevrilir və valideyn
bitki üzərində yerləşir. Qametofit tozcuq qınında sperma, dişicikdə isə, yumurta istehsal edir. Bu fəsildə, sadəlik üçün qametofit
mərhələsi bitkilərin mayalanma prosesində ixtisara salınır.

Mendel çoxsaylı nümunələrlə işləyir və onların
qeydiyyatını diqqətlə aparırdı. Yuxarıdakı təcrübənin
F2 nəslində 705 bənövşəyi, 224 ağ çiçəkli bitki qeydə
almışdı. Bu rəqəmlər, təxminən, üç bənövşəyiyə bir ağ
nisbətinə uyğun gəlir (Şəkil 14.3). Mendel bu dataya
əsaslanaraq, ağ çiçək irsiyyət faktorunun F1 nəslində
itmədiyi, sadəcə bənövşəyi çiçək faktorunun varlığında,
necəsə, gizləndiyi və ya örtüldüyü nəticəsini çıxarırdı.
Mendel terminologiyasında bənövşəyi çiçək rəngi
dominant əlamət, ağ çiçək rəngi isə, resessiv əlamət
adlandırılır. Ağ çiçəkli bitkilərin F2 nəslində yenidən
Şəkil 14.3

Araşdırma F1 nəsli noxud bitkiləri özünü tozladıqda

və ya çarpaz tozlandıqda, F2 nəslində hansı əlamətlər
ortaya çıxır?
Təcrübə Mendel safqan bənövşəyi və ağ çiçəkli bitkiləri çarpazlamışdır. Çarpazlama × işarəsiylə göstərilir. Əldə edilən F1 hibrid özünü
tozlamış və ya digər F1 hibridlərlə çarpaz tozlanmışdır. F2 nəsli bitkiləri
çiçək rənginə görə qeydə alınmışdır.

P Nəsli
(safqan valideynlər)

Bənövşəyi
çiçək

Ağ
çiçək

F1 Nəsli
(hibridlər)
Bütün bitkilər bənövşəyi çiçəkli olur.
Öz-özünə və ya çarpaz tozlanma

F2 Nəsli

705 bənövşəyi
çiçəkli bitki

224 ağ
çiçəkli bitki

Nəticə F2 nəslində bənövşəyi çiçəklilərin ağ çiçəklilərə nisbəti,
təxminən, 3:1 idi.
Mülahizə Resessiv əlamətin “irsi faktoru” F1 nəslində məhv olmur,
silinmir və ya digərilə qarışmır, sadəcə, dominant əlamət olan bənövşəyi çiçək faktoru onu örtür.
Mənbə: G. Mendel, Experiments in plant hybridization, Proceedings of
the Natural History Society of Brünn 4:3–47 (1866).

ƏGƏR
P nəsli iki bənövşəyi çiçəkli bitkini cütləşdirsəniz,
balalarda əlamətlər hansı nisbətdə müşahidə olunar? Əgər Mendel
təcrübəsini F1 nəslində dayandırsaydı, hansı nəticələri çıxara bilərdi?
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ortaya çıxması bu əlamət faktorunun F1 hibridlərində
yan-yana durduğu bənövşəyi çiçək faktoru tərəfindən
məhv edilmədiyi və ya seyrəldilmədiyinə dəlil idi.
Bənövşəyi çiçək faktoru, sadəcə, ağ çiçək faktorunu
gizlədirdi.
Bundan əlavə, Mendel hər biri açıqca fərqlənən iki
əlamətə malik altı xarakter üzərində də eyni irsiyyət
nəticələrini müşahidə etmişdir (Cədvəl 14.1). Məsələn,
hamar toxumlu safqan noxud ilə qırışıq toxumlu safqan
çarpazlandığında, bütün F1 hibridləri dominant toxum
formalı əlamətə malik, yəni hamar toxumlu olurdu.
F2 nəslində toxumların, təxminən 75%-i hamar 25%i isə qırışıq, yəni Şəkil 14.3-də göstərildiyi kimi 3:1
nisbətində idi.
İndi isə, gəlin Mendel-in əlamətlərin ayrılması
qanununu təcrübələr ilə necə əsaslandırdığına nəzər
salaq. Bundan sonrakı səhifələrdə, Mendel-in istifadə
etdiyi bəzi terminlərin əvəzinə modern terminlərdən
istifadə edəcəyik (Məsələn, artıq Mendel-in “irsi faktor”
ifadəsini deyil, “gen” sözünü istifadə edəcəyik.)
Cədvəl 14.1 Mendelin istifadə etdiyi noxudun yeddi xarakteri
və F1 çarpazlama nəticələri

F2 Nəslində
Dominant:
Resessiv

Nisbət

705:224

3.15:1

Xarakter

Dominant
Resessiv
əlamət × əlamət

Çiçək rəngi

Bənövşəyi

×

Ağ

Sarı

×

Yaşıl

6,022:2,001 3.01:1

Toxum forması Hamar

×

Qırışıq

5,474:1,850 2.96:1

Qın rəngi

Yaşıl

×

Sarı

428:152

2.82:1

Şişmiş

×

Qırışıq

882:299

2.95:1

Yan

×

Təpə

651:207

3.14:1

×

Cırtdan

787:277

2.84:1

Toxum rəngi

Qın forması

Çiçək mövqeyi

Gövdə boyu
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Hündür

BÖLÜM 3

Genetika

Mendel Modeli
Mendel noxud bitkiləri ilə apardığı çarpazlamalarda,
F2 nəslində davamlı müşahidə etdiyi bu 3:1 nisbətini
izah etmək üçün bir model inşa etmişdir. Bu modeli
təşkil edən və sonuncusu ayrılma qanun olan 4 əlaqəli
anlayış burada təsvir olunacaqdır.
Birinci anlayışa görə, irsi xarakter çeşidliliyini genin
fərqli versiyaları ortaya çıxarır. Məsələn, noxudun çiçək
rəngi geni iki versiyaya malikdir: bənövşəyi çiçək
versiyası və ağ çiçək versiyası. Genlərin belə alternativ
versiyaları allel adlanır. Günümüzdə elm bu anlayış
ilə DNA və xromosom arasında əlaqəni təyin etmişdir.
Gen xromosomun bəlli bir bölgəsi olan lokusda
yerləşən nukleotid ardıcıllığıdır (Şəkil 14.4). Lokusun
DNA ardıcıllığının bir qədər çeşidlilik göstərməsi
mümkündür. İnformasiya tərkibindənki bu fərqlilik
kodlanan proteinin funksiyasına təsir edə və beləcə,
orqanizmin irsi xarakterlərini dəyişdirə bilir. Bənövşəyi
rəng alleli və ağ rəng alleli noxud bitkisi xromosomunun
çiçək rəngi lokusunda yerləşməsi mümkün olan DNA
ardıcıllıqlarından ikisidir. Bənövşəyi çiçək allel ardıcıllığı
bənövşəyi piqmentin istehsalına imkan yaradarkən, ağ
çiçək allel ardıcıllığı piqment istehsal edə bilmir.
İkinci anlayışa görə, bir canlı hər bir xarakter üçün hər
valideyndən bir ədəd olmaqla bir genin iki nüsxəsini, yəni iki
allel miras alır. Çox maraqlıdır ki, Mendel bu nəticəyə
xromosomların nəinki funksiyası, heç varlığından belə
xəbəri olmadan gəmişdir. Diploid orqanizmin somatik
hüceyrələri hər bir dəsti bir valideyndən alınmış
iki xromosom dəstinə malikdir (Şəkil 13.4). Beləcə,
homoloji xromosom cütünün hər birində bir ədəd
olmaqla, bir genetik lokus diploid hüceyrədə ikiqat
təmsil olunur. Mendel-in P nəsli safqan bitkilərində
olduğu kimi, müəyyən bir lokusun iki alleli eyni
ola, yaxud F1 hibridlərində olduğu kimi, bir-birindən
fərqlənə bilir (Şəkil 14.4).
Üçüncü anlayışa görə, əgər iki lokusun iki alleli
bir-birindən fərqlidirsə, dominant allel adlanan biri
orqanizmin görünüşünü təyin edərkən, resessiv olan digəri
orqanizmin görünüşündə heç bir əhəmiyyətli fərq yaratmır.
Müvafiq olaraq, Mendel-in bənövşəyi çiçəyə malik F1
bitkilərində bu əlaməti yaradan allel dominant ikən, ağ
çiçək alleli resessivdir.
Mendel modelinin sonuncu və dördüncü anlayışı olan
ayrılma qanuna görə, irsi xarakterin iki alleli qamet əmələ
gəlmə prosesində bir-birindən ayrılır və fərqli qametlərə düşür.
Nəticədə, yumurta və ya sperma qameti istehsal edən
orqanizmin somatik hüceyrəsindəki iki alleldən yalnız
birini əldə edir. Xromosom cinsindən ifadə edildikdə,
bu ayrılma meyozda, homoloji xromosom cütünün
surətlərinin fərqli qametlərə paylanması deməkdir
(Şəkil 13.7). Orqanizmin bəlli bir xarakter baxımından
eyni allellərə malik olması halında, bütün qametlərin
eyni allelə sahib olacağını unutmayın. Bir canlının
balasına ötürə biləcəyi tək allel bu olduğu üçün,
yeni nəsil hər zaman valideynlərinə bənzəyəcəkdir.
Bu, bitkilərin safqan xassəsini izah edir. Ancaq F1
hibdridlərində olduğu kimi, bir-birindən fərqlənən

Şəkil 14.4 Allel – bir
genin fərqli versiyaları.
Diaqram F1 hibrid noxud
bitkisinin homoloji xromosom cütündəki həqiqi
DNA ardıcıllığını göstərir.
Atadan alınan xromosom
(mavi), dolaylı olaraq,
bənövşəyi piqment
istehsalını idarə edən
bənövşəyi çiçək alleli
daşıyır . Anadan alınan
xromosom (qırmızı) isə,
hər hansı işlək protein
istehsal etməyən ağ çiçək
alleli daşıyır.

Enzim

Bənövşəyi
çiçək alleli

Bu DNA ardıcıllığı bir
sıra addımlardan sonra
bənövşəyi piqment
istehsalı ilə nəticələnir.

CTAAATCGGT nukleotid
ardıcıllığına malik DNA
Homoloji
xromosom
cütü

Çiçək rəngi geninin lokusu

Ağ
çiçək alleli

Bu DNA ardıcıllığı yuxarıdakı enzimin
istehsalına səbəb olmur.

ATAAATCGGT nukleotid
ardıcıllığına malik DNA

allellər mövcuddursa, o zaman,
qametlərin 50%-i dominant allel,
digər 50%-i isə, resessiv allel əldə
edəcəkdir.
Bəs Mendel-in ayrılma modeli
apardığı çoxsaylı çarpazlamalar
nəticəsində F2 nəslində müşahidə
etdiyi 3:1 nisbətini izah edə bilirmi?
Model çiçək rəngi xarakteri üçün
F1 fərdində mövcud olan iki fərqli
alleldən birinin (bənövşəyi çiçək
alleli) qametlərin bir yarısına,
digərinin (ağ çiçək alleli) digər
yarısına düşəcəyini təxmin edir.
Özünü tozlama prosesində, bu
siniflər təsadüfi şəkildə birləşir.
Bənövşəyi çiçək alleli olan bir
yumurtanın bənövşəyi çiçək alleli
olan sperma ilə qovuşma ehtimalı,
ağ çiçək alleli olan sperma ilə
qovuşma ehtimalı ilə eynidir. Eyni
şey ağ çiçək alleli olan yumurta üçün
də doğru olduğundan, dörd eyni
ehtimala malik sperma və yumurta
kombinasiyası var. Genetik tərkibi
bilinən fərdlərin çarpazlanmasından
doğulan balaların allel tərkibini
təxmin etmək üçün asanlaşdırıcı
vasitə olaraq Punnett cədvəli
adlı diaqram geniş istifadə olunur
(Şəkil 14.5). Dominant allel üçün
böyük hərf, resessiv allel üçün isə
kiçik hərf istifadə olunduğuna
diqqət yetirin. Sözügedən misal
üçün P bənövşəyi çiçək, p isə ağ
çiçək allelini təmsil edir. Bu təmsil
əsasında, müvafiq geni P/p ilə
işarələmək də doğrudur.

Bir bənövşəyi çiçək
alleli çiçəyin
bənövşəyi
olması üçün
yetərli piqment istehsal
edə bilir.

Şəkil 14.5 Ayrılma qanunu. Burada, Şəkil 14.3-dəki nəsillərin genetik tərkibi təsvir olunur.
O, Mendel modelinə əsasən, bir genə aid allel irsiyyətini göstərir. Bitkilər hər biri bir valideyndən alınmış, çiçək rəngini təyin edən iki allelə malikdirlər. F2 nəslini təxmin edən Punnett cədvəli
qurmaq üçün bir valideynin (burada, F1 dişi) mümkün bütün qametləri cədvəlin sol tərəfinə, digər
valideynin (burada, F1 erkək) bütün mümkün qametləri isə, cədvəlin üstünə yazılır. Qutular dişi və
erkək qametlərinin bütün mümkün qovuşma kombinasiyalarını təmsil edir.
P nəslinin fərdləri safqan olub,
PP və ya pp ilə göstərilən eyni iki
allelə malikdir.

P Nəsli
Görünüş:
Genetik tərkib:

Bənövşəyi çiçək
PP

Ağ çiçək
pp

P

p

Qametlər:

Qametlər (dairəli) çiçək rəngi
geninin yalnız bir allelinə
malikdir.

P nəsli qametlərinin birləşməsi ilə Pp
kombinasiyalı F1 hibridləri yaranır.
Bənövşəyi çiçək alleli dominant olduğu
üçün bütün hibridlər bənövşəyi çiçəklidir.

F1 Nəsli
Bənövşəyi çiçək
Pp

Görünüş:
Genetik tərkib:
Qametlər:

1/2

1/2 p

P

F1 (Pp) bitkisinin
spermaları

F2 Nəsli
P
F1 (Pp) bitkisinin
yumurtaları

P

p

PP

Pp

Pp

pp

Hibridlər qamet istehsal etdiyində, iki
allel bir-birindən ayrılır.
Qametlərin yarısı P alleli, digər yarısı isə
p alleli əldə edir.

Punnett cədvəli F1 × F1 (Pp × Pp)
çarpazlamasının bütün mümkün allel
kombinasiyalarını göstərir. Hər qutu
eyni ehtimala malik bir mayalanma
məhsulunu təmsil edir. Məsələn, sol
altdakı qutu p yumurtasının P sperması ilə mayalanmasından əldə olunan
genetik kombinasiyanı göstərir.

p

3

:1

Bu qametlərin təsadüfi kombinasiyaları nəticəsində Mendel-in F2
nəslində müşahidə etdiyi 3:1 nisbəti
əldə olunur.
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F2 nəslində çiçəklərin rəngi necə olacaqdır? Biktilərin
dörddə biri bənövşəyi çiçək alleli əldə etmişdir və
aydındır ki, bu bitkilər bənövşəyi çiçəkli olacaqdır. F2
nəslinin yarısında bir bənövşəyi çiçək alleli və bir ağ
çiçək alleli var. Bu bitkilər də dominant əlamət olan
bənövşəyi çiçəyə malik olacaqlardır. Son olaraq, F2
bitkilərinin dörddə biri iki ədəd ağ çiçək alleli miras
almışdır və bu bitkilərdə resessiv əlamət ekspressiya
olunacaqdır. Nəticədə, Mendel modelinin F2 nəslində
müşahidə olunan 3:1 əlamətlər nisbətini izah etdiyi
aydındır.

Kiçik Genetika Lüğəti
Bir xarakteri kodlayan gen üçün eyni allellərə malik
olan orqanizm homoziqot adlanır. Şəkil 14.5-dəki
P nəslində, bənövşəyi çiçəkli noxud dominant allel
baxımından homoziqotdur (PP), ağ çiçəkli bitki isə,
resessiv allel baxımından homoziqotdur (pp). Bütün
qametləri eyni allelə malik olduğu üçün (burada P
və ya p) homoziqot bitkilər hər zaman "saf qanlarını"
qoruyub saxlayır. Dominant homoziqot ilə resessiv
homoziqot çarpazlandıqda, bütün balalar iki fərqli
allelə sahib olacaqdır. Çiçək rəngi təcrübəsində, bu
F1 hibridləri Pp genotipi daşıyır (Şəkil 14.5). Bir
genin iki fərqli allelini daşıyan orqanizm heteroziqot
adlanır. Homoziqotlardan fərqli olaraq, heteroziqotların
qametləri allel baxımından bir-birindən fərqlənir və
safqan deyil. Məsələn, yuxarıdakı F1 hibridləri həm P,
həm də p alleli ehtiva edən qametlər istehsal edəcəkdir.
Bu hibridlərin öz-özünü mayalaması ilə həm bənövşəyi,
həm də ağ çiçəkli noxudlar ortaya çıxır.
Dominant və resessiv allellərin təsiri fərqli olduğu
üçün orqanizmin əlamətləri hər zaman altında yatan
genetik quruluşu nümayiş etdirmir. Buna görə də,
orqanizmin xarici görünüşü və ya müşahidə oluna
bilən əlamətləri olan fenotip ilə onun genetik quruluşu
olan genotip arasında fərq qoyulmalıdır. Məsələn,
PP və Pp bitkiləri eyni fenotipə, yəni bənövşəyi
çiçəyə malik olduqları halda, genotipləri bir-birindən
fərqlidir (Şəkil 14.5). Şəkil 14.6 bütün bu terminləri
qısaca izah edir. Fenotip anlayışının birbaşa görünüş
ilə əlaqəli olan əlamətləri ifadə etdiyi kimi, fizioloji
əlamətlərə də istinad etdiyinə diqqət yetirin. Məsələn,
noxud çeşidlərindən biri normal xassə olan özünü
mayalamadan məhrumdur. Özünü tozlandırmama
adlanan bu əlamət fenotip sayılır.

Analitik Çarpazlama
Bənövşəyi çiçəkli noxud bitkisinin homoziqot, yoxsa
heteroziqot olduğunu anlamaq mümkün deyil, çünki
hər iki genotip bənövşəyi fenotip verir. Genotip
təyini üçün bitki yalnız resessiv allel daşıyan tək
tip qamet (p) istehsalçısı, ağ çiçəkli bitki (pp) ilə
çarpazlanmalıdır. Nəticə etibarilə, bilinməyən genotipli
bənövşəyi çiçəkli bitkinin qametindəki allel balanın
görünüşü üçün təyinedici olacaqdır (Şəkil 14.7). Əgər
çarpazlamadana çıxan balaların hamısı bənövşəyidirsə,
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Şəkil 14.6 Fenotip və genotip. Çiçək rənginə əsaslanan çarpazlamanın nəticələri F2 balalarının fenotipinə görə təsnif olunduqda
3:1 nisbəti əldə olunur. Ancaq genotip baxımından bənövşəyi çiçəkli
bitkilərin özləri iki sinfə ayrılır: PP (homoziqot) və pp (heteroziqot).
Nəticədə, 1:2:1 genotip nisbəti alınır.
Fenotip

Genotip

Bənövşəyi

PP
(homoziqot)

Bənövşəyi

Pp
(heteroziqot)

Bənövşəyi

Pp
(heteroziqot)

Ağ

PP
(homoziqot)

3:1 nisbəti

1:2:1 nisbəti

deməli bilinməyən bitki dominant allel baxımından
homoziqotdur, çünki Pp × pp çarpazlanmasının bütün
məhsulu Pp fərdləri olur. Əgər yeni nəsildə bənövşəyi
fərdlərlə yanaşı ağ fərdlər də çıxırsa, deməli bənövşəyi
rəngli valideyn heteroziqotdur. Belə ki, Pp × pp
çarpazlanmasından 1:1 fenotip nisbətində balalar
çıxması gözlənilir. Bilinməyən genotipli bir orqanizmi
resessiv homoziqot fərd ilə çarpazlamaq birincisinin
genotipini aydınlaşdırmağa kömək etdiyi üçün analitik
çarpazlama adlanır. Bu metod Mendel tərəfindən
qurulmuşdur və bu gün də genetiklər tərəfindən
istifadə edilir.

Sərbəst Paylanma Qanunu
Mendel ayrılma qanununu çiçək rəngi kimi tək bir
xarakter ilə apardığı təcrübələr əsasında irəli sürmüşdür.
Alimin istifadə etdiyi F1 balaların bütün safqan
valideynləri monohibrid, yəni çaprazlamalarda izlənən,
spesifik bir xarakter baxımından heteroziqot idilər.
Belə heteroziqotların çarpazlanmasına monohibrid
çarpazlama deyilir.
Mendel irsiyyətin ikinci qanununu toxum rəngi və
forması kimi iki xarakteri eyni zamanda izləyərək əldə
etmişdir. Noxudlar (noxud bitkisinin toxumu) sarı və ya
yaşıl, hamar və ya qırışıq ola bilir. Mendel təkxarakterli
çarpazlamalara əsasən, sarı rəng allelinin (Y) dominant,
yaşıl rəng allelinin (y) isə, resessiv olduğunu bilirdi.
Toxum forması xarakteri baxımından hamarlıq allelinin
(R) dominant, qırışıqlıq allelinin (r) isə, resessiv olduğu
ona məlum idi.
Hər iki xarakter baxımından bir-birindən fərqlənən
iki safqan noxudun çarpazlanmasını götürək. Məsələn,
sarı, hamar toxumlu bitki (YYRR) ilə yaşıl, qırışıq (yyrr)

Şəkil 14.7

Araşdırma Metodu Analitik Çarpazlama
Tətbiq Noxudlarda bənövşəyi çiçək kimi, fenotipində dominant
əlamət sərgiləyən bir orqanizm dominant allel baxımından homoziqot
və ya heteroziqot ola bilər. Bu orqanizmin genotipini təyin etmək
üçün analitik çarpazlama istifadə olunur.
Metod Analitik çarpazlamada genotipi bilinməyən fərd, resessiv
əlamət sərgiləyən fərd (burada, ağ çiçək) ilə cütləşdirilir. Mümkün
nəticələri hesablamaq üçün Punnett cədvəli istifadə olunur.

Dominant fenotip, bilinməyən
genotip (genotip bilinmir):
PP, yoxsa Pp?

Resessiv fenotip, bilinən
genotip (genotip bilinir):
pp

Təxminlər
Bənövşəyi çiçəkli valideyn yaxud Bənövşəyi çiçəkli valiPP olduğu halda:
deyn Pp olduğu halda:
Spermalar

Yumurtalar

Spermalar

Yumurtalar

Nəticə Nəticəni təxminlər ilə tutuşdurmaq yoluyla bilinməyən
valideyn genotipinin (burada PP və ya pp) hansı olduğu təyin olunur.
Buradakı analitik çarpazlamada, ağ çiçəkli bitkinin tozcuqları bənövşəyi çiçəkli bitkinin dişiciyinə köçürülmüşdür. Əks yöndə aparılan
çarpazlama da eyni nəticəni verəcəkdir.
və ya
Bütün balallar bənövşəyidir.

Balaların yarısı bənövşəyi,
digər yarısı isə ağdır.

bitki arasındakı çarpazlanma. F1 fərdləri dihibrid,
yəni çarpazlamada izlənən iki xarakter baxımından
heteroziqot (YyRr) olacaqdır. Bəs bu iki xarakter
balalara bir bağlama içindəmi ötürülür? Başqa sözlə,
Y və R allelləri bütün nəsillər boyu yan-yanamı qalır,
yoxsa toxumların rəng və formaları müstəqil şəkildə
ötürülür? Şəkil 14.8-də göstərilən dihibrid çarpazlama,
yəni iki F1 dihibridin çarpazlanması bu iki hipotezdən
hansının doğru olduğunu təyin edir.
Hansı hipotezin doğru olmasından asılı olmayaraq,
YyRr genotipinə malik F1 bitkiləri sarı, hamar
toxum dominant fenotipini sərgiləyir. Təcrübənin
açar mərhələsi F1 bitkiləri özlərini tozladığında

ortaya çıxan F2 nəslidir. Əgər hibridlər allellərini
P nəslindən aldıqları kombinasiya ilə ötürmək
məcburiyyətindədirsə, o zaman F1 hibridləri yalnız
iki tip qamet istehsal etməlidir: YR və yr. Şəkil 14.8in sol tərəfində göstərildiyi kimi, bu "asılı paylanma"
hipotezinə görə, F2 nəslinin fenotip nisbəti eynilə
monohibrid çarpazlamada olduğu kimi 3:1 olmalıdır:

Əks hipotezə görə isə, bu allel cütlükləri müstəqil
şəkildə ötürülür. Başqa sözlə, hər bir qametə hər gen
üçün bir allel düşdüyü müddətcə, genlərin qametlərə
mümkün olan bütün kombinasiyalarda paylanacağı
təxmin olunur. (Şəkil 13.11). Yuxarıdakı nümunədə,
F1 bitkisi eyni miqdarda 4 tip qamet istehsal etməlidir:
YR, Yr, yR və yr. F2 nəslində dörd tip sperma ilə dörd
tip yumurta allellərin birləşə biləcəyi bərabər ehtimallı,
16 (4×4) fərqli kombinasiyada qovuşa bilər (Şəkil 14.8,
sağ tərəf). Bu kombinasiyalar nəticəsində 4 fenotip
sinfi 9:3:3:1 nisbətində ortaya çıxır: 9 sarı hamar, 3
yaşıl hamar, 3 sarı qırışıq və 1 yaşıl qırışıq)

Mendel çarpazlamaları bitirib F2 fərdlərini
sinifləndirdiyində, nəticələri təxmin olunan 9:3:3:1
fenotip nisbətinə yaxın çıxmışdı. Bu data bir genin
allellərinin başqa bir genin allellərindən müstəqil
şəkildə qametlərə paylandığı hipotezini dəstəkləyir.
Məsələn, yuxarıdakı toxum rəngi geni ilə toxum forması
geni.
Mendel əlindəki 7 noxud xarakterini müxtəlif dihibrid
kombinasiyalar ilə sınaqdan keçirmiş və F2 nəslində
hər zaman 9:3:3:1 fenotip nisbətini əldə etmişdir. Bu
nəticə monohibrid çarpazlamanın 3:1 fenotip nisbəti
ilə uyğundurmu? (Şəkil 14.5). Bu sualın cavabı üçün
formaya fikir vermədən sarı və yaşıl noxudları sayıb
nisbəti hesablamaq lazımdır. Dihibrid təcrübələr
sərbəst paylanma qanun üçün əsas təşkil edir. Sərbəst
paylanma qanununa görə, qamet əmələgəlməsi zamanı
iki və daha çox gen müstəqil şəkildə paylanır, yəni verilən hər
hansı allel cütü başqa hər hansı allel cütündən asılı olmadan
qametlərə paylanır.
Bu qanun yalnız fərqli xromosomlar (yəni homoloji
olmayan xromosomlar) üzərində yerləşən genlərə (allel
cütləri), yaxud eyni xromosomun çox uzaq bölgələrində
yerləşən genlərə tətbiq olunur. Bu mövzu Başlıq 15.3də, allelləri birlikdə ötürülməyə meylli, bir-birinə yaxın
yerləşən genlərin mürəkkəb irsiyyəti izah olunarkən
daha detallı müzakirə olunacaq. Mendel-in seçdiyi
bütün noxud xarakterləri ya fərqli xromosomlarda
yerləşir, ya da eyni xromosomun uzaq nöqtələrində
yerləşirdi. Bu hal onun çoxxarakterli noxud çarpazlama
təcrübələrini izah edə bilməsinə çox kömək etmişdir.
Bu fəslin növbəti səhifələrində müzakirə olunan bütün
nümunələr fərqli xromosomlar üzərində yerləşən
genlərə aiddir.
FƏSİL 14
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YOXLAMA 14.1

Şəkil 14.8

Araşdırma Bir xarakterə aid allellər başqa bir xarakterə aid allellərdən
müstəqil, yoxsa onlardan asılı şəkildə qametlərə paylanır?
Təcrübə Mendel toxum rəngi və toxum forması xarakterlərini F2 nəslində izləyə bilmək üçün
sarı hamar toxumlu safqan bitki ilə, yaşıl qırışıq toxumlu safqan bitkini çarpazlayaraq, dihibrid
F1 nəslini almış və bu hibridlərin özünü tozlaması ilə F2 nəslini əldə etmişdir. Sözügedən asılı və
sərbəst paylanma hipotezləri fərqli fenotip nisbətləri təxmin edir.
YYRR

P Nəsli

yyrr

2. ƏGƏR Toxumu rəngi, toxum forması və qın formasına görə heteroziqot
olan noxud bitkisinin (YyRrIı, Cədvəl 14.1) istehsal edə biləcəyi bütün
mümkün qametləri yazın. Ehtiyac olan
Punnett cədvəli hansı böyüklükdə
olmalıdır ki, bu trihibrid fərdin özünü
tozlamasından əmələ gələn bütün balaları təxmin etmək mümkün olsun?

yr

Qametlər YR

F1 Nəsli

YyRr

Asılı
paylanam hipotezi

Təxminlər

Sərbəst
paylanma hipotezi
Spermalar

və ya

F2 nəslində
təxmin edilən
balalar

YR
YR

Yumurtalar
yr

YYRR

yR

yr

YYRR YYRr

YyRR

YyRr

YYRr

YYrr

YyRr

Yyrr

YyRR YyRr

yyRR

yyRr

YyRr

yyRr

yyrr

yr
YR
YyRr

Yr
Yumurtalar

YyRr

Yr

YR

Spermalar

yyrr

Fenotip nisbəti 3:1

yR
yr

1. TƏSVİR ET
Çiçək mövqeyi və
gövdə uzunluğuna görə, heteroziqot
olan noxud bitkilərinin (AaTt) özünü
tozlandırmasına imkan verilmiş və
əldə olunan toxumlardan 400 ədədi
əkilmişdir. Bu çarpazlama üçün Punnett
cədvəlini çəkin. Yeni nəslin neçəsinin
çiçəyi təpədə və cırtdan boylu olacaqdır? (Cədvəl 14.1)

Yyrr

Fenotip nisbəti 9:3:3:1
Nəticə
Təxmini fenotip nisbəti 9:3:3:1
Mülahizə Əldə olunan data sərbəst paylanma hipotezini dəstəkləyir. Yalnız bu hipotez yaşıl
hamar və sarı qırışıq toxumlu iki yeni bala fenotipinin ortaya çıxmasını təxmin edir. Hər genin
alleli digərindən müstəqil şəkildə qametlərə paylanır. Bu halda, genlərin müstəqil şəkildə paylandığı deyilir.
Mənbə: G. Mendel, Experiments in plant hybridization, Proceedings of the Natural History Society of
Brünn 4:3–47 (1866).

ƏGƏR
Fərz edin ki, Mendel F1 bitkisindən aldığı tozcuqları hər iki gen baxımından
homoziqot resessiv olan bir bitkinin dişiciyinə köçürmüşdür. Çarpazlamanı yazıb, hər iki
hipotezə görə yeni nəsli təxmin etmək üçün müvafiq Punnett cədvəlini çəkin. Bu çarpazlama da
sərbəst paylanma hipotezini eyni dərəcədə dəstəkliyirmi?

3. ƏLAQƏ QUR Bəzi noxud çarpazlamalarında, bitki özünü tozlandırır. Bu
cür özünü mayalandırma cinsi, yoxsa
qeyri-cinsi yolla çoxalma sayılır? Cavabınızı izah edin. (Başlıq 13.1)

BAŞLIQ 14.2
Mendel genetikası
ehtimal qaydaları ilə
izah olunur
Mendel-in ayrılma və sərbəst
paylanma qanunları püşk və ya zər
atmaq, yaxud kart dəstəsindən kart
çəkmək kimi hadisələrə də tətbiq
olunan ehtimal qaydalarına əsaslanır. Ehtimal şkalası 0 ilə 1 arasında
dəyişir. Baş verəcəyi mütləq olan bir
hadisənin ehtimalı 1, baş verməyəcəyi dəqiq olan hadisənin ehtimalı isə
0 sayılır.* İki tərəfində insan şəkli
olan bir qəpiyin insan üzünün gəlmə
ehtimalı 1-dir. Bina gəlmə ehtimalı
isə, 0-dır. Normal insan-bina üzlü qəpiyin atılması ilə, insan ehtimalı 1/2
və bina ehtimalı 1/2-dir. 52-lik kart
dəstindən ürək tuz çəkmə ehtimalı
1/52-dir. Hər hansı bir hadisənin
mümkün bütün ehtimal nəticələrinin toplamı 1 olmalıdır. Beləcə,
kart dəstindən ürək tuzdan başqa
hər hansı digər kart çıxma ehtimalı
51/52-dir.
*Habitat Tərcümə Layihəsi Qeydi:

Şəkil 14.9-dəki kimi qəpiyin əks üzlərində
insan və bina olduğunu təsəvvür edin.
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Püşkatma ehtimal qaydalarını başa düşmək üçün
yaxşı analogiyadır. Qəpiyin bir atışında portret üzü
gəlmə ehtimalı 1/2-dir. Hər hansı başqa bir atışın nəticəsi özündən əvvəlki atışların təsiri altında deyil. Belə
hadisələrə müstəqil hadisə adı verilir. İstər eyni anda
atılsın, istərsə də ardıcıl şəkildə, bir qəpik atma hadisəsi
hər hansı başqa atışdan asılı deyil. Püşkatma kimi, bir
genin allelləri də başqa bir genin allellərindən müstəqil
şəkildə qametlərə paylanır (sərbəst paylanma qanunu).
Növbəti mövzu sadə monohibrid və digər mürəkkəb
çarpazlamalarda, belə qametlərin qovuşması ilə əldə
olunan nəticələri təxmin etməyə kömək edən iki təməl
ehtimal qaydasıdır.

Şəkil 14.9 Allellərin paylanması və mayalanma hadisələri təsadüfidir. Bir heteroziqot (Rr) qamet əmələ gətirdiyində,
bəlli bir qametin R, yoxsa r olacağı püşk atmağa bənzəyir. Bu iki
heteroziqotdan əmələ gələn hər hansı bala genotipinin ortaya çıxma
ehtimalı müvafiq yumurta və spermanın ayrılıqda hesablanmış ehtimallarının hasilidir.
×

Rr
Allellərin yumurtalara
paylanması

Rr
Allellərin spermalara
paylanması

Rr
Spermalar

Vurma və Toplama Qaydalarının Monohibrid
Çarpazlamaya Tətbiqi
İki və ya daha çox müstəqil hadisənin birlikdə,
spesifik kombinasiyada baş vermə ehtimalını necə
hesablamaq olar? Məsələn, eyni anda atılan iki qəpiyin
hər ikisinin eyni üzü üstə düşmə ehtimalı nədir?
Vurma qaydasına görə, yekun ehtimal bir hadisənin
baş vermə ehtimalı (bir qəpiyin insan üzünün gəlmə
ehtimalı) ilə digər hadisənin baş vermə ehimalının
(digər qəpiyin insan üzünün gəlmə ehtimalı) hasilidir.
Deməli, vurma qaydası ilə iki qəpiyin eyni üzünün
gəlmə ehtimalı belədir: 1/2 × 1/2 = 1/4.
Eyni qaydanı F1 monohibrid çarpazlamaya da tətbiq
etmək olar. Bir toxum forması irsi xarakterinə görə,
noxud bitkisinin genotipi Rr-dir. Heteroziqot bitkidə
allel ayrılması püşk atmaya bənzəyir. Bir yumurtanın
həm dominant allel, həm də resessiv allel alma ehtimalı
1/2-dir. Eyni şey sperma hüceyrələri üçün də doğrudur.
Verilən bir F2 bitkisinin qırışıq, yəni resessiv əlamətə
malik olması üçün həm yumurta, həm də sperma r
alleli daşımalıdır. Mayalanma anında hər iki qametdə
r alleli olma ehtimalı 1/2 (yumurtanın r olma ehtimalı)
ilə ½-in (spermanın r olma ehtimalı) hasilidir. Nəticədə,
vurma qaydasına görə, F2 bitkisinin qırışıq toxumlu (rr)
olma ehtimalı 1/4-dir (Şəkil 14.9). Bənzər şəkildə, bir
F2 bitkisinin iki dominant allel (RR) alma ehtimalı da
1/4-dir.
Monohibrid çarpazlamada bir F2 bitkisinin homoziqot
deyil, heteroziqot olma ehtimalının hesablamaq üçün
isə, ikinci bir qaydaya ehtiyac var. Şəkil 14.9-dakı
dominant allel yumurtadan, resessiv allel spermadan
gələ biləcəyi kimi, əksinin də ola biləcəyinə diqqət
yetirin. Başqa sözlə, F1 qametləri iki qarşılıqlı ekskluziv
yolla Rr genotipli fərdi əmələ gətirə bilir. Verilən
hər hansı bir F2 bitkisi üçün dominant allel yumurta
və ya spermadan gələ bilər, ancaq hər ikisindən gələ
bilməz. Toplama qaydasına görə, iki və ya daha çox
sayda qarşılıqlı ekskluziv hadisənin baş vermə ehtimalı
müstəqil ehtimalların toplanması ilə əldə olunur.
Əvvəl bəhs olunduğu kimi, vurma qaydasının verdiyi
müstəqil ehtimallar indi toplanmalıdır. F2 heteroziqotu
əldə etməyin bir yolu dominant allelin yumurtadan,
resessiv allelin spermadan gəlməsidir. Bunun ehtimalı

Yumurtalar

1/4-dir. Digər yol resessiv allelin yumurtadan, dominant
allelin isə spermadan alınmasıdır. Bu ehtimal da 1/4-ə
bərabərdir (Şəkil 14.9). Toplama qaydası əsasında, bu
dəyərlər toplanaraq F2 heteroziqotu əldə etmə ehtimalı
hesablanır: 1/4 + 1/4 = 1/2.

Mürəkkəb Genetika Məsələlərinin Ehtimal
Qaydaları ilə Həlli
Ehtimal qaydaları çoxxarakterli çarpazlama nəticələrini təxmin etmək üçün də istifadə oluna bilir. Sərbəst
paylanma qanuna görə, allel cütlükləri qamet əmələgəlmə prosesində müstəqil şəkildə paylanırlar. Beləcə,
dihibrid və ya daha çox sayda xarakteri olan çarpazlama
müvafiq sayda müstəqil monohibrid çarpazlamanın
eyni anda baş verməsi ilə ekvivalentdir. Monohibrid
haqqında bilinənlər əsasında, yöndəmsiz Punnett cədvəlləri qurmadan, F2 nəslində ortaya çıxan genotiplərin
spesifik ehtimal dərəcələrini hesablamaq mümkündür.
Dihibrid heteroziqot, YyRr çarpazlamasına baxaq
(Şəkil 14.8). Toxum rəngi xarakteri ilə başlayaq. Sadə
Punnett cədvəli istifadə edərək, Yy bitkisinin monohibrid çarpazlanması nəticəsində, yeni nəsildə genotip
ehtimallarının 1/4 YY, 1/2 Yy və 1/4 yy şəklində olduğunu hesablamaq çətin deyil. Eyni şeyi toxum forması
genotipini təxmin etmək üçün də tətbiq etmək olar: 1/4
RR, 1/2 Rr və 1/4 rr. Əldə bu ehtimal hesabları varkən,
vurma qaydasını istifadə edərək, F2 nəslində hər bir
genotipin ortaya çıxma ehtimalını hesablamaq mümFƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
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kündür. Nümunə üçün iki F2 genotipinin hesablanması
verilmişdir:
YYRR genotipi ehtimalı = 1/4(YY) ×

1/4(RR) = 1/16

YyRR genotipi ehtimalı = 1/2(Yy)

1/4(RR) = 1/8

×

YYRR genotipi Şəkil 14.8-dəki böyük Punnett cədvəlinin ən üst sol qutusunda yerləşir. Burada, bir qutunun
ehtimalı 1/16-dir. Diqqətli oxuyucu bu cədvəldə YyRR
genotipi üçün iki qutu olduğunu, beləcə, ehtimalının 16
qutudan 2-si olduğu üçün 1/8 olduğunu hesablaya bilər.
İndi isə, vurma və toplama qaydalarını birləşdirərək,
Mendel genetikasının daha mürəkkəb məsələlərinin
necə həll oluna biləcəyinə baxaq. Üç irsiyyət xarakterinin izləndiyi iki noxud çeşidinin çarpazlanmasını ələ
alaq. Bənövşəyi çiçəkli sarı və hamar toxumlu, hər üç
xarakter baxımından heteroziqot olan fərdin bənövşəyi
çiçək, yaşıl və qırışıq toxumlu çiçək rəngi üçün homoziqot, ancaq digəri iki xarakter baxımından resessiv olan
fərd ilə trihibrid çarpazlamasını götürək. Bu, Mendel
dili ilə PpYyRr × Ppyyrr çarpazlaması deməkdir. Bu
çarpzlamadan törəyən yeni nəslin neçə faizi üç xarakterən ən az ikisi baxımından resessiv fenotipə sahib
olacaqdır?
Bu suala cavab vermək üçün şərti ödəyən, tapa
bildiyiniz bütün mümkün genotipləri yazmaqla başlamaq olar: ppyyRr, ppYyrr, Ppyyrr, PPyyrr və ppyyrr. Şərt
ən az iki resessiv əlamət olduğuna görə, hər üçü üçün
də resessiv olan sonuncu genotip də uyğundur. Növbəti addımda, PpYyRr × Ppyyrr çarpazlamasından çıxa
biləcək bu genotiplərin hər birinin ehtimalını, dihibrid
nümunəsində edildiyi kimi, allel cütlərinin ayrı-ayrı ehtimalını hesablayıb, daha sonra nəticələrin hasilini tapmaq yolu ilə hesablamaq mümkündür. Heteroziqot ilə
homoziqot allel cütlərinin çarpazlanmasında, (məsələn,
Yy × yy) heteroziqot bala ehtimalının 1/2 olduğuna
diqqət yetirin. Son mərhələdə PpYyRr × Ppyyrr çarpazlamasının məhsulu olan və ən azı iki resessiv əlamət
daşıyan bütün genotiplərin ümumi ehtimalını tapmaq
üçün, aşağıda göstərildiyi kimi, toplama qaydası istifadə
olunmalıdır:
ppyyRr
ppYyrr
Ppyyrr
PPyyrr
ppyyrr

1/4(pp ehtimalı) × 1/2(yy) × 1/2(Rr) = 1/16
1/4 × 1/2 × 1/2
= 1/16
1/2 × 1/2 × 1/2
= 2/16
1/4 × 1/2 × 1/2
= 1/16
1/4 × 1/2 × 1/2
= 1/16

Ən az iki resessiv əlamət əldə etmə ehtimalı = 6/16 və ya 3/8

Zamanla, ehtimal hesablarını istifadə edərək genetika məsələlərini həll etmək, Punnett cədvəli istifadə
etməkdən daha az vaxtınızı alacaqdır.
Hər hansı bir genetik çarpazlamadan əldə olunan
fərqli genotipli balaların dəqiq sayını təxmin etmək
mümkün deyil. Ehtimal qaydaları nəticənin əldə
olunma ehtimalını hesablamağa kömək edir. Adətən,
nümunənin ölçüsü böyüdükcə, nəticənin təxminlərlə
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örtüşmə ehtimalı da artır. Mendel irsiyyətin bu statistik
yönünü yaxşı anlamışdı və ehtimal qaydalarına yaxından bələd idi. Buna görə də alim təcrübələrini çarpazlamalardan kütləvi sayda bala əldə edib, daha sonra
onları saymaq üzərində qururdu.

YOXLAMA

14.2

1. Dominant A və resessiv a allelləri olan hər hansı bir gen üçün
AA × Aa çarpazlamasından əldə olunan nəsil hansı nisbətdə
homoziqot dominant, homoziqot resessiv və heteroziqot
olacaqdır?
2. Genotipləri BbDD və BBDd olan iki orqanizm cütləşir. B/b
və D/d genlərinin müstəqil şəkildə paylandığını fərz edərək,
bu çarpazlamadan əldə oluna biləcək bütün bala genotipləri
yazın və ehtimal qaydalarını istifadə edərək, hər bir genotip
üçün nisbəti hesablayın.
3. ƏGƏR
İki noxud bitkisinin PpYyIi × ppYyii çarpazlanmasında üç xarakter izlənilir: çiçək rəngi, toxum rəngi və qın
forması. Yeni nəsil hansı nisbətdə bu üç xarakterdən ən az
ikisi baxımından homoziqot olar?

BAŞLIQ 14.3
İrsi Mexanizmlərin Çoxu Sadə
Mendel Modelindən Daha
Mürəkkəbdir
20-ci əsrdə Mendel prinsipləri, sadəcə, çox fərqli
orqanizmlərə tətbiq olunacaq şəkildə genişlədirilmədi,
həm də Mendel-in təsvir etdiyindən daha mürəkkəb
irsiyyət mexanizmlərinə tətbiq olundu. Sonradan aydın
olduğu kimi, Mendel irsiyyət qanunlarını kəşf etdiyi
tədqiqatlarında noxud bitkisinin, nisbətən, sadə genetik
əsaslı xarakterlərini seçmişdi. Noxudda hər bir xarakter
yalnız bir gen tərəfindən təyin olunur və hər gen üçün
biri tam dominant, digəri isə tam resessiv olmaqla sadəcə iki allelə mövcuddur. (Yeganə istisna, əslində, iki gen
tərəfindən idarə olunan qın forması xarakteridir.) Canlı
təbiətin heç də bütün irsi xarakterləri belə sadə irsi
mexanizmlərə tabe deyil və genotip ilə fenotip arasındakı əlaqə də, nadir hallarda, bu qədər sadədir. Mendel
özü də başqa noxud xarakterləri və bitki növlərinin
çarpazlanmasında müşahidə etdiyi daha mürəkkəb
hadisələri izah edə bilmədiyini başa düşürdü. Lakin bu
Mendel genetikasının dəyərini azaltmır, çünki ayrılma
və sərbəst paylanmanın təməl prinsipləri irsi mexanizmlərin daha mürəkkəb formalarına da tətbiq olunur.
Bu başlıqda, Mendel genetikası alimin özü tərəfindən
yazılmamış tiplərə genişlədilir.

Bir Gen üçün Genişlədilmiş Mendel
Genetikası
Bir gen tərəfindən idarə olunan xarakterlərin irsiyyətində, allellər tam dominant və ya tam resessiv olmadığı
zaman, gen ikidən çox allelə malik olduğu zaman və ya

bir gen məhsulu birdən çox fenotipi təyin etdiyi zaman
sadə Mendel mexanizmlərindən kənaraçıxmalar baş
verir. Burada, hər bir hal ayrı-ayrılıqda müzakirə olunacaqdır.

Dominantlıq Dərəcəsi
Allellərin bir-birinə nisbətdə dominantlıq və ya
resessivlik dərəcələri fərqlilik sərgiləyə bilir. Mendel-in
klassik noxud çarpazlamalarında F1 nəsli mütləq iki
valideyndən birinə bənzəyir, çünki allel cütlərindən
biri digərinə tam dominantdır. Bu halda, heteroziqot
ilə dominant homoziqot fenotiplərini fərqləndirmək
mümkün olmur (Şəkil 14.6).
Natamam dominantlıq mexanizmində isə, heç bir
allel dominant deyil və F1 hibridləri iki valideyn arasında bir yerdə duran fenotipə malik olur. Məsələn, qurdağzı bitkisinin qırmı çiçəkilisi ilə ağ çiçəklisi çarpazlandığında F1 hibridləri çəhrayı çiçəkli olurlar (Şəkil 14.10).
Bu üçüncü, aralıq fenotip heteroziqotların qırmızı
çiçəkli homoziqotlarla müqayisədə daha az miqdarda
qırmızılıq piqmentinə malik olmasından qaynaqlanır.
Bu, Mendelin noxudlarında müşahidə olunan bənövşəyi
çiçək mexanizmindən fərqlənir. Orada, Pp heteroziqot
bitkilər PP bitkiləri qədər piqment istehsal edib, onlar
qədər bənövşəyi rəngdə olur.
İlk baxışda, allellərdən birinin natamam dominantlığı
irsiyyətin qarışma hipotezi üçün dəlil təşkil edir. Lakin
hipotez çəhrayı hibridlərdən qırmızı və ya ağ əlamətin
yenidən ortaya çıxa bilməyəcəyini təxmin edir. Əslində
isə, F1 hibridlərinin özləri ilə çarpazlanması nəticəsində,
F2 nəslində bir qırmızıya, iki çəhrayı və bir ağ fenotip
nisbəti ortaya çıxır. Burada, heteroziqotların öz fenotipləri olduğu üçün F2 nəslinin fenotip nisbəti ilə genotip
nisbəti (1:2:1) eynidir. Qırmızı çiçək alleli ilə ağ çiçək
allelinin çəhrayı çiçəkli bitkilərin qametlərində bir-birindən ayrıla bilməsi, çiçək rəngi alellərinin hibridlərdə
öz xüsusiyyətlərini qoruyan irsi faktor olduğunu, yəni
irsiyyətin parçacıqlı təbiətini təsdiq edir.
Allellər-arası dominantlıq əlaqəsinin digər bir tipi
kodominant əlaqədir. Kodominantlıq iki allel fenotipə
ayrı, fərqləndirilə bilən tərzdə təsir etdiyində baş verir.
Məsələn, insanın MN qan qrupu qırmızı qan hüceyrələrinin səthində yerləşən iki spesifik M və N molekullarını istehsal edən kodominant alellər tərəfindən təyin
olunur. Bu qan qrupunu tək bir genin (L) iki allel çeşidi
(LM və ya LN) təyin edir. LM alleli baxımından homoziqot olan fərdlərin (LM LM) qırmızı qan hüceyrələri
yalnız M molekuluna; LN alleli baxımından homoziqot
olan fərdlərin (LNLN) qırmızı qan hüceyrələri yalnız N
molekuluna malikdir. LM və LN allelləri daşıyan heteroziqot fərdlərin (LM LN) qırmızı qan hüceyrələri isə, həm
M, həm də N daşıyır. Burada, MN fenotipinin M və
N fenotiplərinin aralıq halı olmadığına, beləcə, kodominantlığın natamam dominantlıqdan fərqləndiyinə
diqqət yetirin. Heteroziqot hüceyrənin səthindən hər
iki molekul olduğu üçün, hər iki fenotip özünü göstərir.

Şəkil 14.10 Sırğagülü çiçəyində natamam dominantlıq. Bu
çiçəklərin qırmızısı ağ rəngli olanları ilə çarpazlandığında, F1 hibridləri
çəhrayı alınır. F1 allellərinin qametlərə paylanması nəticəsində, həm
genotip, həm də fenotip üçün F2 nəslində 1:2:1 nisbəti ortaya çıxır.
Allellərdən heç biri dominant deyil, ona görə də, böyük və ya kiçik
hərf yerinə, müvafiq üst-işarələr istifadə olunur. Burada, CR və CW
(ing. C, color rəng, R, red qırmızı, W white ağ).

P Nəsli
Qırmızı
CR CR

Ağ
CW CW

×

Qametlər

CR

CW

Çəhrayı
CR CW

F1 Nəsli

Qametlər

1/2 CR 1/2 CW

Spermalar

1/2 CR

1/2 CW

CR CR

CR CW

CR CW

CW CW

F2 Nəsli

1/2 CR
Yumurtlar

1/2 CW

Sinif yoldaşınız bu şəklin irsiyyətin qarışma hipotezini dəstəklədiyini iddia edir. Onun arqumenti necə olar və siz ona necə cavab
verərsiniz?

Dominantlıq və Fenotip Arasındakı Əlaqə

İki allelin nisbi təsirinin tam dominantlıqdan, allellərdən birinin natamam dominantlılğına, oradan isə, hər
ikisinin kodominantlığına qədər uzandığını aydınlaşdırdıq. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, allelə dominant
deyilməsinin səbəbi onun hansısa bir yolla resessiv alleli
özünə tabe etməsi deyil, dominant allelin fenotipdə
görünməsidir. Allellər nukleotid ardıcıllığındakı sadə
fərqliliklərdir (Şəkil 14.4). Heteroziqotun dominant
alleli ilə resessiv alleli heç bir şəkildə bir-biriylə əlaqəyə
girmirlər. Nəticəni genotipdən fenotipə uzanan biokimiyəvi yolların dominantlıq və resessivlik əlaqələri
təyin edir.
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Dominantlıq ilə fenotip arasındakı bu əlaqəni izah
etmək üçün Mendel-in hamar və qırışıq noxud bitkisi xarakterlərini istifadə edə bilərik. Dominant allel (hamar)
nişastanın budaqsız formasını budaqlı nişastaya çevirən
enzim kodlayır. Resessiv allel (qırışıq) bu enzimin qeyri-işlək formasını kodlayır və beləcə, hüceyrədə budaqsız
nişastanın yığılmasına səbəb olur. Bu toxuma osmos
ilə ifrat miqdarda suyun daxil olmasına gətirib çıxarır.
Daha sonra, toxum quruyaraq qırışır. Dominant allelin
varlığında isə, su ifrat dərəcədə toxuma daxil olmur və
toxum quruduğunda, qırışmır. Tək bir dominant allel
lazımi qədər budaqlı nişasta istehsalı üçün kifayət edir.
Bu dominant homoziqot ilə heteroziqotun eyni fenotipə,
hamar toxuma malik olması deməkdir.
Dominantlıq ilə fenotip arasındakı əlaqəyə daha yaxından baxdıqda, başqa maraqlı fakt ortaya çıxır. Verilən hər
hansı xarakter üçün müşahidə olunan dominant-resessiv allel əlaqəsi fenotipə hansı səviyyədə baxıldığından
asılıdır. İnsanın irsi pozuntusu olan Tay-Sachs xəstəliyi
buna yaxşı nümunədir. Kritik bir enzim düzgün işləmədiyi üçün, bu xəstəliyə tutulan uşağın beyin hüceyrələri
müəyyən bir lipid tipini emal edə bilmir. Lipid beyində
yığıldıqca, insanda tutmalar baş verir, korluq yaranır,
hərəki və zehni bacarıqları azalır, nəticədə, bir neçə il
içərisində xəstəlik ölümə səbəb olur.
Yalnız iki nüsxə Tay-Sachs alleli daşıyan, yəni homoziqot fərdlər xəstəliyə tutulur. Başqa sözlə, orqanizm
səviyyəsində Tay-Sachs alleli resessiv allel kimi davranır.
Lakin heteroziqotlardakı lipid emal edən enzimin fəallığı
normal allelli homoziqot fərdlər ilə, Tay-Sachs xəstəsi
fərdlərindəki enzim fəallığının ortasında yerləşir. (Buradakı normal sözü genetik baxımdan düzgün işləyən
enzimi kodlayan alleli ifadə edir.) Əslində, biokimyəvi
səviyyədə müşahidə olunan aralıq fenotipi allellərdən
birinin natamam dominantlığı halı üçün xarakterikdir.
Xoşbəxtlikdən, heteroziqotlarda xəstəlik simptomları
ortaya çıxmır. Görünür, səbəb normal enzim aktivliyinin yarısı qədər aktivliyin beyində lipid yığılmasının
qarşısını ala bilmək üçün kifayət olmasıdır. Analiz daha
dərinləşdirildikdə, heteroziqotların bərabər miqdarda
normal və qeyri-işlək enzim molekulları istehsal etdiyi
müşahidə olunur. Beləcə, molekulyar səviyyədə, normal
və Tay-Sachs allelləri kodominantdır. Deməli, bir allelin
tam dominant, natamam dominant və kodominant sifəti
fenotip analizinin hansı səviyyədə aparıldığından asılıdır.

Dominant Allelin Tezliyi

Bəlli bir xarakterin dominant allelinin resessivə nisbətən daha çox olacağını düşünmək intuitiv görünsə də,
bu hər zaman doğru deyil. Məsələn, ABŞ-da doğulan hər
400 körpədən biri polidaktiliya adlanan əlavə barmaq
(əl və ya ayaq barmaqları) pozuntusuna, çoxbarmaqlılığa
sahib olur. Bu halların bir çoxu bir dominant allel tərəfindən idarə olunur. Çoxbarmaqlı halların az olması beş
barmaq əmələ gətirən resessiv allelin populyasiyada dominant alleldən dəfələrlə çox olduğunu göstərir. Başlıq
23.3-də təbii seçmənin allellərin nisbi tezliyi üzərindəki
təsirindən bəhs ediləcəkdir.
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Çoxallelli Genlər

Mendelin işlədiyi noxud xarakterləri yalnız iki allelə
malikdir, lakin genlərin çoxu ikidən çox allel tipinə sahibdir. İnsanın ABO qan qrupu, məsələn, fərdin qan qrupu geninin iki alleli tərəfindən təyin olunsa da, ümumiyyətlə, üç mümkün allel vardır: IA , IB və i. Bir insan dörd
qan qrupundan birinə sahib ola bilir: A, B, AB və ya O.
A və B hərfləri qırmızı qan hüceyrəsinin səthində yerləşən spesifik karbohidrata işarə edir. Bir insanın qırmızı
qan hüceyrəsi ya A (A qan qrupu), ya B (B qan qrupu),
ya hər iki tip (AB qan qrupu) karbohidrat daşıya bilir,
yaxud da heç bir (O qan qrupu) tip karbohidrat daşımır
(Şəkil 14.11). Qan köçürmələrində qan qrupu uyğunluğu
kritik əhəmiyyət daşıyır (Başlıq 43.3).

Şəkil 14.11 ABO qan qrupunun çoxallelli irsiyyəti. Dörd qan
qrupu üç allelin müxtəfli kombinasiyalarda qovuşması ilə meydana gəlir.
(a) ABO qan qrupunun üç alleli və onların karbohidratları. Hər bir
allel qırmızı qan hüceyrəsinə spesifik karbhodirat əlavə edə bilən
bir enzim istehsal edir. Karbohidratlar allel üzərində üstişarə kimi,
hüceyrə üzərində isə üçbucaq və ya dairə kimi göstərilmişdir.
IA

Allel
Karbohidrat

i

IB

A

heç biri

B

(b) Qan qrupunun genotip və fenotipləri. Dörd fərqli fenotip
çıxaran 6 mümkün genotip vardır.
Genotip

IAIA və ya IAi IBIB və ya IBi

IAIB

ii

AB

O

Qırmızı qan
hüceyrəsi ilə
səthindəki
karbohidratlar
Fenotip
(qan qrupu)

A

B

VİZUAL BACARIQ
b bəndində göstərilən səth karbohidratları
fenotipinə əsasən, allellər arasında dominantlıq əlaqəsi necədir?

Pleyotropiya
Buraya qədər, bir genin yalnız bir fenotip xarakterini idarə etdiyini fərz etdik. Lakin genlərin əksəriyyəti
birdən çox fenotipik təsirə malikdir və bu hal pleyotropiya (yun. pleion çox) adlanır. Məsələn, insanda pleyotrop allellər sistik fibroz, oraqvari hüceyrə kimi bir sıra
irsi xəstəliyin çoxsaylı simpotmları ilə əlaqəlidir. Bağ
noxudlarının çiçək rəngini təyin edən gen, eyni zamanda, toxumun üz rəngini (boz və ya ağ) də təyin edir.
Bir orqanizmin inkişaf və fiziologiyasında iştirak edən
molekulyar və hüceyrəvi mexanizmlərin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri nəzərə alındıqda, tək bir genin çox sayda
xarakterə təsir etməsi qəribə görünməməlidir.

Birdən Çox Gen üçün Genişlədilmiş Mendel
Genetikası
Dominantlıq əlaqələri, pleyotropiya və çoxallelli
mexanizmlərin hamısı tək bir genin allelləri barədədir. İndi isə, bir fenotipi iki və ya daha çox genin təyin
etdiyi iki halı nəzərdən keçirəcəyik. Birinci hal olan
epistazda genlər qarşılıqlı əlaqədə olduqları üçün, bir
gen başqa bir genin məhsuluna təsir edir. İkinci halda,
mexanizm çoxgenli irsiyyət adlanır və çox sayda gen tək
bir əlamətə təsir edir.

Epistaz
Epistaz (yun. epistasis üstündə duran) irsiyyət tipində, bir lokusdakı genin fenotip ekspressiyası digər bir
lokusdakı genin ekspressiyasına təsir edir. Məsələn,
Labrador retriver cinsi itlərdə qara xəz rəngi qəhvəyi rəngə dominantdır. Bu iki alleli Q və q hərfləri ilə
göstərək. İtin qəhvəyi rəngdə ola bilməsi üçün, genotipi bb olmalıdır. Belə labradorlara şokolad labrador da
deyilir. Lakin məsələ daha mürəkkəbdir. İkinci bir gen
piqmentin xəzdə yığılıb-yığılmayacağını təyin edir. Bu
genin dominant alleli (E alleli) birinci lokusun genotipindən asılı olaraq, qara və ya qəhvəyi piqmentin yığılması ilə nəticələnir. Orqanizm ikinci lokus baxımından
homoziqot resessivdirsə (ee), xəz qara/qəhvəyi lokusun
genotipindən asılı olmayaraq, sarı olub, sarı itlər əmələ
gətirir. Bu halda, piqment yığılma geninin (E/e) qara
və ya qəhvəyi piqment kodlayan genə (Q/q) epistatik
olduğu deyilir.
Hər iki gen baxımından heteroziqot olan (QqEe) labradorlar cütləşdirildiyində törəyən küçüklər necə olar?
Bu iki gen eyni fenotip xarakterinə (xəz rəngi) təsir
etsə də, sərbəst paylanma qanununa tabedir. Yəni, bu
cütləşmə təcrübəsi 9:3:3:1 nisbəti əldə edən Mendel-in
F1 dihibrid çarpazlaması ilə eynidir. Punnett cədvəlində
F2 küçüklərinin genotipini yazaq (Şəkil 14.12). Epistaz
nəticəsində, F2 nəslinin fenotip nisbəti 9 qara, 3 qəhvəyi və 4 sarı labrador şəklində alınır. Epistatik qarşılıqlı
əlaqələrin başqa növləri fərqli nisbətlər ortaya çıxarsa
da, bütün hallarda nəticə 9:3:3:1 nisbətinin fərqli versiyaları olur.

Poligen İrsiyyət
Mendel təcrübələrində xarakterlər bir-birini istisna
edən iki zidd əlamətdən birinə malik idi. Məsələn,
bənövşəyi çiçək rənginə qarşılıq ağ rəngli çiçək. Lakin
təbiətdə insanın dəri rəngi, boyu kimi bir çox xarakter iki diskret xarakterdən biri olmur, populyasiyada
davamlılıq təşkil edən bir tədrici spektrə yayılır. Bu tip
xarakterlərə kəmiyyət xarakterləri deyilir. Kəmiyyət
çeşidlilikləri, adətən, poligen irsiyyət ilə təyin olunur.
Poligen irsiyyət iki və ya daha çox genin bir fenotip
xarakterinə cəm şəklində təsir etməsi deməkdir. Bu,
demək olar ki, bir genin çox sayda fenotip xarakterini
idarə etməsi halı olan pleyotropiyanın tam tərsidir. Boy

Şəkil 14.12 Epistaz. Aşağıdakı Punnet cədvəli iki qara, QqEe
genotipli Labrador itinin çarpazlanmasından əmələ gələn balaların
genotip və fenotipini təxmin edir. Tük piqmenti kodlayan Q/q geninə
epistatik olan E/e geni bu piqmentin tükdə yığılıb-yığılmayacağına
qərar verir.
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Bu cədvəlin sağ aşağı hissəsindəki dörd qutunu
Şəkil 14.8-dəkilər ilə müqayisə edin. Burdakı 9:3:4 fenotip nisbəti ilə
oradakı 9:3:3:1 nisbəti arasındakı fərqin genetik əsası nədir?

poligen irsiyyət üçün gözəl nümunədir. 2014-cü ildə
250 mindən çox insan üzərində aparılmış bir genom
tədqiqatı boya təsir edən 180 gen və onların, təxminən,
700 genetik çeşidini aşkar etmişdir. Çeşidliliyin bir hissəsi skelet böyüməsinə təsirə edən biokimyəvi yollarda
iştirak edən genlərin içində və ya çox yaxınlığında yerləşir. Digərlərinin böyümə ilə birbaşa əlaqəsi aydın deyil.
İnsanın dəri piqmentasiyası da bir sıra, bir-birindən
müstəqil şəkildə irsi olaraq ötürülən genlərlə idarə
olunur. Burada, poligen irsiyyət anlayışını başa düşmək
üçün hekayəni sadələşdirəcəyik. Deyək ki, rəngi təyin
edən üç gen var və hər birinin tünd rəng alleli (A, B və
ya C) fenotipə bir vahid tündlük (başqa bir sadələşdirmə) əlavə etməkdə olub, digər allellərə (a, b və ya c)
natamam dominantdır. Bu modelə görə, AABBCC genotipli insan çox tünd dərili ikən, aabbcc çox açıq rəngli
olacaqdır. AaBbCc genotipli şəxs isə, orta tündlükdə
dəri rənginə sahib olacaqdır. Allellərin təsiri toplanan
olduğu üçün AaBbCc ilə AABbcc genotipləri şəxsin fenotipinə eyni dərəcədə (üç vahid) tündlük əlavə edəcəkdir. Şəkil 14.3-də göstərildiyi kimi, AaBbCc heteroziqotların cütləşməsindən bir sıra dəri rəngi fenotipi ortaya

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
FƏSİL 14 Təkamül
Mendel və
vəElmi
GenAraşdırma
Anlayışı
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Şəkil 14.13 Dəri rənginin poligen irsiyyəti üçün sadələşdirilmiş bir model. Bu modelə görə, 3 sərbəst ötürülən gen dəri rənginə
təsir edir. Heteroziqot valideynlər (AaBbCc) 3 tünd dəri alleli (A, B və
C-ni təmsil edən qara dairələr) və üç açıq dəri alleli (a, b və c-ni təmsil
edən ağ dairələr) daşıyır. Punnet cədvəli iki heteroziqotun cütləşməsindən əmələ gələ biləcək mümkün bütün qamet və balaların genetik
kombinasiyasını göstərir. Cədvəlin altında fenotiplər qruplaşdırılmış
və tezlikləri (nisbətləri) verilmişdir. Buradan, dəri rənginin fenotip
nisbəti alınır: 1:6:15:20:15:6:1

AaBbCc
Spermalar
1/
1/
8
8

1/

8

AaBbCc

1/
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8

1/

8

1/

8

tərbiyəmi müzakirəsinə burada cavab verilməyəcək.
Ancaq yenə də, genotipin qəti şəkildə müəyyənləşdirilmiş bir fenotip ilə deyil, ətraf mühit təsiri ilə formalaşan fenotip fürsətlərinin bütünü ilə əlaqəli olduğunu
demək mümkündür (Şəkil 14.14). ABO qan qrupu kimi
xarakterlərdə, fenotipin heç bir azadlığı yoxdur, yəni
əldəki genotip çox spesifik şəkildə bəlli fenotip yaradır.
Bir insanın qanındakı qırmızı və ağ qan hüceyrələrinin
sayı isə coğrafi yüksəklik, fiziki fəallıq, infeksion parçacıqların varlığı kimi faktorlardan asılı olaraq, böyük
fərqliliklər göstərə bilir.

Şəkil 14.14 Ətraf mühitin fenotipə təsiri. Genotipin nəticəsi
ekspressiya olduğu ətraf mühit şərtlərindən asılı olaraq, bəlli fenotip
aralıqlarında dəyişir. Məsələn, hortenziya çiçəyinin rəngi torpağın
turşluq dərəcəsi və sərbəst alüminium tərkibindən asılıdır. Çiçək rəngi
qələvi torpaqdakı çəhrayıdan, turş torpaqdakı mavi-bənövşəyiyə
qədər dəyişir. Maviyə çalan rənglər üçün sərbəst alüminium vacibdir.
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çiçəklər.
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çıxacaqdır. Belə yüksək sayda cütləşmələrdən yaranan
nəsildə balaların çoxu aralıq fenotipi, yəni orta dərəcədə tündlük sərgiləməlidir. Elmi Bacarıq Məşğələsində
bu təxmini qrafik formasında çəkmək tələb olunur.
Günəşə məruz qalmaq kimi bir sıra ətraf mühit faktorları da dəri rəngi fenotipinə təsir edir.

Təbiət və Tərbiyə – Ətraf Mühitin Fenotipə
Təsiri
Sadə Mendel genetikasından başqa bir kənaraçıxma
fenotipin genotipdən başqa, ətraf mühit şərtlərindən də
asılı olması ilə meydana gəlir. İrsi olaraq aldığı vahid genotipi olan bir ağacın yarpaqlarının böyüklüyü, forması,
yaşıllıq dərəcəsi külək və günəşdən asılı olaraq fərqlilik
sərgiləyir. İnsanda qidalanma boya, idman bədənin
formasına, günəş dərinin rənginə, həyati təcrübə ağla
təsir edir. Hətta, bir-birinin genetik kopyası olan eyni
yumurta əkizləri belə, yaşadıqları həyat təcrübəsi ilə
fenotipcə fərqlənirlər.
İnsan xarakterlərinin genlər, yoxsa mühit tərəfindən
şəkilləndirildiyi sualı, yəni ən geniş mənada təbiətmi,
282
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(b) Eyni genetik çeşidə aid
bitkinin sərbəst alüminiumlu
torpaqda yetişən çiçəkləri.

Ümumiyyətlə, poligenik xarakterlərin fenotip dəyişmə
aralığı çox genişdir. İnsanın dəri rəngində olduğu kimi,
mühit belə xarakterlərin kəmiyyət təbiətinə təsir edir.
Genetiklər belə xarakterlərə çoxfaktorlu təyini əlavə
edirlər, yəni həm genetik faktorlar, həm də ətraf mühit
faktorları fenotipin özünü biruzə verməsinə birlikdə
təsir edir.

Mendelə görə İrsiyyət və Çeşidlilik
Burayadək, Mendel irsiyyəti dominantlıq dərəcəsi,
pleyotropiya, epistaz, çoxallelli və çoxgenli irsiyyət və
mühitin fenotipə təsiri kimi anlayış və mexanizmlər
də əlavə olunaraq genişləndirildi. Bu əlavələri əhatəli
Mendel genetikası nəzəriyyəsinə necə daxil etmək olar?
Burada əsas məsələ diqqəti tək gen və fenotipik xarakterlər ətrafında cəmləyən reduksionist yanaşmadan, bu
kitabın əsas mövzularından biri olan və orqanizmi bir
bütün olaraq analiz edən yaranan xassələrə keçməkdir.
Fenotip sözü yalnız çiçək rəngi və ya qan qrupu kimi
spesifik xarakterlərə deyil, onun bütün fiziki görünüş,
daxili anatomiya, fiziologiya və davranışını ehtiva
edərək, orqanizmə bir bütün olaraq da istinad edir.
Bənzər şəkildə, genotip yalnız tək bir genetik lokusda

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Histoqram Qurmaq və Paylanma
Analizi
Üç toplanan təsirli gen baxımından heteroziqot olan iki insanın
uşaqlarında fenotiplər hansı nisbətdə paylanır? İnsanın dəri rəngi
poligen əlamət olub, çox sayda genin toplanan təsiri ilə ortaya çıxır. Bu
məşğələ dəri rəngi tündlüyünə təsir edən yalnız üç genin və hər birinin
tünd ilə açıq olmaqla iki allelinin olduğunu fərz edən sadələşdirilmiş
bir modelə əsaslanır (Şəkil 14.13). Bu modeldə bütün tünd allellər
dəri rənginin tündülüynə eyni dərəcədə təsir edir və hər allel cütü
digərindən müstəqil şəkildə paylanır. Histoqram adlanan qrafik tipi
istifadə edərək, tünd allel sayına görə fərqlənən balaların paylanmasını
təyin etməlisiniz. (Qrafiklər haqqında əlavə məlumat Əlavə F, Elmi
Bacarıqların Xülasəsində verilmişdir).
Model Analizi Üç genə görə heteroziqot olan valideynlərdən əmələ
gələn nəslin fenotipini təxmin etmək üçün Şəkil 14.13-dəki Punnett
cədvəlini istifadə etmək olar. Heteroziqot valideynlər (AaBbCc) 3
tünd dəri alleli (A, B və C-ni təmsil edən qara dairələr) və üç açıq dəri
alleli (a, b və c-ni təmsil edən ağ dairələr) daşıyır. Punnet cədvəli iki
heteroziqotun cütləşməsindən əmələ gələ biləcək mümkün bütün
qamet və balaların genetik kombinasiyasını göstərir.
Punnett Cədvəli Əsasında Təxmin Əgər Punnett cədvəlindəki hər
bir qutunun heteroziqot AaBbCc vaildeynlərindən əmələ gələn bir
balanı təmsil etdiyini qəbul etsək, aşağıdakı qutular mümkün olan dəri
rəngləri və müvafiq təxmin olunan tezlikləri aşağıdakı qutulardakı kimi
olmalıdır. Onlardan aşağıdak isə, fenotipin malik olduğu tünd dəri allel
sayı göstərilmişdir.
Fenotiplər:
Tünd dəri
allellərinin sayı:
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yerləşən bəlli allelləri deyil, orqanizmin bütün genetik
tərkibini ifadə etmək üçün istifadə oluna bilir. Bir çox
hallarda, bir genin fenotipdəki təsiri başqa genlər və
ətraf mühit şərlərlərinin təsiri altındadır. İrsiyyət və
çeşidliliyin bu inetqrasiya edilmiş anlayışı perspektivindən, orqanizmin fenotipi onun ümumi genotip və
özünəməxsus mühit şərtləri tarixçəsini əks etdirir.
Genotipdən fenotipə gedən yolda baş verən bütün
hadisələr nəzərə alındıqda, Mendelin ayrı-ayrı genlərin nəsildən nəsilə ötürülməsinin təməl prinsiplərini
kəşf edə bilməsi heyran edicidir. Mendelin ayrılma və
sərbəst paylanma qanunları irsi çeşidliliyi bu gün allel
adıyla bildiyimiz, genlərin alternativ formaları olan
"parçacıqların" bir nəsildən digərinə ötürülməsini sadə
ehtimal qaydaları əsasında izah edir.
İrsiyyətin bu nəzəriyyəsi noxud, milçək qədər balıq,
quş və insan üçün də doğrudur. Nəzəriyyə cinsi yolla
çoxalan istənilən canlıya tətbiq olunur. Bundan əlavə,
ayrılma və sərbəst paylanma prinsiplərini genişlətməklə,
epistaz və kəmiyyət xarakterlərinə aydınlıq gətirilə bil-

DATANI ŞƏRH ET
1. Histoqram sütunlardan ibarət qrafik olub, kəmiyyət datasının
paylanmasını təsvir edir. Burada kəmiyyət datası tünd allel sayıdır.
Allel paylanması histoqramını çəkmək üçün tünd allel sayı cinsindən
ifadə olunan dəri rəngini x oxuna, fenotipə görə təxmin olunan
bala sayını isə, (64 üzərindən) y oxuna qeyd edin. Bu allel datasında heç bir boşluq yoxdur, ona görə də, sütunları bir-birinə bitişik
şəkildə çəkmək lazımdır.
2. Göründüyü kimi, dəri rəngi fenotipi bərabər şəkildə paylanmamışdır. a) Hansı fenotipin tezliyi ən yüksəkdir? Bu sütundan keçən
şaquli qırıq bir xətt çəkin. b) Bunun kimi dəyər paylanma qrafikləri bir neçə tipdir. Bəzən zınqırov əyrisi də adlandırılan normal
paylanma ortadakı bir dəyər ətrafında simmetrik əyri əmələ gətirir.
Sıxışmış paylanma tərzi əyri dəyərlər x oxunun bir ucuna doğru
yönəlir. Haçalı paylanma tipində isə, tezliklər açıq şəkildə seçilən iki
parçaya ayrılır. Qrafikdəki dəyərlər üzərindən təxmini bir əyri xətt
çəkin. Çəkdiyiniz təxmini xətt bunların hansına bənzəyir? Əyrinizin
formaca belə olmasının səbəbi nədir? Bu suallara cavab vermək
üçün, səhifə 281-də poligen irsiyyət haqqında yazılanları təkar
nəzərdən keçirmək faydalı olacaqdır.
Əlavə Oxuma: R. A. Sturm, A golden age of human pigmentation genetics,
Trends in Genetics 22:464–468 (2006).

məsi Mendel genetikasının nə qədər əhatəli olduğunun
göstəricisidir. Alimin işlədiyi monastır bağında modern
genetikanın təməl daşları olan irsiyyətin parçacıq nəzəriyyəsi qurulmuşdur. Fəslin son başlığında isə, Mendel
genetikasını, əsasən, irsi xəstəliklərə diqqət yetirməklə, insanın irsi mexanizmləri kontekstində nəzərdən
keçirəcəyik.

YOXLAMA 14.3
1. Natamam dominantlıq və epistaz genetik əlaqələri təsvir
edən terminlərdir. Bu iki anlayış arasındakı təməl fərq nədir?
2. AB qan qrupuna malik bir kişi O qan qrupuna malik bir qadınla evlənir. Onların uşaqları hansı qruplara malik ola bilər?
Hər bir qrupun nisbəti nə olar?
3. ƏGƏR
Boz lələkli xoruz və toyuqdan 15 boz, 6 qara və 8
ağ cücə doğulmuşdur. Bu rəng irsiyyətinə verilə biləcək ən
sadə izah nədir? Boz xoruz ilə qara toyuğun cütləşməsindən
əmələ gələcək cücələrdəki fenotip nisbəti nə olar?

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
FƏSİL 14 Təkamül
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BAŞLIQ 14.4
İnsanın bir sıra xarakterləri Mendel
modelinə tabedir
Noxud genetika tədqiqatı üçün uyğun obyektdir, insan isə deyil. Təqribən, 20 il çəkən insan nəsildəyişmə
müddəti çox uzundur, həmçinin, insanlar noxud kimi
növlərdən dəfələrlə az bala törədirlər. Ən önəmlisi isə,
bir insan cütündən, balaların fenotipinə baxmaq üçün,
çarpazlanmalarını tələb etmək etikadan kənardır. Bütün
bunlara baxmayaraq, insan öz irsiyyət qanunlarını başa
düşmək və genetik xəstəliklərə əlac tapmaq amalı ilə öz
genetikası sahəsində araşdırmalar aparır. Yeni molekulyar biologiya metodları sayəsində, təməl anlayışları yerindən oynadan kəşflər edilmişdir (Başlıq 20.4). Ancaq
qeyd edək ki, təməl Mendel genetikası insan üçün də
doğrudur.

Ailə Ağacı Analizi
İnsanların cütləşmə seçimlərini dəyişdirmək mümkün
olmadığına görə, genetiklər verilən cütləşmə nəticələrini analiz etmə yolunu seçirlər. Bir ailənin bəlli bir
əlamət haqqında tarixi məlumatı toplanır və bu informasiya valideyn-uşaq əlaqələrini təsvir edən bir ağac,
yəni ailə ağacı şəklində təsvir olunur.
Şəkil 14.15a-da alnın yuxarısındakı saç xəttinin önə
doğru çıxıntısı olan və dul çıxıntısı adlanan bir əlaməti
izləyən üç nəsilli ağac təsvir edilmişdir. Dominant allel
(D) nəticəsində ortaya çıxan bu əlamətə malik olmayan
fərdlər homoziqot resessivdir (dd). Dul çıxıntısına malik
nənə və baba Dd genotipli olmalıdır, çünki övladlarından bəziləri homoziqot resessivdir. İkinci nəsildəki
fərdlər də heteroziqot olmalıdır, çünki Dd × dd cütləşməsinin məhsuludurlar. Ailə ağacının üçüncü nəsli
iki bacıdan ibarətdir. Valideynlərinin Dd heteroziqot
genotipinə əsaslanaraq, dul çıxıntılı qadının homoziqot
(DD), yaxud (Dd) heteroziqot genotipə sahib olduğu
nəticəsini çıxarmaq olar.
Şəkil 14.15b-də eyni ailəyə aid ağacdır, ancaq bu dəfə
sxem PTC (ing. phenylthiocarbamide) adlı maddənin dadını duya bilmək qabiliyyətinin yoxluğu olan resessiv bir
əlaməti araşdırır. PTC-yə bənzər birləşmələrə brokoli,
brüssel kələmi və digər bənzər tərəvəzlərin tərkibində rast gəlinir. Bəzi insanların bu kimi tərəvəzlərdən
acı dadı almağının səbəbi məhz PTC-dir. Bu mətndə,
resessiv allel üçün t, dominant allel üçün isə T hərflərini
istifadə edəcəyik. Ailə ağacını analiz edib, ailə üzvlərinin genotipini tapmağa çalışarkən, Mendel irsiyyəti
qanunlarının burada da necə tətbiq olunduğuna diqqət
yetirin.
Ailə ağaclarının önəmli tətbiqlərindən biri, gələcəkdə
doğula biləcək bir uşağın bəlli bir genotip və fenotipdə olma ehtimalının hesablanmasına kömək etməsidir.
Yuxarıdakı ağacın 2-ci nəslindəki cütün dünyaya yeni
bir uşaq gətirməyə qərar verdiklərini fərz edək. Uşa-
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Şəkil 14.15 Ailə ağacı analizi. Buradakı ailə ağacları eyni ailənin
bir əlamətini üç nəsil boyu izləyir. Ağaclardan aydın olduğu kimi,
əlamətlərin irsi mexanizmi bir-birindən fərqlənir. Qeyd: Ümumiyyətlə, əlamətlərin çoxu tək bir gen ilə təyin olunmasa da, buradakı iki
əlamətin istisna olduğu qəbul olunur.
Açar
Erkək

Əlamətə malik
erkək

Dişi

Əlamətə malik
dişi

Birinci nəsil
(nənə-baba)

İkinci nəsil
(valideyn, əmi
və xala)

Ww

Cütləşmə
Balalar. Doğulma
sırasına görə
düzülür. İlk doğulan
ən soldadır.

ww

Ww ww ww Ww

ww

Ww

Ww

ww

Üçüncü nəsil
(iki bacı)
WW
və ya
Ww

ww

Dul çıxıntısı yoxdur.

Dul çıxıntısı var.

(a) Dul çıxıntısı dominant, yoxsa resessiv əlamətdir?
Analiz üçün ipucları: Hər iki valideynin dul çıxıntısı əlamətinə
malik olmasına baxmayaraq, 3-cü nəsildəki ikinci qızda bu
əlamətin olmadığına diqqət yetirin. Bu tərz irsiyyət verilən əlamətin dominant olduğuna işarədir. Allel resessiv və hər iki valideyn
resessiv fenotipli (alında düz saç xətti) olsaydı, balaların hamısı
resessiv fenotipdə olmalı idi.
1-ci Nəsil
Tt

Tt

tt

Tt

Tt

Tt

tt

tt

TT
və ya
Tt

2-ci Nəsil
TT və ya Tt tt

tt

3-cü Nəsil

PTC dadı ala bilir.

PTC dada bilmir.

(b) PTC maddəsindən dad ala bilməmək dominant, yoxsa
resessiv əlamətdir?
Analiz üçün ipucları: Hər iki valideyn əlamətə malik deyil,
ancaq 3-cü nəsildəki birinci qızlarında bu əlamət var. Bu tərz
irsiyyət verilən əlamətin resessiv olduğuna işarədir. Allel dominant olsaydı, ən azı bir valideyn bu əlamətə malik olmalı idi.

ğın dul çıxıntısına malik olma ehtimalı nədir? Hesab
Mendel F1 monohibrid çarpazlaması (Dd × Dd) ilə
eynidir və ona görə, uşağın bir dominant allel əldə
etmə və dul çıxıntısına malik olma ehtimalı belədir:
3/4 (1/4 DD + 1/2 Dd). Bəs, uşağın PTC dadı ala bilməmə ehtimalı nədir? Bunu da bir monohibrid çarpazlama kimi götürmək olar (Tt × Tt), lakin burada tələb
olunan homoziqot resessiv bala (tt) ehtimalıdır. Bu ehtimal 1/4-dir. Nəhayət, uşağın həm dul çıxıntısına malik
olma, həm də PTC-nin dadını ala bilmə bacarığından
məhrum olma ehtimalı nədir? Bu xarakterləri təyin
edən genlərin fərqli xromosomlarda yerləşdiyi qəbul
olunarsa, əldəki dihibrid çarpazlamada (DdTt × DdTt)
allel cütləri sərbəst şəkildə paylanmalıdır. Beləcə,
vurma qaydasını istifadə etmək olar: 3/4 (dul çıxıntısı
ehtimalı) × 1/4 (PTC dadı ala bilməmə) = 3/16 (PTC
dadı ala bilməyən dul çıxıntılı uşaq ehtimalı).
Mövzu saç xətti və ya PTC kimi zərərsiz bir maddənin dadını ala bilməmə kimi böyük önəmi olmayan
insan çeşidlilikləri deyil, əlillik və ya öldürücü nəticələri
olan xəstəlik allelləri olduqda, ailə ağacları çox daha
ciddi məsələyə çevrilir. Sadə Mendel əlamətləri kimi,
irsən keçən xəstəliklər üçün də eyni ailə ağacı analizi
doğrudur.

Resessiv Ötürülən Xəstəliklər
Sadə resessiv əlamət kimi ötürülən minlərlə genetik
xəstəlik bilinməkdədir. Bu nasazlıqlar piqmentasiyanın
yoxluğundan dəri xərçəngi və görmə qabiliyyətində
çatışmazlıq yaradan albinizm kimi mülayim pozuntular, həmçinin, sistik fibroz kimi həyati təhlükə yaradan
ciddi xəstəliklər ola bilir.

Resessiv Allellərin Davranışı
Resessiv olaraq ötürülən xəstəlik allellərinin davranışını necə izah etmək olar? Gen spesifik funksiyası
olan protein kodlayır. Genetik xəstəlik törədicisi bir
allel (şərti olaraq a alleli deyək) ya funksiyasını yerinə
yetirə bilməyən protein kodlayır, ya da ümumiyyətlə o
proteini kodlamır. Resessiv pozuntu adlandırılan anormallıq hallarında heteroziqotlar (Aa), adətən, normal
fenotiplidir, çünki bir nüsxə normal allel (A) lazımi
qədər proteinin istehsalı üçün yetərlidir. Beləcə, resessiv olaraq ötürülən xəstəlik yalnız hər iki valideyndən
həmin resessiv alleli alan homoziqot fərdlərdə (aa)
ortaya çıxır. Heteroziqotlar xəstəlik fenotipi baxımından
normal olsalar da, resessiv alleli balalara ötürə bilir və
buna görə də, daşıyıcı adlandırılırlar. Şəkil 14.16 albinizm nümunəsi ilə bu halı təsvir edir.
Resessiv xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların çoxu
normal fenotipli, ancaq xəstəlik daşıyıcısı olan valideynlərin övladlarıdır (Şəkil 14.16). İki daşıyıcının cütləşməsi Mendel F1 monohibrid çarpazlaması ilə ekvivalentdir. Buna görə də genotip nisbəti 1 AA : 2 Aa : 1 aa
şəklində alınır. Beləcə, hər uşaq üçün iki resessiv allel
əldə etmə ehtimalı 1/4-dir. Albinizm nümunəsində, bu
uşağın albinos olmasına gətirib çıxaracaqdır. Genotip

Şəkil 14.16 Resessiv əlamət olaraq albinizm. Şəkildəki bacılardan biri normal piqmentasiyalı, digəri isə albinosdur. Punnett cədvəlindən də göründüyü kimi, resessiv homoziqotların çoxu xəstəliyin
daşıyıcısı olsa da, normal fenotipə malik olan valideynlərdən doğulur.
Valideynlər
Normal
fenotip

Aa

Normal
fenotip

Aa

Spermalar
Yumurtalar

A
AA

A

Normal
fenotip

a

Normal
fenotipli
daşıyıcı

Aa

a
Aa

Normal
fenotipli
daşıyıcı

aa

Albinos
fenotipi

Normal piqmentasiyaya sahib qızın albinizm alleli daşıyıcısı olma
ehtimalı nədir?

nisbətinə əsasən, normal fenotipli üç uşaqdan (iki AA
və bir Aa) ikisinin heteroziqot olacağını (2/3 ehtimal)
təxmin etmək olar. Resessiv homoziqotlar Aa × aa və
aa × aa cütlərindən də törəyə bilər, ancaq xəstəlik
çoxalma dövründən əvvəl öldürücü həddə çatır və ya
sonsuzluğa səbəb olursa (hər ikisi albinizm üçün doğru
deyil), aa fərdləri çoxala bilməz. Bu fərdlər çoxala
bilsələr belə, bu cür cütləşmələr nadir olacaq, çünki bu
fərdlər heteroziqot daşıyıcılara nisbətən, populyasiyada
çox kiçik bir faiz təşkil edirlər. Bunun səbəbləri Başlıq
23.2-də izah olunur.
Ümumiyyətlə, genetik xəstəliklər bütün insan qruplarında bərabər paylanmır. Məsələn, Tay-Sachs xəstəliyinin rast gəlinmə tezliyi əcdadları mərkəzi avropada
yaşamış aşkenazi yəhudiləri arasında qeyri-adi dərəcədə
yüksəkdir. Bu populyasiyada hər 3 600 doğumdan bir
bu xəstəliyə rast gəlinir və qeyri-yəhudilərdə, ya da
Aralıq dənizi (səfərad) yəhudiləri arasında müşahidə
olunandan 100 dəfə çoxdur. Bu qeyri-bərabər paylanma
texnologiyanın daha az inkişaf etdiyi dövrlərdə dünya
xalqlarının coğrafi və beləliklə, genetik olaraq bir-birindən təcrid olunmasından qaynaqlanan, fərqli keçmişlərindən irəli gəlir.
Xəstəlik törədən resessiv allel nadirdirsə, onun daşıyıclarının da bir-birini tapıb cütləşmələri nisbətən nadir
hadisə olmalıdır. Lakin cütün üzvləri yaxın qohumdurlarsa (məsələn, bacı, qardaş, əmioğlu və sairə), resessiv
əlamətin ötürülmə ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Bunun səbəbi qohumluq əlaqəsi olmayan insanlarla
müqayisədə, ortaq əcdadları daha yaxın keçmişdə olan
insanların eyni resessiv allel daşıma ehtimallarının
nisbətən daha yüksək olmasıdır. Yaxın qohum evlilikləri
ailə ağaclarında ikiqat xətt ilə göstərilir və zərərli olanları da daxil omaqla, homoziqot resessiv döl vermə ehtiFƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
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malını artırı. Bu effekt öz aralarında cütləşmə sıxlıqları
yüksək olan əhliləşdirilmiş və zoopark heyvanlarında da
müşahidə olunur.
Qohumluq əlaqəsi olmayan insanların cütləşməsi ilə
müqayisədə, yaxın qohum evliliklərinin autosom resessiv pozuntu tezliyində artıma səbəb olduğu, ümumiyyətlə, qəbul olunsa da, genetiklər arasında yaxın qohum
cütləşmələrinin irsi xəstəlik təhlükəsini tam olaraq
hansı səviyyədə artırdığına dair mübahisə davam etməkdədir. Ən başda, bir çox zərərli allelin təsiri o qədər
kəskindir ki, homoziqot embrion doğumdan çox əvvəl
öz-özünə abort olur. İcma və mədəniyyətlərin çoxu
yaxın qohumların evlənməsinə qadağa qoyan qanun
və tabulara malikdir. Bu qaydaların valideynlərin yaxın
qohum olması halında ölü doğumların və ya doğum pozuntularının daha çox müşahidə olunmasına əsaslandığı
təxmin olunur. Yaxın qohum evliliklərinə qarşı qanun
və adət-ənənələrin ortaya çıxmasında sosial və iqtisadi
faktorlar da rol oynamışdır.

Sistik fibroz
ABŞ-da ən geniş yayılmış ölümcül genetik xəstəlik
sistik fibrozdur. Bu xəstəliyə Avropa mənşəli insanların
2500-dən birində, digərlərində isə, daha nadir hallarda
rast gəlinir. Avropalı əcdadları olan amerikalıların 4%-i
sistik fibroz alleli daşıyıcısıdır. Bu genin normal alleli
bəlli hüceyrə ilə hüceyrəxarici maye arasında xlorid
ionlarının nəqliyyatında iştirak edən membran proteini
kodlayır. İki sistik fibroz resessiv alleli daşıyan uşaqların
plazma membranında bu xlorid köçürmə kanalları ya
qeyri-işlək olur, ya da ümumiyyətlə olmur. Nəticədə,
hüceyrə daxilində anormal dərəcədə xlorid ionu qatılığı
yaranır, bu da öz növbəsində osmos ilə hüceyrə daxilinə su vurulmasına səbəb olur. Bu isə, bəlli hüceyrələri
əhatə edən seliyin daha qalın və daha yapışqan olması
ilə nəticələnir. Mədəaltı vəzi, ağciyər, həzm borusu
və digər orqanlarda selik yığılması nəticəsində qidanın
bağırsaqlardan zəif sorulması, xroniki bronxit və təkrarlanan bakteriya infeksiyaları da daxil olmaqla çoxsaylı
təsirə (pleyotrop) səbəb olur.
Müalicə olunmazsa, sistik fibroz 5 yaşında ölümlə
nəticələnə bilir. İnfeksiyaların qarşısını almaq üçün günlük antibiotik qəbulu, tıxanan nəfəs yollarını selikdlən
təmizləmək üçün sinəyə vurulan zəif zərbələr və digər
müalicə üsulları ömrü uzada bilir. Bu gün ABŞ-da sistik
fibroz xəstələrinin yarısından çoxu 30 ilə qədər yaşaya
bilir.

Oraqvari Hüceyrə Xəstəliyi – Təkamül
Əhəmiyyətli Genetik Pozuntu
TƏKAMÜL Afrika mənşəli insanlar arasındakı ən geniş
yayılmış irsi xəstəlik hər 400 afro-amerikalıdan birinə
təsir edən oraqvari hüceyrə xəstəliyidir. Oraqvari
hüceyrə xəstəliyi qırmızı qan hüceyrəsinin hemoqlobin proteinində tək bir aminturşunun dəyişməsiylə
meydana gəlir. Homoziqot fərdlərdə hemoqlobinlərin
hamısı oraqvari (anormal) çeşiddədir. Belə insanların
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qanında oksigen miqdarı azaldığında (məsələn, çox
yüksək yerlərdə və ya güclü fiziki stres altında), oraqvari hüceyrə hemoqlobinləri uzun liflər şəklində yığılaraq,
qırmızı qan hüceyrəsini oraq formasına çevirir (Şəkil
5.19). Oraq formalı hüceyrələr yığılıb kiçik qan damarlarını tıxaya və sıxlıqla fiziki zəiflik, ağrı, orqanlarda
zədə, hətta, insult və iflic hallarına gətirib çıxara bilir.
Oraqvari hüceyrə xəstəliyindən əziyytə çəkən uşaqlarda
vaxtaşırı qan köçürmə ilə beyin zədələrinin qarşısını
almaq mümkündür. Yeni dərmanlar başqa problemlərin
qarşısını ala, yaxud təsirlərini azalda bilir. Halhazırda,
bu xəstəliyin əlçatan müalicəsi mövcud deyil, ancaq
xəstəlik üzərində gen müalicəsi tədqiqatları aparılmaqdadır.
Resessiv bir əlamət olaraq, oraqvari hüceyrə xəstəliyinin özünü tam şəkildə biruzə verməsi üçün iki oraqvari allel tələb olunur, ancaq tək bir anormal allel də
fenotipə təsirini göstərir. Yəni, orqanizm səviyyəsində,
normal allel oraqvari allelə natamam dominantlıq göstərir (Şəkil 14.17). Molekulyar səviyyədə isə, bu allellər
kodominantdır, yəni heteroziqotlarda (daşıyıcı)həm
oraqvari, həm də normal hemoqlobin istehsal olunur.
Burada, heteroziqotlar oraqvari hüceyrə əlamətinə malikdir
deyilir, ancaq bu əlamət sözü əvvəl verilən tərifə görə,
fenotip xarakterin bir çeşidi mənasında deyil, özünü
tam şəkildə göstərən oraqvari hüceyrə xəstəliyindən
fərqləndirmək üçün istifadə olunur. Ümumilikdə, heteroziqotlar sağlam olsalar da, qanda uzunmüddətli aşağı
oksigen səviyyəsinə məruz qaldıqlarında, onlarda bəzi
simptomlar üzə çıxır.

Şəkil 14.17 Oraqvari hüceyrə xəstəliyi və oraqvari hüceyrə

əlaməti.

Oraqvari hüceyrə allelləri
Aşağı
O2

Oraqvari
hüceyrə
xəstəliyi

Oraqvari
Oraqvari hüceyrə
Uzun liflər qırmızı
hüceyrə
hemoqlobin
qan hüceyrəsini
hemoqlobin protein lifinin bir
oraqvari formaya
proteinləri
hissəsi
salır.
(a) Oraqvari hüceyrə xəstəsi homoziqot: Zəiflik, anemiya, ağrı və
qızdırma, orqan zədənmələri
Oraqvari hüceyrə alleli
Normal allel
Çox
aşağı
O2

Oraqvari hüceyrə
və normal
hemoqlobin
proteinləri

Oraqvari hüceyrə lif
proteininin bir hissəsi
və normal hemoqlobin
proteinləri

Oraqvari
hüceyrə
əlaməti
Oraqvari
və normal
qırmızı qan
hüceyrələri

(b) Oraqvari hüceyrə əlaməti daşıyan heteroziqot: Qandakı
oksigen çox aşağı səviyyədə olduğunda bəzi simptomlar görünür.
Malyariya simptomlarında azalma.

Hər 10 afro-amerikalıdan biri oraqvari hüceyrə əlamətinə malikdir. Bu, homoziqotlarda kəskin mənfi təsirləri
olan bir allel üçün qeyri-adi şəkildə yüksək heteroziqot
tezliyidir. Bəs nə üçün təkamül populyasiyada bu
alleli sıradan çıxarmamışdır? İzahlardan biri budur ki,
bir nüsxə oraqvari allel, xüsusilə uşaqlarda, malyariya
tutmalarının sıxlıq və kəskinliyini azaldır. Malyariya paraziti həyatının bir hissəsini qırmızı qan hüceyrələrində
keçirir (Şəkil 28.16) və heteziqot səviyyəsində oraqvari hemoqlobin miqdarı belə parazit sayını azaldaraq,
malyariya simptomlarının mülayimləşməsinə səbəb olur.
Nəticədə, malyariya parazitinin geniş yayıldığı tropik
Afrikada, oraqvari allel homoziqot halda zərərli olsa da,
heteroziqotlar üçün bəlli üstünlük təmin edir. (Şəkil
23.18.) Bu iki təsir arasındakı tarazlıq Başlıq 23.4də müzakirə olunur. Afro-amerikalıların nisbi olaraq,
yüksək oraqvari hüceyrə əlamətinə malik olması, Afrika
mənşəyindən qalan bir qalıqdır.

Dominant İrsi Xəstəliklər
Bir çox zərərli allellər resessiv olsa da, bəzi insan
xəstəlikləri dominant allellər tərəfindən törədilir. Nümunələrdən biri 25 000 insandan birində rast gəlinən
bir cırtdanlıq tipi, axondroplaziya xəstəliyidir. Heteroziqot fərdlər cırtdan fenotipə malikdir (Şəkil 14.18).
Beləcə, axondroplaziya olmayan insanlar, yəni populyasiyanın 99.99%-i bu resessiv allal baxımından homoziqotdur. Çoxbarmaqlılıqda olduğu kimi, axondroplaziya halında da resessiv allel dominant alleldən dəfələrlə
yüksək tezliyə malikdir.

Şəkil 14.18 Axondroplaziya − Dominant əlamət. Həkim
Michael C. Ain dominant allel tərəfindən törədilən bir cırtdanlıq tipi,
axondroplaziyadan əziyyət çəkir. Ancaq xəstəliyi ona ilham vermişdir. Michael axondroplaziya kimi xəstəliklərin səbəb olduğu sümuk
nasazlıqlarının müalicəsi üzrə mütəxəssisdir. Dominant allel (D)
valideynlərdən birinin yumurta və ya spermasında baş verən mutasiya
nəticəsində əmələ gələ, yaxud valideyndən keçə bilir. Cədvəldə daşıyıcı ata halı təsvir olunur.
Övladlar
Cırtdan
fenotip

Dd

Normal
fenotip

dd

Spermalar
Yumurtalar

D
Dd

d

Cırtdan
fenotip

d

Cırtdan
fenotip

Dd

d
dd

Normal
fenotip

dd

Normal
fenotip

Nisbətən zərərsiz olan axondroplaziyadan fərqli olaraq, bəzi dominant allellər ölümcül xəstəliklərə səbəb
olur. Bu allellər öldürücü təsiri olan resessiv allellərdən
dəfələrlə nadirdir. Ölümcül resessiv allel yalnız homoziqot halda öldürücüdür, çünki heteroziqot daşıyıcılar
normal fenotipə malikdir və allelin nəsildən nəsilə
ötürülməsi mümkündür. Ölümcül dominant allel isə,
adətən, təsir altında olan fərdlər yetkinliyə çatıb çoxala
bilmədən onların ölümünə səbəb olur və beləcə, allel
burada yeni nəslə keçə bilmir.
Ancaq ölümcül xəstəliyin simptomları çoxalma yaşından sonra özünü göstərirsə, ölümcül dominant allel
balalara keçə bilir. Məsələn, sinir sisteminin degenerativ
pozuntusu Huntington xəstəliyi öldürücü dominant
allel nəticəsində yaranır və 35-40 yaşa qədər bu xəstəliyin açıq fenotip təsiri müşahidə olunmur. Sinir sisteminin korlanması başladıqdan sonra, proses dönməzdir
və qaçılmaz olaraq ölümlə nəticələnir. Başqa dominant
əlamətlərdə olduğu kimi, Huntington xəstəliyinə malik
valideyndən doğulan bir uşağın xəstəlik allelini daşıma
ehtimalı 50%-dir (Şəkil 14.18). ABŞ-da, təxminən, hər
10 000 insandan biri bu xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Əvvəllər, şəxsin Huntington alleli daşıyıb-daşımadığını təyin etməyin tək yolu simptomların üzə çıxmasını
gözləmək idi, ancaq artıq bu belə deyil. Xəstəliyə sıxlıqla rast gəlinən böyük bir ailənin DNA analizi 4-cü xromosomun bir ucuna yaxın bölgədə yerləşən bir lokusda
Huntington allelini üzə çıxarmış və gen 1993-cü ildə
ardıcıllanmışdır. Bu tədqiqat nəticəsində, hər hansı bir
insanın genomunda Huntington allelinin varlığını təyin
edə bilən sınaq hazırlanmışdır (Başlıq 20.1 və 20.4).
Digər tərəfdən, belə sınaqlar xəstəlik tarixçəsi olan ailə
üzvlərini çox çətin seçim qarşısında qoyur. Bəzi insanlar
xəstəlik analizi verərkən, digərləri belə bir informasiyanı öyrənməyin həddindən artıq ağır olacağına qərar
verərək, sınaqdan imtina edirlər.

Çoxfaktorlu Xəstəliklər
Tək bir gen lokusundakı bir və ya hər iki allelin
anormal versiyasından qaynaqlandıqları üçün, buraya
qədər haqqında danışılan irsi xəstəliklərə, bəzən, sadə
Mendel xəstəlikləri də deyilir. Lakin xəstəliklərin çoxu
çoxfaktorludur, yəni genetik komponentlə yanaşı əhəmiyyətli dərəcədə mühit faktorlarının təsiri altındadır.
Ürək xəstəlikləri, diabet, xərçəng, alkoqolizm, şizofreniya, bipolyar pozuntu və bir çox başqa nasazlıq çoxfaktorludur. Burada, irsi komponent poligendir. Məsələn,
bir sıra gen ürək-damar sağlamlığına təsir edərək, bəlli
insanları digərlərindən ürək tutması kimi hallar qarşısında daha zəif hala gətirir. Ancaq genotipdən asılı
olmayaraq, sağlam həyat tərzi ürək-damar sağlamlığı və
digər çoxfaktorlu xarakterlər üzərində çox böyük təsirə
malikdir. Məşq, sağlam qidalanma, siqaret çəkməmə
və ağır şərtlərin öhdəsindən asanlıqla gəlmə bacarığı
kimi faktorların hamısı ürək xəstlikləri və bəzi xərçəng
tipləri riskini azaldır.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
FƏSİL 14 Təkamül
Mendel və
vəElmi
GenAraşdırma
Anlayışı
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Genetik Analiz və Məsləhətvermə
Sadə Mendel xəstəliklərinin qarşısını almaq döllənmə
baş vermədən əvvəl və ya hamiləliyin erkən mərhələlərində bəlli genetik pozuntu analizləri aparmaqla mümkündür. Bır çox xəstəxananın gələcək valideynlər üçün
ailədə müşahidə olunan spesifik xəstəliklər haqqında
informasiya təmin edən genetik məsləhətçiləri var. Rüşeym və yeni doğulan körpə ilə aparılan analizlər vasitəsilə də genetik xəstəlikləri təyin etmək mümkünüdür.

Mendel Genetikası və Ehtimal Qaydalarına
Əsaslanan Məsləhətvermə
Aydın və Solmaz adlı bir cütlük təsəvvür edin. Hər
ikisinin resessiv olaraq ötürülən ölümcül xəstəlikdən
ölən qardaşı var. Aydın və Solmaz ilk uşaqlarını dünyaya gətirməzdən əvvəl uşağın sözügedən xəstəliyə
tutulma ehtimalını öyrənmək istəyirlər. Həm Aydın,
həm də Solmazın ata və anaları resessiv allel daşıyıcısı
olmalıdır, çünki qardaşlar xəstə idilər. Yəni, Aydın və
Solmaz Aa × Aa cütləşməsinin məhsuludurlar. Burada a
xəstəliyin törədici allellidir. Aydın və Solmazın homoziqot resessiv olmadığı da bilinir, çünki heç biri xəstəliyə
tutulmayıb. Buna görə, genotipləri AA və ya Aa olmalıdır.
Aa × Aa cütləşməsindən 1 AA : 2 Aa : 1 aa nisbəti
alındığı bilindiyinə görə, Solmaz və Aydın hər biri 2/3
ehtimalla daşıyıcıdır (Aa). Vurma qaydasına əsasən,
cütlüyün ilk uşaqlarının xəstəliyə tutulma ehtimalı
bunların hasilidir: 2/3 (Solmazın daşıyıcı olma ehtimalı),
2/3 (Aydının daşıyıcı olma ehtimalı) və 1/4 (iki daşıyıcının bir xəstə uşaq dünyaya gətirmə ehtimalı). Deyək
ki, cütlük dünyaya uşaq gətirməyə qərar verir. Nəticədə,
körpənin xəstə olmama ehtimalı 8/9-dir. Lakin bu aşağı
ehtimala baxmayaraq, uşaq xəstəliklə doğulsa, cütün
daşıyıcı genotipə (Aa) malik olduğu ortaya çıxacaqdır.
Solmaz və Aydın daşıyıcıdırsa, növbəti uşaqların xəstə
olma ehtimalı 1/4-dir. Digər balalar üçün ehtimal ona
görə yüksəkdir ki, birinci uşaq ilə diaqnoz dəqiqləşmiş və hər iki valideynin daşıyıcı olduğu öyrənilmişdir.
Artan ehtimal hər hansı şəkildə ilk uşağın genotipinin
növbəti uşaqlara təsirindən qaynaqlanmır.
Cütləşmə nəticələrini Mendel qanunları əsasında
təxmin etməyə çalışarkən, hər bala vermənin müstəqil
bir hadisə olduğunu, özündən əvvəlki balaların genotipindən təsirlənmədiyini diqqətə almaq əhəmiyyətlidir.
Fərz edək ki, Solmaz və Aydın daha üç uşaq dünyaya
gətirmək istəyirlər və hər üç uşaq sözügedən irsi xəstəliyə tutulur. Belə bir şeyin baş vermə ehtimalı 1/4 × 1/4
× 1/4 × 1/4=1/64-dir. Belə bir uğursuzluq ardıcıllığına
baxmayaraq, 4-cü uşağın da xəstə olma ehtimalı 1/4
olaraq qalır.

Daşıyıcı Təyin Etmək Üçün Genetik Analiz
Resessiv xəstə uşaqların çoxu normal fenotipli valideynlərin uşaqlarıdır. Buna görə, müəyyən bir xəstəlik
riskini hesablamaq üçün kritik məqam gələcək valideynlərin resessiv allel daşıyıcısı olub-olmadığının
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tapılmasıdır. Getdikcə artan sayda irsi xəstəliklər üçün
dominant homoziqot normal fenotipli fərd ilə heteroziqot daşıyıcı arasında fərq qoya bilən analiz metodları
inkişaf etdirilir. Bu gün Tay-Sachs, oraqvari hüceyrə və
sistik fibrozun ən geniş yayılmış tipində müvafiq allel
daşıyıcısını təyin etmək üçün metodlar mövcuddur.
Tay-Sachs üçün ABŞ-da 1980-ci illərdə başlayan daşıyıcı
təyin proqramı bu xəstəliklə doğulan uşaqların sayında
azalma əldə etmişdir.
Bu genetik analizlər ailədə genetik xəstəlik keçmişi
olan insanların hamilə qaldıqdan sonra, rüşeym analizi
vermək qərarı daxil, dünyaya uşaq gətirmək barədə
məlumat əsaslı qərar vermələrinə imkan yaradır. Lakin
genetik analiz başqa suallar doğurur: İnsanlar özləri sağlam olduqları halda, məhz daşıyıcı olduqları üçün səhiyyə və ya həyat sığortasından məhrum edilə və ya onları
bu cür imtiyazlarla təmin edən işlərini itirə bilərlərmi?
2008-ci ildə ABŞ-da genetik analiz nəticələri əsasında işəgötürmə və ya sığorta mövzularında ayrıseçkilik
tətbiqini qadağan edən Genetik İnformasiya Ayrıseçkiliyinə Qarşı Aktı (ing. Genetic İnformation Nondiscrimination Act) qüvvəyə minmişdir. Geniş kütlələrin analiz
nəticələrini başa düşməsi üçün yetərli sayda genetik
məsləhət verilib-verilmədiyi açıq sual olaraq qalır. Nəticələr aydın şəkildə anlaşılsa belə, təsirə məruz qalan
şəxslər çətin seçim qarşısında ola bilirlər. Biotexnoloji
inkişaf insanların əzablarını yüngülləşdirmək potensialı daşıyır, lakin bununla yanaşı onları ağır seçimlərin
boyunduruğu altına da salır.

Rüşeym Analizi
Fərz edək ki, uşaqlarının dünyaya gəlməsini gözləyən
cütlüyün hər iki fərdinin Tay-Sachs alleli daşıyıcısı olduqları ortaya çıxır. İnkişafda olan rüşeymin Tay-Sachs
xəstəliyi statusunu daşıyıb-daşımadığını öyrənməyin
yollarından biri amniosentezdir. Amniosentez üçün
həkim iynə ilə uşaqlıqdan, rüşeymin içində üzdüyü amnion mayesindən təxminən 10 mL (millilitr) nümunə
alır. Nümunə hamiləliyin 15-ci həftəsindən başlayaraq
alına bilir (Şəkil 14.19a). Bəzi genetik xəstəliklər maye
içində olan bəlli molekulların birbaşa aşkarlanması ilə
təyin oluna bilir. Tay-Sachs kimi xəstəliklər üçün isə,
analiz amnion mayesinə düşmüş rüşeym hüceyrələrindən laborator şəraitdə törədilən hüceyrə kulturasının
DNA-sı ilə aparılır. Bu kultura hüceyrələri müəyyən
xromosom anormallıqlarını aşkarlamaq üçün də istifadə
oluna bilir (Şəkil 13.3).
Digər bir metod xorion xovların biopsiyası, CVSdir (CVS .ing. chorionic villus sampling). Burada, incə
boru uşaqlıq boynundan uşaqlığa daxil edilir və rüşeym
ilə ana arasında qida, həmçinin, tullantı maddələrinin
nəqliyyatını həyata keçirən orqan olan ciftdən çox
kiçik toxuma nümunəsi sorularaq alınır (Şəkil 14.19.b).
Ciftdən nümunə olaraq alınan xorion xov hüceyrələri
rüşeymə aiddir və genotipləri yeni orqanizmin genotip
və DNA ardıcıllığı ilə eynidir. Bu hüceyrələr sürətlə
çoxaldıqları üçün onları dərhal kariotipləmək mümkündür. Belə sürətli analiz kariotipləmə üçün həftələr tələb

Şəkil 14.19 Rüşeymin genetik xəstəliklər baxımından analizi. Biokimyəvi analizlər vasitəsilə spesifik
pozuntular ilə əlaqəsi olan maddələri aşkarlamaq mümkündür. Genetik analizlər isə, genetik anormallıqları
təyin edir. Kariotipləmə rüşeymin xromosom say və görünüşündəki anormallıqları təyin edə bilir.
(a) Amniosentez

(b) Xorion xovların biopsiyası (CVS)

1 Hamiləliyin 15-ci
həftəsindən başlayaraq,
amnion mayesindən
nümunə götürmək
mümkündür.

Amnion maye
alınır

Ultrasəs
görüntüləmə

Rüşeym

1 Xorion xov
toxumasından
nümunəni
hamiləliyin 10-cu
həftəsi kimi erkən
vaxtda götürmək
mümkündür.

Ultrasəs
görüntüləmə

Nümunə
götürülür

Rüşeym
Cift

Cift
Sentrifuqasiya

Xorion
xovları

Uşaqlıq
Uşaqlıq ağzı

Uşaqlıq ağzı
Maye
Rüşeym
hüceyrələri

Bir neçə saat
2 Biokimyəvi və genetik analiz əldə
olunmuş amnion mayesindən dərhal
götürülə, yaxud daha sonra kultura
hüceyrələri ilə aparıla bilər.

Uşaqlıq

Biokimyəvi
və genetik
analiz

Bir neçə
saat

Bir neçə
saat

Bir neçə həftə

Rüşeym
hüceyrələri
2 Kariotipləmə, biokimyəvi və
genetik analizlər dərhal rüşeym
hüceyrələrinə tətbiq oluna
bilər və bir neçə gün içərisində
nəticə alınır.

3 Kariotipləmə üçün lazımi sayda
hüceyrə əldə etməkdən ötrü rüşeym
hüceyrələri kulturada çoxaldılmalıdır.
Kariotipləmə

edən amniosentez ilə müqayisədə üstünlüyə malikdir.
CVS metodunun digər bir üstünlüyü hamiləliyin 10cu həftəsi kimi daha erkən mərhələdə həyata keçirilə
bilməsidir.
Ananın qanına təsadüfən düşən rüşeym hüceyrələri,
hətta, rüşeym DNA-sının alınması üçün üsullar inkişaf etdirilmişdir. Sayları çox az olsa da, bu hüceyrələri
kulturada çoxaltmaq və test etmək, rüşeym DNA-sını
analiz etmək mümkündür. 2012-ci ildə, alimlər ananın
qanından alıqları, ananın və rüşeymin DNA ardıcıllıqları müqayisə edərək, rüşeymin bütün genomunu uğurla
analiz etməyə müvəffəq olmuşdurlar. Bəlli xəstəliklərin təyini üçün doğuşöncəsi müdaxiləsiz analiz kimi,
hüceyrəsiz rüşeym DNA-sı testləri və digər qan analizlərinin istifadəsi getdikcə artır. Buradan əldə olunan
müsbət nəticələr valideynlərə amniosentez və ya CVS
kimi əlavə diaqnoz sınaqlarının aparılmasının lazım
olduğunu göstərir.
Genetik analizlə aşkarlanması çətin ola bilən əsas
anatomik anormallıqlar görüntüləmə metodları ilə birbaşa müşahidə oluna bilir. Məsələn, ultrasəs metodu əks
olunan səs dalğalarıyla rüşeymin görüntüsünü yaradan
sadə, zərərsiz vasitədir.
Ultrasəs və ana qanından rüşeymin hüceyrə və ya
DNA-sının toplanması prosesi ana və ya rüşeym üçün
bilinən heç bir təhlükə yaratmır. Digər metodlar isə,
bəzi hallarda fəsadlar törədə bilir. Diaqnoz sınağı kimi

amniosentez və CVS, adətən, Down sindromlu uşağın
doğulma ehtimalı yüksək olduğu üçün 35 yaşından
yuxarı qadınlara tövsiyə olunur, ancaq şübhələr varsa,
daha gənc qadınlara da təklif olunur. Rüşeym analizi Tay-Sachs kimi ciddi pozuntu ortaya çıxarmışsa,
valideynlər çox çətin seçim ilə qarşı-qarşıya qalırlar: hamiləliyi sonlandırmaq, yaxud potensial olaraq, öldürücü
genetik xəstəlikli övlad böyütmək. ABŞ-da 1980-ci ildə
başlayan Tay-Sachs alleli üçün valideyn və rüşeym
monitorinqi nəticəsində, bu əlacsız xəstəliklə doğulan
uşaqların sayında 90%-lik azalma əldə edilmişdir. Çin
2008-ci ildə beta-talassemiya adlı təhlükəli genetik
qan xəstəliyi hallarını aşkarlamaq üçün rüşeym analiz proqramına təkan vermişdir. Nəticədə, 2011-ci ilə
qədər xəstəliyin müşahidə olunma tezliyi 1000 doğuşda
21-dən 13-ün bir az altına enmişdir.

Körpələrin Monitorinqi
Bəzi genetik xəstəlikləri körpə doğulduqdan sonra,
sadə biokimyəvi analiz ilə aşkarlamaq mümkündür.
Ən çox tətbiq olunan monitorinq proqramlarından
biri ABŞ-da 10 000 ilə 15 000 doğuşdan birində
rast gəlinən, resessiv irsi xəstəlik olan PKU (ing.
phenylketonuria) pozuntusudur. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlar fenilalanin aminturşusunu düzgün
şəkildə emal edə bilmirlər. Bu maddə və yan məhsulu
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,
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olan fenilpiruvat qanda zəhərli olacaq səviyyələrə qədər
yığılaraq, kəskin əqli gerilik yaradır. Ancaq PKU yeni
doğulan körpədə erkən aşkarlanarsa, aşağı fenilalaninli
qida qəbulu ilə normal inkişafı təmin etmək mümkündür. (Bu pəhriz bir sıra başqa maddələrlə yanaşı tərkibində fenilalanin olan süni qida dadlandırıcısı aspartam
da ehtiva etməməlidir.) Təəssüf ki, hazırda çox az başqa
genetik xəstəlik müalicə oluna bilir.
Kəskin irsi xəstəliklərin təyini üçün rüşeym və yeni
doğulanların analizi, daşıyıcı genotipin aşkarlanması və
genetik məsləhətvermə kimi bütün metodlar Mendel
modeli irsiyyət anlayışına əsaslanır. Elm gen ideyasını, yəni sadə ehtimal qaydaları əsasında, irsən keçən
faktor anlayışını Gregor Mendel-in müdrik kəmiyyət
təcrübələrinə borcludur. Alim kəşflərini elan etdiyində,
bioloqların çoxu tərəfindən diqqətə layiq görülməmişdi.
Onillər sonra, yalnız 20-ci əsrin əvvəllərində onların
əhəmiyyəti başa düşülmüşdür.
Növbəti fəsil Mendel qanunlarının fiziki əsasını təşkil
edən xromosomların cinsi yolla çoxalma dövrələrindəki
davranışları və Mendel genetikası ilə xromosom nəzəriyyəsinin birləşməsinin genetikanın inkişafına necə
təkan verdiyindən bəhs edir.

14 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

14.1

Mendel elmi metodla iki irsiyyət qanunu təyin
etmişdir
Gregor Mendel bağ noxudları ilə apardığı təcrübələr əsasında, valideynlərin balalarına diskret genlər ötürdüyü və
onların nəsildən nəslə bütövlüyünü qoruyub saxladığını
irəli sürən irsiyyət nəzəriyyəsi qurmuşdur. Nəzəriyyə iki
"qanun" ehtiva edir.
Ayrılma qanunu: Genlərin allel adlanan çeşidləri var.
Diploid orqanizmdə bir genin iki alleli meyoz və qamet
əmələgəlmə prosesində bir-birindən ayrılır. Sperma və
yumurta bu allellərin yalnız birini əldə edir. Bu qanun
monohibrid öz-özünə tozlanmada, F2 nəslində müşahidə
olunan 3:1 nisbətini izah edir. Orqanizm gen başına hər
bir valideyndən bir allel alır. Heteroziqotlarda bu iki allel
bir-birindən fərqlidir. Dominant allelin ekspressiyası resessiv allelin fenotipdəki təsirlərini gizlədir. Homoziqotlarda allellər eynidir və safqan adlanırlar.
Sərbəst paylanma qanunu: Bir genin allel cütü başqa bir
genin allel cütündən müstəqil şəkildə qametlərə paylanır.
İki gen baxımından heteroziqot fərd olan dihibrid orqanizmlərin çarpazlanması 9:3:3:1 fenotip nisbətində balalar
əmələ gətirir.
Mendel safqan bənövşəyi çiçəkli noxudları ağ çiçəkli noxudlarla çarpazladığında, ağ çiçək əlaməti F1 nəslində yoxa
çıxmış, ancaq F2 nəslində yenidən görünmüşdür. Genetika
terminləri ilə bu hadisəni izah edin.
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BÖLÜM 3

Genetika

YOXLAMA 14.4
1. Həm Sevil, həm də Nərimanın bacıları sistik fibroz xəstəsidir,
ancaq nə Sevil ilə Nəriman, nə də onların hər hansı valideyni
bu xəstəliyə tutulmayıb. Sevil ilə Nərimanın cütləşməsindən
doğulacaq uşağın sistik fibroz olma ehtimalını hesablayın.
Analiz nəticəsində Sevilin daşıyıcı olduğu, Nərimanın isə daşıyıcı olmadığı ortaya çıxarsa, ehtimal nə olacaqdır? Cavablarınızı izah edin.
2. ƏLAQƏ QUR
Hemoqlobində tək bir aminturşu fərqinin
bu proteinin uzun liflər formasında yığılmasına necə səbəb
olduğunu izah edin (Şəkil 5.14, 5.18 və 5.19).
3. Azadın ayaqlarında altı barmaq vardır. Bu çoxbarmaqlılıq
dominant əlamətdir. Anası və beş qardaşından ikisi əlavə
barmaqlara malikdir, ancaq atasında bu hal müşahidə
olunmur. Azadın barmaq sayı xarakteri baxımından genotipi
nədir? Cavabınızı izah edin. Verilən xarakter allellərini B və b
ilə göstərin.
4. ƏLAQƏ QUR
Cədvəl 14.1-dəki çiçək rəngi üçün monohibrid çarpazlamanın F2 nəslində dominant əlamətin
resessivə fenotip nisbətinə diqqət yetirin. Daha sonra, Şəkil
14.15b-dəki ikinci nəsil cütünün balalarındakı fenotip nisbətini hesablayın. Bu iki nisbət arasındakı fərqi yaradan nədir?

BAŞLIQ

14.2

Mendel genetikası ehtimal qaydaları ilə izah
olunur
Rr
Allellərin spermalara
paylanması
1/2

Sperma
1/2

Vurma qaydası: İki və ya daha çox müstəqil hadisənin birlikdə baş vermə ehtimalı onların ayrı-ayrılıqda baş vermə
ehtimallarının hasilinə bərabərdir. Toplama qaydası: İki
və ya daha çox, qarşılıqlı ekskluziv (bir-birini istisna edən)
yolla baş verə bilən hadisənin ehtimalı bu fərdi ehtimalların cəminə bərabərdir.
Bu qaydalar mürəkkəb genetika məsələlərinin həllində
istifadə olunur. Dihibrid və ya başqa bir çoxxarakterli
çarpazlama iki və ya daha çox sayda müstəqil monohibrid
çarpazlamanın eyni zamanda baş verməsinə ekvivalentdir.
Bir bala genotipinin ehtimalı üçün xarakterləri ayrı-ayrılıqda hesablandıqdan sonra, onların hasili əldə edilir.
TƏSVİR ET Şəkil 14.8 sağ tərəfdəki Punnet cədvəlini hər gen üçün
ayrı, monohibrid cədvəl olaraq çəkin. Hər cədvəlin altına əmələ gələn
fenotiplər üçün nisbəti yazın. Vurma qaydasını istifadə edərək, hər
mümkün dihibrid fenotip üçün ümumi nisbəti hesablayın. Fenotip
nisbəti neçədir?

BAŞLIQ

14.3

BAŞLIQ

İrsi Mexanizmlərin Çoxu Sadə Mendel
Modelindən Daha Mürəkkəbdir

İnsanın bir sıra xarakteri Mendel modelinə tabedir
Ailə ağaclarının analizi ilə fərdlərin genotipləri və gələcəkdə doğulacaq uşaqlar haqqında təxmin irəli sürmək mümkündür. Bu təxminlər dəqiq gələcəkdən xəbərvermə deyil,
statistik ehtimallardır.

Genişlədilmiş Tək Gen Mendel Genetikası
Bir gen allelləri
arasında əlaqə tipi

Tərif

Bir allelin tam
dominantlığı

Heteroziqot fenotip
homoziqot dominant
fenotip ilə eynidir.

Allellərdən birinin
natamam dominantlığı

Heteroziqot fenotip iki
homoziqot fenotipin
aralıq fenotipidir.

14.4

Nümunə
Dd

BB

dd

dd

Dd

Bb

Dd

dd

dd

Dd

Dd

DD
və ya
Dd

dd

dd

RQRQ RQRA RARA
Kodominantlıq

Hər iki fenotip heteroziqotlarda özünü
göstərir.

IA IB

Çoxallelli irsiyyət

Populyasiyada bəzi
ABO qan qrupu
genlər ikidən çox allelə IA, IB, i
malikdir.

Pleyotropiya

Bir gen çox sayda
fenotipik xarakterə
təsir edir.

Dul çıxıntılı

Oraqvari-hüceyrə
xəstəliyi

Genişlədilmiş Çosaylı Gen Mendel Genetikası
Bir gen allelləri
arasında əlaqə tipi
Epistaz

Tərif
Bir genin fenotip
ekspressiyası digər
bir genin ekspressiyasına təsir edir.

Nümunə

Dul çıxıntısız

Bir sıra genetik xəstəliklər sadə resessiv əlamət olaraq
ötürülür. Ən çox zərər görənlər (homoziqot resessiv) fenotip
olaraq normal olan heteroziqot daşıyıcıların uşaqları olur.
Oraqvari-hüceyrə allelinin qorunub saxlanmasının səbəbi
yəqin ki, təkamüldür. Allel homoziqot halda xəstəlik
törədir, ancaq heteroziqotlarda malyariya tutmalarının tezlik
və şiddətini azaltdığı üçün üstünlük təşkil edir.
Oraqvari allellər

QqEe
QE

QqEe
qE

Qe

qe

QE

Aşağı
O2

Oraqvarihüceyrə
xəstəliyi

qE
Qe

Oraqvari-hüceyrə hemoqlobin
proteinləri

qe

Çoxgenli irsiyyət

Bir fenotip birdən
çox genin təsiri
altındadır.

AaBbCc

AaBbCc

Genotiplərin ekspressiyası ətraf mühitin təsir ilə dəyişə
bilir. Nəticədə bəlli spektr aralığında fenotiplər ortaya çıxır.
Mühitin təsiri altında olan poligen xarakter çoxfaktorlu
xarakter adlanır.
Orqanizmin fiziki görünüş, daxili anatomiya, fiziologiya,
davranış kimi ümumi fenotipləri onun ümumi genotip və
spesifik ətraf mühit keçmişini əks etdirir. Hətta, ən mürəkkəb irsiyyət mexanizmlərində belə, Mendelin təməl qanunları doğruluğunu qoruyur.
ABO qan qrupu allellərinin irsiyyəti yuxarıdakı cədvəllərin ilk
sütununda sadalanan genetik əlaqələrin hansına nümunə ola
bilər? Hər bir genetik əlaqə tipi üçün cavabınızın izahını verin.

Oraqvari hemoqlobin lifinin bir
hissəsi

Uzun liflər qırmızı
qan hüceyrəsini
oraq formasına salır

Öldürücü dominant allel fərdi çoxalma dövründən əvvəl
öldürürsə, populyasiyadan yoxa çıxır. Öldürücü olmayan
və ya həyat dövrəsinin gec mərhələlərində öldürücü olan
dominant allellər Mendel irsiyyətinə görə ötürülür.
Bir sıra insan xəstəlikləri çoxfaktorlu olub, həm genetik,
həm də ətraf mühit komponentinə malikdir. Beləcə, sadə
Mendel irsiyyətinin qaydalarına riayət etmir.
Genetik məsləhətçilər ailə tarixçələrinə baxaraq, cütlərə
doğulacaq uşaqlarının genetik pozuntu daşıma ehtimalı
haqqında informasiya verə bilir. Gələcək valideynlərin
bəlli xəstəliklərlə əlaqəli resessiv allel daşıyıcıları olubolmadıqlarını öyrənmək üçün genetik analizlər aparılması
geniş tətbiq olunur. Qan analizi ilə rüşeymi bəlli xəstəliklərə
qarşı yoxlamaq mümkündür. Amniosentez və xorion
xovların biopsiyası (CVS) ilə bəlli genetik xəstəliyin
rüşeymdə olub-olmadığı təyin oluna bilir. Digər genetik
analizlər doğuşdan sonra həyata keçirilə bilər.
Bir cütün hər iki üzvü sistik fibroz alleli daşıyıcısıdır. Üç uşağının
heç biri sistik fibroz xəstəsi deyil, ancaq hər hansı biri daşıyıcı
ola bilər. Ailə dördüncü uşağı dünyaya gətirmək istəyir, ancaq
ilk üç uşaq xəstəliyə tutulmadığı üçün dördüncü uşağın xəstə
olacağından narahatdırlar. Bu cütlüyə nə tövsiyə edərdiniz?
Üç uşağın daşıyıcı olub olmadığını öyrənmək valideyinlərin
təxminlərindəki qeyri-müəyyənliyi azaltmağa kömək edərmi?
FƏSİL 14
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Genetika Məsələlərinin Həlli üçün ipucları
1. Məsələdə verilməyibsə, allellər üçün hərflər təyin edin.
Simvol bir hərflidirsə, dominant üçün böyük hərf, resessiv
üçün isə, kiçik hərf istifadə olunur.
2. Fenotipə uyğun bütün mümkün genotipləri təyin edib
yazın.
a. Fenotip dominant əlamətdirsə (məsələn, bənövşəyi
çiçək), o zaman genotip ya homoziqot dominant, ya da
heteroziqot ola bilər (bu nümunə üçün PP və ya Pp).
b. Fenotip resessiv əlamətdirsə, genotip yalnız homoziqot
resessiv ola bilər (burada pp).
c. Əgər məsələdə verilən canlıya safqan deyilirsə, genotip
homoziqotdur.
3. Məsələdə nə soruşulduğunu təyin edin. Əgər çarpazlama
tələb olunursa, əldəki allellər ilə [genotip] × [genotip]
şəklində ifadə edin.
4. Çarpazlamanın nəticəsini təxmin etmək üçün Punnett
cədvəli çəkin.
a. Bir valideynin qametlərini cədvəlin üstünə, digərini isə
sol tərəfinə qoyun. Genotipin qametlərindəki allel(lər)i
təyin etmək üçün sistemli şəkildə mümkün bütün halları yazın. Hər bir qametin hər bir gendən bir allel aldığını unutmayın. Eyni şəkildə, n sayda heteroziqot gen
lokusu üçün 2n sayda qamet tipi mümkün olduğunu da
nəzərə alın. Məsələn, AaBbCc genotipli bir orqanizm
23=8 tip qamet istehsal edəcəkdir. Qamet genotiplərini
cədvəlin üstü və soluna dairələr içində yazın.
b. Mümkün bütün spermalar mümkün bütün yumurtaları
mayalandırırmış kimi bütün mümkün bala genotiplərini cədvəlin müvafiq qutularına yazın. Məsələn,
AaBbCc × AaBbCc çarpazlamasında, cədvəl 8 sətir və
8 sütuna malik olacağı üçün 64 fərqli bala yaranacaqdır. Genotiplər bilindiyinə görə, fenotipləri də təxmin
etmək olur. Genotip və fenotipləri sayaraq müvafiq nisbətləri hesablayın. Cədvəl çox böyük olduğu üçün bu
metod çox məhsuldar deyil. 5-ci bənddə təklif edilən
üsul daha asandır.

5. Punnett cədvəli çox böyüdüyündə, ehtimal qaydalarını
istifadə etmək olar. Məsələn, Başlıq 14.2 icmal sualına və
Sınaq 7-ci suala baxın. Genləri ayrı-ayrılıqda götürmək
mümkündür.
6. Məsələdə çarpazlamada iştirak edən valideynlərin genotipi deyil, yalnız balaların fenotip nisbəti verilmişsə,
fenotiplər əsasında valideynlərin genotiplərini təxmin
etmək mümkündür.
a. Məsələn, bala nəslin yarısı resessiv, digər yarısı isə
dominant fenotip daşıyırsa, deməli, çarpazlama heteroziqot ilə homoziqot arasında aparılmışdır.
b. 3:1 nisbəti verilmişsə, hər iki valideyn heteroziqotdur.
c. Söhbət iki gendən gedir və bala nəsli üçün 9:3:3:1
nisbəti verilibsə, hər iki valideyn iki gen üçün də
heteroziqotdur. Diqqət: Real təcrübədən əldə olunan
rəqəmlərin təxmin olunan nisbətlə tamamilə üst-üstə
düşəcəyini gözləməyin. Məsələn, 13 bala dominant
əlamətli, 11-i isə resessivdirsə, buradakı nisbəti birə bir
olaraq qəbul etmək olar.
7. Ailə ağacı məsələlərində əlamətin tipini təyin etmək üçün
Şəkil 14.15-də və buradakı ipuclarını istifadə edin.
a. Əlamətsiz valideynlər əlamətli uşaqlara sahibdirlərsə,
əlamət resessiv, valideynlər isə, daşıyıcıdırlar.
b. Əlamət hər nəsildə müşahidə olunursa, böyük ehtimalla dominantdır.
c. Hər iki valideyn əlaməti sərgiləyirsə, resessiv olan
əlamət üçün bütün balalar da əlamətə malik olmalıdırlar.
c. Ailə ağacındakı bəlli bir fərdin genotipini təxmin etmək
üçün ilk növbədə, mümkün olduqca, bütün ailə üzvlərinin genotiplərini təxmin etməyə çalışın. Bəzi genotiplər
natamam olsa da, bilinən hər şeyi yazın. Məsələn, bir
fərd dominant fenotipə malikdirsə, genotipi AA və ya
Aa ola biləcəyi üçün A– yazmaq olar. Bütün mümkün
halları sınayıb doğrusunu seçin. Ehtimal qaydaları ilə
hər bir genotipin doğru olma ehtimalının nə ola biləcəyini hesablayın.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. TƏSVİR ET Qın rəngi və forması xarakterlərinə görə heteroziqot olan iki noxud bitkisi çarpazlanır. Yeni nəslin fenotip
nisbətini təxmin etmək üçün Punnett cədvəlini çəkin.
2. A qan qrupuna sahib kişi ilə B qan qrupuna sahib qadın
evlənir. Onların uşaqları O qan qrupuna sahibdir. Bu üç
insanın genotipi nədir? Bu evlilikdən doğula biləcək uşaqlar
hansı genotiplərə sahib olarlar və onların nisbəti necə olar?
3. Bir kişinin əl və ayaqlarında 6 barmaq var. Həyat yoldaşı və
qızları normal sayda barmaqlara sahibdirlər. Əlavə barmaq
əlamətinin dominant olduğuna diqqət edin. Bu cütün
uşaqlarının hansı nisbətdə əlavə barmaqlı olması təxmin
olunur?
4. TƏSVİR ET Şişmiş qına görə heteroziqot noxud bitkisi (Ss)
ilə büzüşmüş qınlı homoziqot noxud bitki (ss) çarpazlanır.
Genotip və fenotip nisbətlərini təxmin etmək üçün Punnett
cədvəlini çəkin. Tozcuqlar ss bitkisindən qaynaqlanır.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Mendel sınaqlarında çiçək mövqeyi, gövdə uzunluğu və
toxum forması xarakterlərini istifadə etmişdir. Hər biri
müstəqil şəkildə paylanan bir genə malikdir. Müvafiq
genlər sərbəst şəkildə paylanır. Hər birinin dominant və
resessiv ekspressiya olunan çeşidləri var (Cədvəl 14.1). Hər
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üç xarakter baxımından heteroziqot olan bir bitkiyə özünü
tozlama imkanı verilsə, aşağıdakı balaların təxmin olunan
nisbəti nə olar? Punnett cədvəli çox böyük olacağına görə,
ehtimal hesablarını istifadə etmək işinizi asanlaşdıracaqdır.
A) Üç dominant əlamətə görə homoziqot
B) Üç resessiv əlamətə görə homoziqot
C) Üç xarakterə görə heteroziqot
D) Yan çiçək və hündür homoziqot, toxum formasına görə
heteroziqot
6. Hemoxromatoz resessiv allelin səbəb olduğu xəstəlikdir.
Hər ikisi daşıyıcı olan bir qadın və bir kişinin üç uşağı vardır. Aşağıdakılardan hər birinin baş vermə ehtimalı nədir?
A) Uşaqların hamısı normal fenotiplidir.
B) Bir və ya daha çox sayda uşaq xəstədir.
C) Hər üç uşaq xəstədir.
D) Ən az bir uşaq fenotip olaraq normaldır.
Qeyd: Mümkün olan bütün nəticələrin ehtimalları cəminin
1 olduğuna diqqət yetirin.)
7. Bir tetrahibrid çarpazlamada F1 orqanizminin genotipi
AaBbCcDd şəklindədir. Dörd genin də sərbəst paylandığını
fərzə edərək, aşağıda verilmiş F2 balalarının genotip ehtimalları nədir?
A) aabbccdd			
D) AaBBccDd
B) AaBbCcDd			
E) AaBBCCdd
C) AABBCCDD

8. Aşağıdakı çarpazlamalarda göstərilən balaların əmələ gəlmə
ehtimalını hesablayın. Bütün genlərin sərbəst paylandığını
fərz edin.
A) AABBCC × aabbcc
AaBbCc
B) AABbCc × AaBbCc
AAbbCC
C) AaBbCc × AaBbCc
AaBbCc
D) aaBbCC × AABbcc
AaBbCc
9. Həm İlqar, həm də Solmazın oraqvari hüceyrə xəstəsi bacı
və ya qardaşı var. Nə İlqar, nə Solmaz, nə də onların hər
hansı valideyni bu xəstəlikdən əziyyət çəkmir. Heç kim
daşıyıcı olub olmadıqlarını öyrənmək üçün analiz verməyib.
Bu natamam informasiya əsasında, İlqarla Solmazın uşaqları doğularsa, onun orqavari hüceyrə xəstəliyinə tutulma
ehtimalını hesablayın.
10. 1981-ci ildə, ABŞ-ın California
əyalətində bir ailə qeyri-adi şəkildə dəyirmi və arxaya qıvrılmış
qulaqları olan qara, küçə pişiyini
sahiblənirlər. Bu günədək, bu pişiyin yüzlərlə balası törəyib. Pişik həvəskarları bu qıvrıq qulaq
xassəsini inkişaf etdirib göstəriş
sortuna çevirmək istəyirlər. İlk qıvrıq pişiyin sahibinin siz
olduğunuzu və ondan safqan çeşid əldə etmək istədiyinizi
fərz edin. Qıvrıq allelin dominant, yoxsa resessiv olduğunu
necə təyin edərsiniz? Safqan qıvrıq pişik necə əldə oluna
bilər? Bu pişiyin safqan olduğunu necə təyin edərsiniz?
11. Pələnglərdə bir genin resessiv alleli həm xəzdə piqmentasiya yoxluğuna (ağ pələng), həm də gözdə çəpliyə səbəb
olur. Sözügedən lokusda heteroziqot olan iki normal fenotipli pələng cütləşdirildiyində, balaların neçə faizi çəpgöz
olacaqdır? Çəpgöz pələnglərin neçə faizi ağ olacaqdır?
12. Qarğıdalının bir dominant alleli toxumda rəng yaranmasını dayandırır (D), resessiv allel (d) isə, homoziqot halda
ikən rəng yaranmasına imkan verir. Başqa bir lokusda,
dominant B alleli toxumu bənövşəyi rəngə boyayır, homoziqot resessiv bb genotipi isə, qırmızı toxum yaradır. Hər
iki lokusda heteroziqot olan iki bitki çarpazlandığında,
yeni nəslin fenotip nisbəti necə olacaqdır?

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
15. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Keçən yarım əsrdə, inkişaf etmiş
ölkələrdə insanlar ata-anaları və ya nənə-babalarından
daha gec yaşda evlənmək və ya dünyaya uşaq gətirmək
qərarı verməyə başlamışlar. Bu meylin gec yaşlarda təsirini
göstərən öldürücü dominant allellərin populyasiyadakı
tezliyi üzərindəki təsiri nə ola bilər?
16. ELMİ TƏDQİQAT Sizə uzun gövdəli, yan çiçəkli, məchul
bir noxud bitkisi verilmiş və genotipinin mümkün olduqca tez təyin olunması tələb olunmuşdur. Uzun gövdə
allelinin (U) cırtdan gövdə allelinə (u) dominant olduğu,
yan çiçək allelinin (Y) isə, təpə çiçək allelinə (y) dominant
olduğu məlumdur.
A) Əlinizdəki məchul bitkinin mümkün bütün genotiplərini yazın.
B) Bağçanızda aparacağınız bir çarpazlama ilə məchul
bitkinin dəqiq genotipini təyin etməlsiniz. Digər bitkinin
genotipi nə olmalıdır?
C) Bitkinin bağçada böyüməsini gözləyərkən, a bəndində
verdiyiniz bütün mümkün genotiplərlə aparılan çarpazlamaların nəticələrini təxmin edin. Bunu necə etdiyinizi
və bu çarpazlamanın niyə "çarpazlama həyata keçirmək"
adlanmadığını izah edin.
D) Çarpazlama nəticəsi və təxminlərin bilinməyən bitkinin genotipini üzə çıxarmağa necə kömək edəcəyiniz izah
edin.
17. ESSE: İNFORMASİYA Həyatın davamiyyəti irsi informasiyanın DNA ilə ötürülməsinə əsaslanır. 100-150 sözlük
qısa bir esse yazaraq, genlərin allellər şəklində nəsildən
nəslə ötürülməsinin həm valideyndən övlada əlamətlərin,
həm də genetik çeşidliliyin qorunub saxlanmasına necə
səbəb olduğunu genetika terminləri istifadə edərək izah
edin.
18. SİNTEZ

13. Aşağıdakı ailə ağacı biokimyəvi xəstəlik olan alkaptonuriya irsiyyətini izləyir. Təsirə məruz qalan fərdlər mavi
rənglə göstərilmişdir. Bu şəxslər alkapton adlı maddəni
biokimyəvi olaraq emal edə bilmədikləri üçün sidik rəngi
tündləşir, bədən toxumaları da boyanır. Sizcə, alkaptonuriya dominant allel ilə kodlanır, yoxsa resessiv allel ilə?
Hansı şəxslərin genotipini təxmin etmək olar və təxminlər
necə olar? Hər bir fərd üçün mümkün olan genotipləri
yazın.
Vurğun

Aygün

Vüqar Səməd

Solmaz

Sevil

Sevinc

Mikayıl

Dilarə
Cəlal

Bəxtiyar

Humay

Balaş

14. Genetik məsləhətçi olduğunuzu, evlənmək istəyən bir
cütlüyün sizə müraciət etdiyini fərz edin. İlqar əvvəl bir
dəfə evlənib və ilk həyat yoldaşından sistik fibroz xəstəsi
bir uşağı olub. Hazırkı həyat yoldaşı, Solmazın qardaşı
eyni xəstəlikdən ölüb, ancaq heç birinin nə özləri, nə də
valideynləri sistik fibroz xəstəsi olmayıb. İlqar və Solmazın sistik fibrozlu uşaqları olma ehtimalı nədir?

Əyləncəli bir nümunə kimi "köynək zolağının" bir genə
bağlı fenotip xarakteri olduğunu fərz edin. Yuxarıdakı fotoda ailənin "köynək fenotiplərinə" əsaslanan genetik izah
necə olar? İzahata ailə fərdlərinin "köynək zolağının tərzi"
allellərini də daxil edin. Uşağın naxışı nə ifadə edir?
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Şəkil 15.1 Mendel irsi faktorları hüceyrədə harada yerləşir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Genlər Xromosomlarda Yerləşir?

15.1 Morgan Mendel irsiyyətinin

Bu gün artıq bilinir ki, Mendel faktorları xromosom üzərində yerləşən DNA
bölgələri, yəni genlərdir. Bəlli bir geni fluoresensiya nişanı ilə işarələyərək
xromosom üzərindəki yerini görmək mümkündür. Məsələn, Şəkil 15.1-dəki
insan xromosomlarının homoloji cütləri üzərində parlayan dörd sarı nöqtə
spesifik bir gendir. (Xromosomlar duplikasiyadan keçdiyi üçün, hər xromosom
hər bir bacı xromatiddə bir ədəd olmaqla, iki allelə malikdir.) Lakin Mendel
1860-cı ildə irsi faktorlar haqqında danışarkən, onlar tamamilə mücərrəd anlayışlar idi və hüceyrə içərisində bu faktorların yerləşə biləcəyi uyğun struktur gözə dəymirdi. Buna görə də əksər alimlər onun irəli sürdüyü irsiyyət
qanunlarına şübhə ilə yanaşırdılar.
Mikroskopiyadakı inkişaf sitoloqlara 1875-ci ildə mitoz, 1890-cı illərdə isə
meyoz prosesini aşkara çıxarmaq imkanı yaratdı. İrsi faktorların cinsi yolla
çoxalma dövrələrindəki davranışları ilə xromosomların davranışları arasında
paralellər ortaya çıxdıqca, sitoloq və genetiklər eyni fikrə gəlməyə başladılar.
Belə ki, diploid hüceyrədə həm xromosomlar, həm də genlər cütlər halındadır
və meyozda xromosomlar kimi allellərin də bir-birindən ayrıldığı müşahidə
olunur. Meyozdan sonra gələn mayalanma ilə xromosom və genlər cütlük
halına geri dönürlər (Şəkil 15.2). Təqribən, 1902-ci ildə Walter S. Sutton,
Theodor Boveri və başqa alimlər müstəqil şəkildə bu uyğunluqları görərək,
irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini inşa etməyə başladılar. Bu nəzəriyyəyə görə, genlər xromosom üzərindəki spesifik bölgələrdə, yəni lokuslarda

xromosomlarla izah oluna
bildiyini göstərdi:
elmi araşdırma

15.2 Cinsiyyət ilişikli genlərin
irsiyyəti xüsusidir

15.3 İlişikli genlər eyni xromosom
üzərində, bir-birinə yaxın
yerləşdikləri üçün birlikdə
ötürülməyə meyllidirlər.

15.4 Xromosom say və

strukturundakı dəyişikliklər
genetik xəstəlik törədir

15.5 Bəzi irsi mexanizmlər Mendel
modelinə istisna təşkil edir

Alman bioloq Walther Flemming tərəfindən 1882-də çəkilən mitoz sxemi.

294

Şəkil 15.2 Mendel irsi faktorları hüceyrədə harada yerləşir? Burada Mendelin dihibrid çarpazlamasının
nəticələri (Şəkil 14.8) ilə xromosomların meyozdakı davranışı (Şəkil 13.8) arasındakı əlaqə təsvir olunur. Meyozun metafaza I mərhələsində xromosomların düzülüşü sərbəst paylanma qanununu, anafaza I mərhələsindəki
hərəkəti isə, ayrılma qanununu ilə izah edilir. F1 bitkisinin meyoz keçirən hər bir hüceyrəsi iki tip qamet əmələ gətirir. Ancaq qamet əmələ gətirən bütün hüceyrələr nəzərə alındıqda, metafaza I-də fərqli xromosom düzülüşlərinin
ehtimalı eyni olduğundan, hər bir F1 bitkisi bütün dörd qamet tipindən eyni miqdarda istehsal edir.

P Nəsli

Yaşıl qırışıq
toxum (sshh)

Sarı hamar
toxum (SSHH)

İki safqan noxud bitkisi çarpazlanıb,
F1 və F2 nəsilləri boyu iki gen izlənir.
Genlər toxum rəngi (S sarı, s isə,
yaşıl alleli təmsil edir.) və toxum
forması (H hamar, h qırışıq allel)
üçündür. Bu iki gen fərqli xromosomlarda yerləşir. Əslində, noxudun
7 cüt xromosomu var, ancaq burada
sadəcə 2 cüt təsvir olunur.

S

h

H H

S

s
h

s
Meyoz
Mayalanma
s

H S

Qametlər

h

Bütün F1 bitkiləri SsHh sarı
hamar toxum istehsal edir.

F1 Nəsli

H

H

s

h

s

h

S

S
Meyoz

AYRILMA QANUNU
Hər genin iki qameti qamet
əmələgəlmə prosesində
bir-birindən ayrılır. Nümunə olaraq,
S və s allellərini daşıyan uzun
xromosomun keçdiyi yolu izləyin.

H

h

S

s

Xromosomların
metafaza I-də
bərabər ehtimallı
iki düzülüşü

h

H

S

s

SƏRBƏST PAYLANMA QANUNU
Qeyri-homoloji xromosom genlərinin
allelləri qamet əmələgəlmə
prosesində müstəqil şəkildə paylanır.
Numunə olaraq, həm uzun, həm də qısa
xromosomun keçdiyi yolları izləyin.

1 S və s allelləri anafaza I-də

1 Hər iki lokusdakı allellər anafaza

ayrılaraq, bu lokus baxımından iki H
tip bala hüceyrə əmələ gətirir.

h

S

s

h

H

uzun xromosom
üzərində ya H,
ya da h alleli əldə
edir.

S

S

s

I-də paylanaraq, metafaza I-dəki
düzülüşdən asılı olmaqla, dörd tip
bala hüceyrə əmələ gətirir. S və s
allellərinin H və h allellərinə
nisbətdə, anafaza I-dəki düzülüşlərini müqayisə edin.

h

H

S

s

s

S
H

H

4

SH

h

h

h
1

4

S

S

s

F2 Nəsli
Mayalanma təsa3
düfi olaraq H və h
allellərini birləşdirir.

2 Hər bir qamet bir

s

S

1

?

H

Metafaza II

2 Hər bir qamet bir

Qametlər

h

Anafaza I

h
1

sh

4

F1 F1 mayalanması

9

:3

:3

:1

Sh

s

s
H

uzun və bir qısa
xromosom olmaqla
mümkün 4 allel
kombinasiyasından
birini əldə edir.

H
1

4

sH

3 Mayalanma F2
nəslində 9:3:3:1
fenotip nisbətini
ortaya çıxarır.

Bir F1 bitkisi hər iki gen baxımından homoziqot olan (sshh) bitki ilə çarpazlanarsa,
balaların fenotip nisbəti buradakı 9:3:3:1 ilə müqayisədə necə dəyişər?
FƏSİL 1 Biologiyanın ƏsasFƏSİL
Mövzuları,
TəkamülXromosom
və Elmi Araşdırma
15 İrsiyyətin
Əsası
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yerləşir; ayırlma və sərbəst paylanma qanunlarına tabe
olanlar isə, məhz xromosomlardır.
Homoloqların anafaza I mərhələsində bir-birindən ayrılması gen allellərinin ayrı qametlərə paylanması, xromosomların metafaza I mərhələsində təsadüfi şəkildə
düzülməsi isə, fərqli homoloji cütlərdə yerləşən iki və
ya da çox gen allelinin sərbəst paylanması ilə əlaqəlidir
(Şəkil 15.2). Şəkil 14.8-in dihibrid noxud çarpazlama
təcrübəsi Şəkil 15.2-də davam edir. Burada, F1 nəslinin
meyozunda xromosomların davranışı və onu izləyən
təsadüfi mayalanma proseslərinin Mendel-in müşahidə
etdiyi F2 fenotip nisbətini necə ortaya çıxardığını görmək mümkündür.
Bu fəsil əvvəlki iki fəslin biliklərini birləşdirərək,
xromosomların davranışı ilə genlər arasında əlaqə qurur.
Xromosom nəzəriyyəsi bir çox şey üçün yaxşı izah
təşkil etməsinə baxmayraq, təcrübələrlə dəstəklənməli idi. Fəsildə bu nəzəriyyəyə güclü dəlil təşkil edən
meyvə milçəkləri təcrübələrindən sonra, genlərin irsən
ötürülməsi prosesində xromosomların rolundan bəhs
olunacaq. Eyni xromosom üzərində yerləşən genlərin
ilişiklilik mexanizmləri də buraya daxildir. Sonuncu
səhifələrdə isə, standart irsi modelə istisna təşkil edən
bəzi önəmli mexanizmlərdən bəhs olunacaq.

BAŞLIQ 15.1
Morgan Mendel irsiyyətinin
xromosomlarla izah oluna bildiyini
göstərdi: elmi araşdırma
Spesifik bir gen ilə spesifik bir xromosomu əlaqələndirən araşdırmalar 1900-cu illərin əvvəllərində Columbia Universitetindən eksperimental embrioloq
Thomas Hunt Morgan tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Morgan-ın özü əvvəlcə Mendel genetikası və xromosom nəzəriyyəsinə şübhə ilə yanaşsa da, onun həyata
keçirdiyi ilkin təcrübələr Mendel-in irsi faktorlarının
hüceyrədəki yerinin həqiqətən xromosomlar olduğunu
açıq şəkildə dəstəkləyən güclü dəlillər ortaya çıxardı.

Morgan-ın Təcrübələri Üçün Seçdiyi
Orqanizm
Biologiya elminin tarixində önəmli kəşflərin təcrübə
üçün uyğun orqanizmi seçəcək qədər uzaqgörən olanlar, ya da sadəcə bu barədə bəxti gətirənlər tərəfindən
edilməsi nadir hadisə deyildir. Mendel noxudu bir-birindən açıqca ayrılan bir neçə çeşidə malik olduğu üçün
seçmişdi. Morgan isə, meyvələrin üstündə böyüyən kif
ilə qidalanan adi həşərat Drosophila melanogaster meyvə milçəyinə üstünlük verdi. Drozofillər çox sürətlə
çoxalırlar. Bir cütləşmə yüzlərlə bala verir, yeni nəsil isə,
iki həftəyə çoxalmaq üçün tələb olunan yetkinliyə çatır.
Bu çox uyğun orqanizm 1907-ci ildə Morganın labora-
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toriyasında genetik təcrübələr üçün istifadə olunmağa
başlandı və laboratoriya otağı, tezliklə, “milçək otağı”
adını aldı.
Drozofillərin digər bir üstünlüyü sadəcə dörd cüt, işıq
mikroskopu ilə asanlıqla müşahidə oluna bilən xromosoma malik olmalarıdır. Milçək üç cüt autosom və bir
cüt cinsiyyət xromosomuna sahibdir. Dişi milçəklər bir
homoloji cüt X xromosomu, erkəklər isə, bir X və bir Y
xromosomu daşıyır.
Mendelin müxtəlif noxud çeşidlərini toxum tədarükçülərindən asanlıqla əldə etmə imkanı vardı, ancaq
Morgan yəqin ki, milçək çeşidləri axtaran ilk insan
olmuşdur. Alim çox sayda çarpazlama və mikroskop analizi ilə fərqli çeşidləri özü ortaya çıxarmalı idi. Aylarla
çəkən əziyyətdən sonra, Morgan şikayət edirdi: “İki
illik əmək hədər oldu. Bu qədər zamandır bu milçəkləri
çarpazlayıram, ancaq nəticədə əlimə heç nə keçməyib.”
Ancaq Morgan inadla davam etmiş və sonunda, adi
qırmızı gözlü milçəklərdən fərqli, ağ gözlü bir erkək
çeşid kəfş etmişdi. Drozofilin qırmızı gözü kimi, adətən,
təbii populyasiyalarda rast gəlinən xarakter fenotipləri
yabanı tip (Şəkil 15.3) adlanır. Ağ gözlü çeşidlər kimi,
yabanı tipdən fərqlənən əlamətlər isə, yabanı tip allelin
dəyişməsi və ya mutasiyası ilə ortaya çıxdığı fərz olunduğundan, mutant fenotip adlanır.
Morgan və əməkdaşları allelləri göstərmək üçün bu
gün də drozofil tədqiqatlarında istifadə olunan bir
əlifba icad etmişlər. Verilən bir milçək xarakterinin adı
ilk mutanta, yəni yabanı olmayan tipdəkinə əsaslanır.
Məsələn, drozofilin ağ göz allelini a ilə göstərmək olar.
Yabanı tip üçün a+ üstişarəsi əlavə olunur. Beləcə, qırmızı göz alleli a+ ilə göstərilir. Bu gün genetikada fərqli
orqanizmlər üçün fərqli işarələmə metodları istifadə
olunur. Məsələn, insan gen adları, çox vaxt, böyük hərflərlə yazılır və adlandırmada birdən çox hərf istifadə
oluna bilir. Nümunə olaraq, Huntington xəstəliyi ilə
əlaqələndirilən gen HTT adlanır.

Şəkil 6.11 Morganın ilk mutantı. Yabanı tip Drosophila melanogaster (drozofil) meyvə milçəyi qırmızı gözlüdür. Morgan milçəklər
arasında ağ gözlü mutant erkək kəşf etmişdir. Bu çeşid sayəsində, göz
rəngi genini spesifik xromosomla əlaqələndirmək mümkün olmuşdur.

Yabanı tip

Mutant

Bir Genin Allelləri ilə Bir Xromosom Cütünü
Əlaqələndirmək
Morgan ağ gözlü erkək milçəyi qırmızı gözlü dişi ilə
çarpazlamış və F1 nəslində bütün balalar qırmızı gözlü alınmışdır. Deməli, yabanı tip allel dominantdır. F1
milçəkləri öz aralarında çarpazlandığında F2 nəslində
klassik 3:1 fenotip nisbəti müşahidə olunmuşdur. Lakin
yeni, təəccüb doğuran bir nəticə də var idi: Ağ göz
əlaməti yalnız erkəklərdə ortaya çıxırdı. Bütün dişilər
qırmızı gözlü, erkəklərin yarısı qırmızı, yarısı isə ağ
gözlü idi. Morgan buradan milçəklərdə göz rənginin
cinsiyyətə bağlı olduğunu nəticəsini çıxarırdı. Göz rənginin cinsiyyətlə əlaqəsi olmasaydı, ağ gözlü milçəklərin
yarısı dişi olmalı idi.
Daha öncə qeyd edildiyi kimi, milçəklərdə dişilər iki
X xromosomuna (XX), erkəklər isə X və Y xromosomlarına (XY) malikdirlər. F2 nəslində müşahidə olunan ağ
göz ilə erkək cinsiyyəti arasındakı paralellik mutasiyanın yalnız X xromosomu üzərində yerləşdiyinə və Y xromosomu üzərində müvafiq allelin olmadığına işarədir.
Morgan-ın məntiqi mühakiməsini Şəkil 15.4-də izləmək
olar. Erkəklər yalnız bir ədəd X xromosomuna malik
olduğundan, mutant allelin bir nüsxəsi onlarda ağ göz
ortaya çıxarır. Bu resessiv alleli örtəcək yabanı tip allel
(a+) isə yoxdur. Dişi isə, yalnız hər iki X xromosomunda
resessiv mutant allel (a) daşıdığı halda ağ gözlü ola bilər.
Morgan-ın təcrübəsində belə bir nəticənin əldə edilməsi mümkün deyildi. Çünki, təcrübədə istifadə olunan
bütün F1 ataları qırmızı gözlü olduğundan F2 dişiləri
atalarından X xromosomu üzərində yalnız bir ədəd a+
alleli əldə edirdi.
Bəlli bir əlamət ilə orqanizmin cinsiyyəti arasındakı
əlaqəyə işarə edən nəticələr, yəni spesifik bir genin
spesifik bir xromosomda yerləşməsi xromosom nəzəriyyəsinə dəstək təşkil edirdi. Bundan əlavə, Morganın
işləri fəslin növbəti mövzusu olan cinsiyyət xromosomu
üzərində yerləşən genlərin özünəməxsus irsiyyəti olduğunu göstərirdi. Morganın əldə etdiyi ilkin nəticələrin
əhəmiyyətini başa düşən parlaq tələbələr onun milçək
otağına yığışdılar.

Şəkil 15.4

Araşdırma Yabanı tip dişi drozofil ilə mutant ağ
gözlü erkək çarpazlandığında, F1 və F2 nəslinin göz
rəngi necə olacaq?
Təcrübə Morgan drozofilin göz rəngi geninə aid iki allelin davranışını
tədqiq etmək istəyirdi. Mendel-in noxud çarpazlamalarına bənzər
şəkildə, yabanı tip (qırmızı gözlü) dişi ilə mutant ağ gözlü erkək
çarpazlanmışdır.
P
Nəsli
F1
Nəsli

Daha sonra, F1 qırmız gözlü dişi ilə F1 qırmızı gözlü erkək cütləşdirilmiş
və F2 nəsli əldə edilmişdir.
Nəticə F2 nəslində tipik Mendel nisbəti ortaya çıxmışdır – 3 qırmızı
gözlü : 1 ağ gözlü. Lakin, bütün ağ gözlü fərdlər erkək idi. Heç bir
dişinin gözü ağ deyildi.
F2
Nəsli
Mülahizə Bütün F1 fərdlərinin gözü qırmızı idi. Deməli, mutant ağ göz
əlaməti (a) yabanı tip qırmızı göz əlamətinə (a+) resessiv olmalıdır.
Resessiv əlamət (ağ göz) F2 nəslində yalnızca erkəklərdə ortaya çıxdığına görə, alimlər göz rəngi geninin X xromosomu üzərində yerləşdiyi və Y xromosomu üzərində müvafiq lokusun olmadığı nəticəsinə
gəlmişlər.
P
Nəsli

2. ƏLAQƏ QUR Meyoz (Şəkil 13.8) və Mendel qanunlarını
(Başlıq 14.1) təkrar edin. Mendel qanunlarının fiziki əsasları
nələrdir?
3. ƏGƏR? Morgan-ın drozofildə tapdığı ilk təbii mutasiyanın cinsiyyət xromosomu üzərində və erkəklərdə olmasının
səbəbi nə ola bilər?

a+

X
X

a+

Yumurtalar
F1
Nəsli

Spermalar
a+

a+

a+

a

a+
Yumurtalar

F2
Nəsli

a

X
Y

a

YOXLAMA 15.1
1. Mendelin hansı qanunu tək bir xarakter allellərinin irsiyyəti ilə
əlaqəlidir? Bəs hansı qanun dihibrid çarpazlamanın iki xarakter allelləri arasında əlaqə qurur?

Bütün balaların
göz rəngi qırmızı idi.

a+

a

Spermalar

a+

a+

a+
a

a

a+
Data mənbəyi T. H. Morgan, Sex-limited inheritance in Drosophila, Science 32:120–122 (1910)

ƏGƏR? Bu göz rəngi geninin bir autosom üzərində
yerləşdiyini fərz edin. Bu halda, bənzər carpazlamalardan
çıxan F2 nəslinin fenotipləri (cinsiyyət də daxil olmaqla) necə
olar? Punnett cədvəli işinizi asanlaşdıracaqdır.

FƏSİL 15

İrsiyyətin Xromosom Əsası
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BAŞLIQ 15.2
Cinsiyyət ilişikli genlərin irsiyyəti
xüsusidir
Milçəklərin cinsiyyəti ilə əlaqəli ağ göz əlamətinin
kəşfi xromosom nəzəriyyəsinin inşa edilməsində həlledici rol oynamışdır. Bir canlıdakı cinsiyyət xromosomlarının davranışını onun cinsiyyəti ilə asanlıqla müşahidə
olunduğu üçün, milçəklərdə cinsiyyət xromosomu cütlərinin davranışı göz rəngi gen allellərinin davranışı ilə
əlaqələndirmək mümkün olmuşdur. Bu başlıq altında
cinsiyyət xromosomlarının irsiyyəti müzakirə olunur.

Cinsiyyətin Xromosom Əsası
Ənənəvi olaraq cinsiyyət ikili kateqoriya kimi anlaşılsa da, cinsi sinifləndirmənin daha qeyri-müəyyən sərhədlərə malik olduğu getdikcə daha çox qəbul olunur.
Bu kitabda cinsiyyət termini ortaq anatomik və fizioloji
əlamətlərə malik qruplar mənasından istifadə olunur.
(Keçmişdə, cinsiyyət ilə eyni mənada istifadə olunan
gender termini, bu gün daha çox fərdin sosial təcrübələrinə əsaslanaraq, təyin etdiyi kişi, qadın və ya digər
kimlikləri ifadə edir.) Bu baxımdan, cinsiyyət
(ing. sex) əsasən, xromosomlar tərəfindən təyin olunur.
İnsan və digər məməŞəkil 15.5 İnsanın
cinsiyyət xromosomları.
lilər X və Y ilə göstərilən
iki cinsiyyət xromosom
tipinə malikdirlər. Y xromosomu X xromosomundan dəfələrlə kiçikdir
(Şəkil 15.5). İki X irsi əldə
edən bir fərddə, adətən,
“dişi” cinsinin anatomiyası inkişaf edərkən, bir X
və bir Y irsinə sahib fərd
“erkək” xassələr sərgiləyir
(Şəkil 15.6a). Y xromosomunun iki ucundakı kiçik bölgələr X xromosomu ilə homoloji olan tək yerlərdir.
Məməlilərin xaya və yumurtalıqlarında iki cinsiyyət
xromosomu bir-birindən ayrılır. Hər yumurta bir X
xromosomu əldə edir. Spemalar isə, iki sinfə bölünür:
erkəyin istehsal etdiyi spermaların yarısı X xromosomuna malik ikən, digər yarısı Y xromosomlu olur. X
daşıyan bir sperma yumurtanı mayaladıqda, ziqot XX,
yəni dişi, Y daşıyan sperma ziqotu mayaladığında isə,
XY, yəni erkək əmələ gəlir. Nəticə etibarilə, cinsiyyət
təyini, ümumiyyətlə, təsadüfidir və ehtimal yarı-yarıyadır. Məməli X-Y sisteminin cinsiyyət təyin edən tək
xromosom sistemi olmadığına diqqət edin (Şəkil 15.6).
İnsanda cinsiyyətin anatomik işarələri embrionun
ikinci ayından etibarən özünü göstərməyə başlayır. O
zaman qədər, qonad inkişafı ortaqdır. Y xromosomunun varlığından və hansı genin aktiv olduğundan asılı
olaraq, bu orqanlar xaya və ya yumurtalığa inkişaf edir.
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Şəkil 15.6 Bəzi cinsiyyət təyini sistemləri. Saylar təsvir olunan növün xromosom sayını təmsil edir. Drozofilin erkəkləri XY olur,
lakin cinsiyyət yalnızca Y xromosomunun varlığı ilə deyil, həmçinin, X
xromosom sayının autosom sayına nisbəti ilə təyin olunur.

44 +
XY

22 +
X

Valideynlər

22 +
X

+

Sperma

44 +
XX

22 +
X
Yumurta

44 +
XX

Ziqot / Bala

44 +
XY

(a) X-Y sistemi. Məməlilərdə balanın cinsiyyəti onu əmələ gətirən
spermanın X və Y xromosomlarından hansı birini ehtiva etməsindən
asılıdır.

22 +
XX

22 +
X

(b) X-0 sistemi. Çəyirtkə, tarakan və bəzi başqa həşəratlarda yalnız
bir tip cinsiyyət xromosomu - X var. Dişilər iki X (XX), erkəklər isə,
yalnız bir X xromosomuna (X0) malikdir. Balanın cinsiyyəti spermada X xromosomu olub olmamasından asılıdır.

76 +
ZW

76 +
ZZ

(c) Z-W sistemi. Quş, balıq və bir sıra həşəratlarda balanın cinsiyyətini təyin edən cinsiyyət xromosomu spermada deyil, yumurtadadır. Burada, cinsiyyət xromosomları Z və W ilə göstərilir. Dişi ZW,
erkək isə ZZ şəklindədir.
32
(Diploid)

16
(Haploid)

(d) Haploid-diploid sistem. Arı və qarışqaların çoxunda heç bir
cinsiyyət xromosomu yoxdur. Dişi mayalanmış yumurtadan əmələ
gəlir və diploiddir. Erkək mayalanmamış yumurtadan əmələ gəlir və
haploiddir. Erkəklərin atası yoxdur.

Y üzərindəki SRY (Y-nin cinsiyyət təyin edici bölgəsi
ing. sex-determining region of Y) adlanan bir gen xayanın
inkişafı üçün vacibdir. SRY mövcud olmadıqda, (hətta
XY embrionda belə) qonad yumurtalığa çevrilir. Cinsiyyət xromosomlarının hər hansı birinin üstündə yerləşən genlərə cinsiyyət ilişikli gen adı verilir. İnsanın
X xromosomu, təqribən, 1100 X-ilişikli gen ehtiva
edir. Müvafiq şəkildə, Y-ilişikli genlər də mövcuddur.

Tədqiqatçılar tərəfindən 25 fərqli protein kodlayan 78
gen (bəziləri 2 nüsxədir) təyin olunmuşdur. Bu genlərin yarısı yalnız xayada ekspressiya olunur. Bəziləri
normal xaya fəaliyyəti və sperma istehsalı üçün vacibdir. Y xromosomu demək olar ki, heç dəyişmədən atadan oğula ötürülür. Çox az sayda Y-ilişikli gen olduğu
üçün, atadan oğula ötürülən pozuntular da çox azdır.
Dişi qonad inkişafı üçün 1-ci autosom xromosomu
üzərində yerləşən, yumurtalıq inkişafına təkan verən
WNT4 geni tələb olunur. XY olduğu halda əlavə
WNT4 genlərinə malik embrionda işlək olmayan dişi
qonadlar inkişaf edir. Ümumiyyətlə, cinsiyyət təyini
bu kimi gen məhsullarının qarşılıqlı əlaqələrinə əsaslanır.
Dişilik və erkəklik ilə əlaqələndirilən biokimyəvi,
fizioloji və anatomik xassələrin əvvəllər düşünüldüyündən daha mürəkkəb olduğu və bır sıra genin burada iştirak etdiyi artıq məlumdur. Mexanizm mürəkkəb
olduğundan bir çox çeşid mövcuddur. Bəzi insanlar
aralıq cinsiyyət ilə doğulurlar (ing. intersex). Digərlərinin özünə aid etdiyi gender kimliyi anatomik xassələri
ilə örtüşməyə bilir (ing. transgender). Cinsiyyət təyini
aktiv tədqiqat mövzusu olub, gələcəkdə daha mürəkkəb anlayışlar törədəcəyi təxmin olunur.

sunun irsiyyəti ilə eyni yolu izləyir (Şəkil 15.4). Ata
X-ilişikli genlərini hər zaman qızlarına ötürür və heç
vaxt oğullarına ötürmür. Ana isə, mülayim X-ilişikli
gen pozğunluğu olan qırmız-yaşıl rəng korluğunda olduğu kimi (Şəkil 15.7), X-ilişikli genlərini həm qızına,
həm də oğluna ötürə bilir.
X-ilişikli əlamət resessiv alleldən qaynaqlanırsa, dişi bu
fenotipi yalnız homoziqot olduğu halda sərgiləyəcəkdir.
Erkək tək bir lokusa malik olduğu üçün, burada X-ilişikli
genlər üçün homoziqot və heteroziqot terminləri mənasını itirir. Bu hal üçün hemiziqot termini istifadə olunur.
Anadan resessiv allel alan bütün erkəklər o əlaməti ekspressiya edir. Buna görə, X-ilişikli resessiv xəstəliklərdən
əziyyət çəkən erkəklər bu cür şatışmazlığı olan dişilərdən
dəfələrlə çoxdur. Lakin bir dişinin iki mutant allel irsi
alma ehtimalı erkəyin bir mutant allel irsi almasından
dəfələrlə kiçik olsa da, X-ilişikli xəstəliklərdən əziyyət
çəkən dişilərin sayı da az deyil. Məsələn, rəng korluğu
demək olar ki, hər zaman X-ilişikli əlamət kimi ötürülür.
Rəng koru atanın partnyoru daşıyıcıdırsa, doğulacaq qız
rəng koru ola bilər (Şəkil 15.7c). Lakin X-ilişikli rəng korluğu alleli nisbi olaraq nadir olduğundan, bu allelə malik
insanların cütləşməsi də nadir hadisədir.
Rəng korluğu ilə müqayisədə daha ciddi fəsadları
olan bir sıra X xromosomuna bağlı xəstəlik var.
Duchenne miodistrofiyası ABŞ-da doğulan hər 3500
erkəkdən birində müşahidə olunur. Xəstəlik artan
əzələ zəifləməsi və koordinasiyanın itirilməsi ilə xarakterikdir. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən fərdlər nadir
hallarda 20 ildən çox yaşayırlar. Xəstəliyə X xromosomu üzərində, müəyyən bir lokusda yerləşən genlə
əlaqələndirilən distrofin adlı önəmli əzələ proteininin
yoxluğunun səbəb olduğu aşkar edilmişdir.

X-ilişikli Genlərin İrsən Ötürülməsi
Erkək və dişilərin fərqli sayda X xromosomu
daşıması bu xromosom üzərində yerləşən genlərin
irsiyyətini autosomlarınkından fərqləndirir. Sayca çox
az olan Y-ilişikli genlərin çoxu cinsiyyət təyinində
iştirak edir. X xromosomunda isə, cinisiyyətlə əlaqəsi
olmayan bir çox xarakter geni var. İnsanın X genləri
Morgan-ın drozofildə müşahidə etdiyi göz rəngi loku-

Şəkil 15.7 X ilişikli resessiv
əlamətlərin ötürülməsi. Bu diaqramda
qırmızı-yaşıl rəng korluğu nümunə kimi
verilmişdir. N üstişarəsi X ilə daşınan
normal görmə üçün dominant alleli,

XNXN

Xn

n rəng korluğuna səbəb olan mutant
resessiv alleli təmsil edir. Ağ qutular
sağlam, təsir altında olmayan fərdi, açıq
narıncı daşıyıcıları, tünd narıncı isə, rəng
korlarını göstərir.

XnY

Y

Yumurta XN

N
XNXn X Y

XN

XNXn XNY

XNXn

(a) Rəng koru ata mutant alleli bütün qızlarına ötürür, ancaq heç bir oğluna ötürmür.
Ana dominant homoziqotdursa, qızlar normal fenotipli, ancaq daşıyıcı olacaqlar.

Yumurta

olan kişi ilə cütləşərsə, uşaqlarının
fenotipləri nə ola bilər?

XNY

XN

Sperma

? Rəng koru qadın normal görmə qabiliyyəti

Y

XN

N
XNXN X Y

Xn

XNXn XnY

XNXn

Xn

Sperma

(b) Daşıyıcı qadın ilə normal görməyə malik
kişi cütləşərsə, doğulacaq qızlarının ana kimi
daşıyıcı olma ehtimalı və oğulların xəstə olma
ehtimalı da 50% olacaq.

XnY

Y

Yumurta XN

N
XNXn X Y

Xn

XnXn XnY

Sperma

(d) Daşıyıcı qadın rəng koru kişi ilə cütləşərsə,
cinsiyyətindən asılı olmayaraq uşağın xəstə
olma ehtimalı 50%-dir. Normal görən qızlar
daşıyıcıdır. Normal görən oğlanlarda isə, heç
bir resessiv allel olmayacaq.
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Hemofiliya qan laxtalanması üçün vacib olan bir və
ya daha çox proteinin yoxluğundan qaynaqlanan X-ilişikli resessiv xəstəlikdir. Xəstə yaralandıqda, laxtalanma
yavaş olduğu üçün qanaxma uzun çəkir. Kiçik dəri zədələri, adətən, problem yaratmasa da, əzələ və oynaqlardakı qanamanın təhlükəli nəticələri ola bilir. 19-cu
əsr avropa xanədanlarında hemofiliya geniş yayılmışdı.
Allelin İngiltərə kraliçası Victoria tərəfindən ötürüldüyü bilinməkdədir. İspaniya, Rusiya kimi ölkələrin kral
ailələri ilə evliliklər alleli geniş yaymışdır. Xəstəliyin bu
ailələrdəki tarixçəsi yaxşı sənədləşdirilmişdir. Bir neçə
il əvvəl, bu ailələrə aid fərdlərin dəfn olunmuş cəsədlərindən alınan kiçik DNA nümunələri ardıcıllanmış və
mutasiyanın genetik təbiəti, eləcə də, qeyri-funksional
laxtalanma faktorunun necə istehsal olunduğu araşdırılmışdır. Bu gün hemofiliya əskik proteinin venaya
vurulması ilə müalicə olunur.

Dişi məməlilərdə X inaktivasiyası
İnsan da daxil olmaqla, məməlilərin dişiləri erkəklərindən iki dəfə çox X xromosomu irsinə malikdir. İlk
baxışda, X-ilişikli gen məhsullarının erkəklərdə dişilərdəkindən iki dəfə az olduğu nəticəsini çıxara bilərsiniz.
Əslində isə, dişi məməlinin X xromosomlarından biri
embrion inkişafının erkən dövrlərində demək olar ki,
tamamilə inaktivasiya olunur. Nəticə etibarilə, dişi və
erkək məməlilər eyni sayda aktiv X xromosomu gen
sayına malikdirlər. Dişi hüceyrəsinin inaktiv X xromosomu kanadalı anatom Murray Barr tərəfindən kəşf olunan Barr cisimciyi şəklində sıxışdırılır. Nüvə örtüyünün
iç tərəfində yerləşən bu cisimciyin içindəki X genləri
işlək deyil. Yumurtalıqda isə, yumurta əmələ gətirən
hüceyrələrdə Barr cisimciyi xromosomları yenidən aktivləşərək, meyozdan sonra yumurta qametində aktiv X
xromosomlarına çevrilir.
Britaniyalı genetik Mary Lyon hansı X xromosomunun inaktivləşdiriləcəyi ilə bağlı qərarın təsadüfi
olduğunu və embrion hüceyrələrdə müstəqil şəkildə
həyata keçirildiyni göstərmişdir. Nəticədə, dişi iki tip
hüceyrədən ibarət mozaika orqanizmdir. Canlının bir
hissəsi atadan alınan X xromosomunun aktiv olduğu,
digər hissəsi anadan alınanın aktiv olduğu hüceyrələrdən ibarətdir. X bir hüceyrədə inaktivləşdikdən sonra,
mitoz ilə əmələ gələn bütün bala hüceyrələrdə eyni X
inaktiv olaraq qalır. Yəni, cinsiyyətə bağlı bir əlamətə
görə heteroziqot olan dişinin hüceyrələrinin, təxminən,
yarısı bir alleli, digər yarısı isə digər alleli ekspressiya
edir. Tısbağa bəzəkli pişiklərin xəz rənglənməsi bu mozaikliyin nəticəsidir (Şəkil 15.8). İnsanda bu mexanizm
tər vəzilərinin inkişafına mane olan bir X-ilişikli resessiv
mutasiya ilə müşahidə oluna bilər. Bu əlamətə görə
heteroziqot olan qadının dərisinin bəzi bölgələrində tər
vəziləri olmur.
X xromosomunun inaktivasiyası DNA nukleotidlərinə
metil qrupunun əlavəsi (Başlıq 18.2), DNA-ya bağlanan
histon proteinlərinin modifikasiyası kimi əməliyyat-

300

BÖLÜM 3

Genetika

Şəkil 15.8 X inaktivasiyası və tısbağa naxışlı pişik. Tısbağa
naxışı geni X üzərində yerləşir və fenotipdə sərgilənməsi üçün iki fərqli
allelə ehtiyac var: narıncı və qara xəz allelləri. Yalnız dişilər iki allelə
malik ola bilər, çünki sadəcə onlar iki X xromosomuna malikdirlər.
Narıncı hissələr X xromosomu üzərindəki narıncı xəz allelinin aktiv
olduğu hüceyələr, qara hissələr isə qara allelin aktiv olduğu hüceyrələr
tərəfindən əmələ gətirilir. Üçrəngli pişiklərin ağ bölgələri başqa bir
genin məhsuludur.
X xromosomu

Narıncı xəz
alleli

Erkən embrion:

Qara xəz
alleli

Yetkin pişikdə iki
hüceyrə populyasiyası
yaranır

Bir neçə hüceyrə
bölünməsindən sonra X
inaktivasiyası baş verir

Aktiv X

İnaktiv X

Aktiv X
Qara xəz

Narıncı xəz

lardan ibarətdir. X xromosomunun spesifik bölgəsində
yerləşən bir neçə gen inaktivasiya prosesində iştirak
edir. İki X xromosomunun bu bölgələri embrion inkişafın erkən mərhələlərində qısa bir müddət üçün bir-birilə əlaqəyə girir. Buradakı genlərdən biri olan XIST
(ing. X-inactive specific transcript) geninin iki nüsxəsindən
biri bir xromosom üzərində aktivləşərək, o bölgəni Barr
cisimciyinə çevirir. Çox sayda XIST RNA-sı istehsal
olunduğu yeri tamamilə örtənədək bağlanır. Bu RNA-ların xromosoma bağlanması X inaktivasiyasına təkan
verir və yaxınlıqdakı genlərin RNA-ları bu prosesin
tənzimində iştirak edir.

YOXLAMA 15.2
1. Şəkil 15.4-dəki çarpazlamanın tərsi həyata keçirilir, yəni ağ
gözlü dişi drozofil ilə qırmızı gözlü (yabanı tip) erkək cütləşir.
Bu çarpazlamadan ortaya çıxacaq balaların fenotip və genotipləri nə olacaq?
2. İlqar və Solmaz Duchenne miodistrofiyası xəstəsi deyillər,
ancaq ilk doğulan oğulları xəstədir. İkinci uşağın xəstə olma
ehtimalı nədir? İkinci uşağın oğlan olma ehtimalı nədir? Bəs,
qız?
3. ƏLAQƏ QUR Başlıq 14.1-dəki dominant və resessiv allelər
haqqındakı mətnə göz gəzdirin. X-ilişikli dominant allelin
törətdiyi xəstəliyin irsiyyəti resessiv olandan nə ilə fərqlənər?

BAŞLIQ 15.3

İlişikliyin İrsiyyətə Təsiri
İki gen arasındakı bağların fərqlənən müvafiq
xarakterlərin irsiyyətinə necə təsir etdiyini başa düşmək
üçün Morgan-ın başqa bir drozofil təcrübəsinə baxmaq
lazımdır. Alim, burada, hər biri fərqli fenotipə malik
iki xarakteri, bədən rəngi və qanad ölçüsünü istifadə
etmişdir. Yabanı tip milçəklər boz bədənə və normal
ölçüdə qanada malikdirlər. Morgan çarpazlamalar ilə
qara bədənli, rudiment qanadlı ikiqat mutant milçəklər
əldə etmişdir. Burada, mutant allellər yabanı tip
allellərə resessiv olub, genlərin heç biri cinsiyyət
xromosomları üzərində yerləşmir. Bu iki gen üçün
Morgan Şəkil 15.9-da göstərilən çarpazlamaları həyata
keçirmişdir. Bunlardan birincisi F1 dihibrid milçəklər
əldə etmək üçünP nəsli çarpazlaması, digəri isə analitik

İlişikli genlər eyni xromosom
üzərində, bir-birinə yaxın
yerləşdikləri üçün birlikdə
ötürülməyə meyllidirlər
Bir hüceyrənin gen sayı xromosom sayından dəfələrlə
çoxdur. Y xromosomu istisna olmaqla, hər bir xromosom
yüzlərlə, hətta minlərlə genə malikdir. Bir xromosom
üzərində bir-birinə yaxın yerləşən genlərin yeni nəslə
birlikdə ötürülmə ehtimalı yüksəkdir, yəni bu genlər genetik olaraq ilişiklidir və ilişikli genlər adını alır. İlişikli
genlərin irsiyyəti Mendel-in sərbəst paylanma qanunundan kənara çıxır.
Şəkil 15.9

Araşdırma İki genin ilişikliyi xarakterlərin irsiyyətinə necə təsir edir?
Təcrübə Morgan bədən rəngi və qanad ölçüsü genlərinin genetik olaraq ilişikli olub-olmadığını, elədirsə, onların irsiyyətini necə dəyişdirdiyini
öyrənmək istəyirdi. Bədən rəngi alleləri b+ (boz) və b (qara, ing. black), qanad ölçüsü allelləri isə, vg+ (normal qanad) və vg (rudiment qanad, ing.
vestigial) ilə göstərilir.
Safqan P nəsli milçəkləri, yəni yabanı tip ilə
qara, rudiment qanadlılar çarpazlanmış və
görünüş olaraq, hamısı yabanı tip olan F1
dihibrid heteroziqotlar (b+ b vg+ vg) əldə
edilmişdir.

F1 yabanı tip dihibrid dişilər homoziqot
resessiv erkəklər ilə çarpazlanmışdır. Bu
analitik çarpazlama ilə dihibrid dişinin verdiyi
yumurtaların genotipi aşkarlanır.

P Nəsli

(homoziqot)
Yabanı tip (boz
bədən, normal
qanadlar)
b+ b+ vg+ vg+

İkiqat mutant (qara
bədən, rudiment
qanadlar)
b b vg vg
Homoziqot
resessiv (qara
bədən, rudiment
qanad)

F1 dihibrid analitik
çarpazlama
Yabanı tip F1 dihibrid (boz
bədən, normal qanad)

b b vg vg

b+ b+ vg+ vg+
Erkəyin sperması yalnız resessiv allellər təmin etdiyi üçün, balaların fenotipi dişinin
yumurta genotipini ortaya çıxarmalıdır.
Qeyd: Dişi milçəklərin arxa hissəsi iti,
erkəklərinki isə yuvarlaqdır. Burada yalnız
dişilər təsvir olunsa da, əslində bu nəslin
yarısı erkəkdir.

Təxmin olunan
nisbətlər

Nəticə

Analitik
Çarpazlamadan
Çıxan Nəsil

b vg+ Yumurtalar

b vg

b+ vg

Yabanı tip
(boz, normal)

Qara,
rudiment

Boz,
udiment

Qara,
normal

b+ b vg+ vg

b b vg vg

b+ b vg vg

b b vg+ vg

b+ vg+

b vg
Spermalar

Genlər fərqli xromosomlarda yerləşirsə:

1

:

1

:

1

:

1

Genlər eyni xromosomlarda yerləşir və
valideyn allelləri hər zaman birlikdə ötürülürsə:

1

:

1

:

0

:

0

965

:

944

:

206

:

185

Təcrübə datası:

Mülahizə Balaların çoxu valideyn (P nəsli) fenotipinə malik olduğuna
görə, bədən rəngi və qanad ölçüsü genləri genetik olaraq eyni xromosom üzərində, əlaqədə olmalıdırlar. Ancaq az sayda bala valideyn fenotipindən başqa fenotipdə olduğundan, hansısa bir mexanizm, bəzən,
genlərin spesifik allelləri arasındakı bu əlaqəni qırır.

Data mənbəyi T. H. Morgan and C. J. Lynch, The linkage of two factors in
Drosophila that are not sex-linked, Biological Bulletin 23:174–182 (1912).

ƏGƏR? P nəsli safqan boz bədənli, rudiment qanadlı milçək ilə qara
bədənli, normal qanadlı milçək olsa idi, analitik çarpazlamadan çıxan
balaların çoxu hansı fenotip qrupuna aid olardı?
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çarpazlama idi. Sərbəst paylanan iki genin ortaya çıxardığı əlamətlər kombinasiyasının nisbəti ilə müqayisədə,
burada, P nəsli əlamətlərinin (valideyn əlamətləri)
kombinasiyaları daha çox idi. Buradan, Morgan bədən rəngi və qanad ölçüsü genlərinin çox vaxt spesifik
(valideyn) kombinasiyada birlikdə ötürüldüyü, çünki
ilişikli olduqları, yəni eyni xromosom üzərində yaxın
yerləşdikləri nəticəsini çıxarırdı: Eyni xromosom üzə-

Analitik çarpazlama:
F1 dihibrid dişi və
homoziqot resessiv
erkək

b vg

b vg

b vg

b vg

b+ vg+

b vg

b vg

b vg

+

+

Balaların çoxu

rində yerləşən və birlikdə ötürülməyə meylli olan ilişikli
genlər ilə cinsiyyət xromosomu üzərində yerləşən tək bir
gen olan cinsiyyətlə ilişikli gen terminləri arasında fərq
olduğuna diqqət yetirin.
Bundan əlavə, Morgan P nəslində olmayan əlamətlər
kombinasiyası (qeyri-valideyn fenotipləri) da müşahidə
etmişdir (Şəkil 15.9). Buradan bu iki xarakterin hər
zaman bir-birinə bağlı olmadığı nəticəsini çıxarmaq olar.
Valideynlərdəki əlamətlər kombinasiyasından fərqlənən
kombinasiyada bala vermə hadisəsi olan genetik
rekombinasiya anlayışını öyrənmək yuxarıdakı müşahidəni izah etmək üçün vacibdir.

Genetik Rekombinasiya və İlişiklilik
Xromosomların sərbəst paylanması, meyoz I krossinqoveri və bir spermanın hər hansı bir yumurtanı
mayalandıra bilməsi ilə meyoz və təsadüfi mayalanma
mexanizmləri cinsi olaraq çoxalan canlılarda bala nəsildə genetik çeşidlilik ortaya çıxarır (Başlıq 13.4). Fəslin
növbəti mövzusu Mendel və Morgan-ın kəşfləri ilə allel
rekombinasiyası arasındakı əlaqənin xromosom əsasıdır.

İlişiksiz Genlərin Rekombinasiyası:
Xromosomların Sərbəst Paylanması
Mendel ikixarakterli təcrübələrində valideynlərdən
heç birində görünməyən əlamətlər kombinasiyası da
müşahidə etmişdir. Məsələn, toxum rəngi və forması baxımından heteroziqot olan sarı, hamar toxumlu
(SsHh) noxud ilə hər iki allel baxımından resessiv olan
yaşıl, qırışıq toxumlu (sshh) noxud arasındakı çarpaz-
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lamanı götürək. Bu, bir analitik çarpazlamadır, çünki
nəticələr SsHh genotipini ortaya çıxarır.
Sarı, hamar dihibrid valideynin (SsHh) qametləri

Yaşıl, qırışıq homizqot
resessiv valideynin
(sshh) qametləri

SH

sh

Sh

sH

SsHh

sshh

Sshh

ssHh

sh

Valideyn
tipi balalar

Rekombinant tipi
balalar

Fenotiplərin yarısı bu nəslin valideynlərini (F1 dihibridləri) əldə etmək üçün çarpazlanan P nəsli fenotipləri
ilə eyni ikən, digərlərinin fərqli olduğuna diqqət yetirin
(Şəkil 15.2). Eyni olan fenotip valideyn tipi adlanır.
Fərqlənən fentoiplər yeni kombinasiya təşkil edir və
rekombinant tip, yaxud qısaca rekombinantlar adlanır. Bala nəslin yarısı rekombinant olduqda, genetika
dilində, 50% rekombinasiya tezliyi olduğu deyilir. Burada təxmin olunan fenotip nisbəti Mendelin SsHh × sshh
çarpazlamasında müşahidə etdiyi nisbətlə bənzərdir.
Bu cür analitik çarpazlamalarda müşahidə olunan
50% rekombinasiya tezliyi fərqli xromosomlar üzərində
yerləşən və beləcə, ilişikli olmayan genlərdir. İlişikli
olmayan genlər arasındakı rekombinasiya fiziki olaraq,
meyozun metafaza I mərhələsindəki homoloji xromosomların təsadüfi düzülüşü ilə izah olunur. Nəticədə,
ilişikli olmayan genlər sərbəst paylanır (Şəkil 13.11 və
Şəkil 15.2 sualı).

İlişikli Genlərin Rekombinasiyası –
Krossinqover
Şəkil 15.9-dəki drozofil ilə aparılan analitik çarpazlama
nəticələrini necə izah etmək olar? Balaların çoxu
bədən rəngi və qanad ölçüsü baxımından valideyn
fenotipi daşıyır. Valideyn tiplərinin tezliyi 50%-dən
çox olduğuna görə, genlərin eyni xromosom üzərində
yerləşdiyi və ilişikli olduğu nəticəsini çıxarmaq olar.
Lakin, balaların 17%-inin rekombinant tip olduğu
nəzərdən qaçırılmamalıdır.
Morgan bu nisbətdən eyni xromosom üzərində yerləşən genlər arasındakı fiziki bağların, bəzən hansısa
mexanizm ilə qırıldığı nəticəsini çıxarırdı. Tədqiqatlar
göstərir ki, bu ilişikli genlərin rekombinasiyasını aparan
krossinqover prosesidir. Meyoz I profaza mərhələsində
bəlli proteinlər replikasiya olmuş və qoşalaşan homoloji
xromosom bölgələrini ana xromatid ilə ata xromatid arasında dəyişdirilir (Şəkil 13.9). Nəticədə, bir krossinqover əməliyyatı baş verdikdə iki qeyri-bacı xromatidin bir

Şəkil 15.10 İlişikli genlər
rekombinasiyasının xromosom
mexanizmi. Şəkil 15.9-dəki analitik
çarpazlamanın təkrarı olan buradakı
sxem xromosomla yanaşı genləri də
təsvir edir. Yabanı tip F1 dihibridin
ana xromosomları qırmızı krossinqover parçalarını ayırd edə bilmək
üçün tünd və açıq qırmızı rənglərdə
göstərilmişdir. b+/b və vg+/vg lokusları
arasında krossinqover hər zaman
baş vermədiyindən, valideyn tipi
xromosomlu yumurta sayı rekombinantlardan çoxdur. b vg genotipli
spermalarla birləşən bu yumurtalar
rekombinant fərdlər ortaya çıxarır.
Rekombinasiya tezliyi rekombinant
fərdlərin həmin nəsildəki bütün fərdlərə nisbətən faizidir.

Yabanı tip (boz
bədən, normal
qanadlar)

P Nəsli
(homoziqot)

F1 dihibrid analitik
çarpazlama

İkiqat mutant (qara
bədən, rudiment
qanadlar)

b+ vg+

b vg

b+ vg+

b vg

Yabanı tip F1
dihibrid (boz,
normal)

Homoziqot
resessiv (qara,
rudiment)
b+ vg+

b vg

b vg

b vg
Xromosom
replikasiyası

Xromosom
replikasiyası

TƏSVİR ET Şəkil 15.9-un sualında
olduğu kimi, P nəslinin safqan boz
bədənli, rudiment qanadlı milçək
ilə qara bədənli, normal qanadlı
milçək olduğunu fərz edin. F1 dişisi
yumurtalarında mümkün olan bütün
4 tip xromosomu çəkib, valideyn və
rekombinant qruplara ayırın.

b+ vg+

b vg

b+ vg+
b vg

b vg
b vg

b vg

b vg

Meyoz I
b+ vg+

Meyoz I və
Meyoz II

b+ vg
b vg+
b vg
Meyoz II

Yumurtalar

Analitik
çarpazlama
nəsli

Rekombinant
xromosomlar
b vg

b+ vg

944
Qara,
rudiment

206
Boz,
rudiment

b+ vg+

965
Yabanı tip
(boz normal)
b+ vg+
b vg

Ata tipi balalar

b vg+

185
Qara,
normal

b vg

b+ vg

b vg+

b vg

b vg

b vg

b vg

Sperma

Rekombinant balalar

Rekombinasiya 391 rekombinant bala 100 17%
=
=
tezliyi
2 300 balaların hamısı

tərəfindəki ucları yerlərini bir-birilə dəyişdirir.
Morganın analitik çarpazlamasında dihibrid dişidə baş
verən krossinqover rekombinant yumurta və nəticədə,
rekombinant balalar əmələ gətirir (Şəkil 15.10). Yumurtaların çoxu b+ vg+ və ya b vg valideyn genotipində ikən,
bəziləri b+ vg və ya b vg+ rekombinant xromsomlara malik
idi. Bütün yumurta tiplərinin b vg genotipli resessiv sper-

malar ilə cütləşməsindən əmələ gələn bala populyasiyasında 17% qeyri-valideyn, rekombinant fenotip ortaya
çıxır. Bunlar valideynlərin heç birində rastlanmayan allel
kombinasiyasıdır. Fəslin Elmi Bacarıq Məşğələsində F1
dihibrid analitik çarpazlama nəticələrinin statistik analizi ilə iki genin ilişikli, yoxsa sərbəst paylandığını tədqiq
edə bilərsiniz.
FƏSİL 1 Biologiyanın ƏsasFƏSİL
Mövzuları,
TəkamülXromosom
və Elmi Araşdırma
15 İrsiyyətin
Əsası
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
χ2 (xi kvadrat) kriteriyasının istifadəsi
Verlən iki gen ilişiklidirmi? Bir xromosom üzərində bir-birinə çox
yaxın yerləşən genlərin allelləri irsən birlikdə ötürülməyə meyllidirlər.
Bəs bəlli allellərin təsadüfən deyil, məhz ilişikli olduqları üçün birlikdə
ötürüldüklərini necə bilmək olar? Sadə statistik sınaq olan χ2 kriteriyasını (ing. chi-square test) F1 analitik çarpazlama fenotiplərinə tətbiq
edərək, bu suala cavab vermək olar.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Genlər ilişiksiz və sərbəst paylanırsa, F1
analitik çarpazlamadan çıxan bala nəsildə fenotip nisbəti 1:1:1:1 (Şəkil
15.9) olmalıdır. Genlər ilişikli olduğunda, müşahidə olunan nisbət bu
dəyərlərə uyğun gəlmir. İstənilən datada təsadüfi dalğalanmalar olduğuna görə, müşahidə olunan rəqəmlər ilə təxmini rəqəmlər arasında
fərq nə qədər olmalıdır ki, genlərin sərbəst paylanmadığı, ilişikli olduğu
nəticəsinə gəlmək olsun?
Bu suala cavab vermək üçün statistik sınaqlar istifadə olunur.
Xi-kvadrat kriteriyası adlanan sınaq hipotezin (burada, genlərin ilişiksiz
olması) təxmin etdiyi data ilə müşahidə olunan datanı müqayisə
edərək, ikisi arasındakı fərqi və beləcə, uyğunluq dərəcəsini (ing. goodness of fit) təyin edir. Əgər müşahidə olunan data ilə təxmin olunan
data arasındakı fərq təsadüfi dalğalanma ilə yarana bilməyəcək qədər
böyükdürsə, hipotezə qarşı (burada, genlərin ilişikli olduğuna dair
dəlil) statistik əhəmiyyətli dəlilin mövcud olduğu nəticəsi çıxarılır. Fərq
kiçikdirsə, deməli təkcə təsadüfi dalğalanma müşahidəni izah edə bilir,
müşahidə olunan data hipotezə uyğundur, fərq statistik əhəmiyyətli
deyil. Ancaq hipotez ilə uyğunluq hipotezin sübutu demək deyil. Bundan əlavə, ölçülən datanın həcmi önəmlidir. Bu məşğələdə olduğu kimi,
genlər ilişikli olsa belə, ilişiklilik zəifdirsə, kiçik data yığını ilə, təsadüfən,
kiçik fərqlər yarana bilər.
Simulyasiya Təcrübə Datası Kosmos bitkisində bənövşəyi gövdə
(A) yaşıl gövdəyə (a), qısa ləçək (B) isə, uzun ləçəyə (b) dominantdır. Simulyasiya təcrübəsində, AABB bitkisi ilə aabb bitkisi F1 dihibrid
(AaBb) istehsal etmiş, o isə öz növbəsində, aabb ilə çarpazlanmışdır:
AaBb × aabb. Bu analitik çarpazlama nəticəsində yeni nəsildə 900 bitki
əldə olunmuş, balalar gövdə rəngi və çiçəklərinin ləçək rəngin görə
qruplaşdırılıb sayılmışdır.

AaBb (F1) × Bənövşəyi
aabb çarpazgövdə,
lamasından qısa ləçək
çıxan balalar
(A–B–)
İlişikli genlər
üçün təxmin
olunan
nisbət

1

Yaşıl
gövdə,
qısa ləçək

Bənövşəyi
gövdə,
uzun ləçək

Yaşıl
gövdə,
uzun ləçək

1

1

1

(aa–B–)

(A–bb)

(aabb)

Təxmin
olunan
bala sayı
(cəmi 900)
Müşahidə
olunan
bala sayı
(cəmi 900)
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210

231

239

Kosmos bitkisi

Verlən iki gen ilişiklidirmi?
1. Cədvəldəki data simulyasiya edilmiş F1 dihibrid analitik çarpazlama
nəticələridir. Genlərin ilişiksiz olduğunu iddia edən hipotez bala
fenotip nisbətinin 1:1:1:1 şəklində olacağını təxmin edir. Bu nisbətə
görə, cəmi 900 balanın fenotipə əsaslanan paylanmasını hesablayıb,
cədvələ yazın.
2. Uyğunluq dərəcəsi χ2 ilə hesablanır. Bu statistik ölçü müşahidə
olunan dəyərlərin təxmin olunan müvafiq dəyərlərdən nə qədər
fərqləndiyini göstərərək, iki çoxluğun bir-birilə örtüşmə səviyyəsini
ölçür.

χ2 = ∑

(o — e)2
e

Burada, “o” müşahidə olunan (ing. observed), “e” isə təxmin
olunan (ing. expected) dəyərlərdir. χ2 dəyərini aşağıdakı cədvəl
vasitəsilə hesablayın. İlk öncə, boş qutuları doldurub, sütunların
başında göstərilən əməliyyatlar ilə müvafiq dəyərləri hesablayın.
Daha sonra, son sütundakı dəyərləri toplayıb χ2 həcmini tapın.
Balanın
genotipi

Təxmin
(e)

Müşahidə
(o)

(A–B–)

220

(aaB–)

210

(A–bb)

231

(aabb)

239

Fərq
(o – e)

(o – e)2

(o – e)2/e

χ2 = Cəm
3. Öz-özlüyündə χ2 heç nə ifadə etmir. Bu dəyər hipotezin doğru
olduğu fərziyyəsi qəbul edildiyində, müşahidə olunan datanın
təsadüfi dalğalanmadan yarana bilmə ehtimalını tapmaq üçün
istifadə olunur. Aşağı ehtimal müşahidə olunan data ilə hipotezin
uyğun olmadığına, beləcə hipotezin rədd edilməli olduğuna işarədir.
Biologiyada geniş istifadə olunan ehtimal sərhəd dəyəri 0.05 (5%)dir. χ2 dəyərinə uyğun gələn ehtimal 0.05 və ya daha aşağıdırsa,
bu, müşahidə olunan dəyərlər ilə təxmin olunan dəyərlər arasındakı
fərqin statistik əhəmiyyətli olduğunu göstərir və hipotezin (burada,
genlərin ilişiksiz olması) rədd edilməli olduğu mənasına gəlir. Ehtimal
0.05-dən yüksəkdirsə, deməli, nəticələr statistik əhəmiyyətli deyil və
müşahidə olunan data hipotez ilə uyğundur.
Ehtimalı hesablamaq üçün χ2 paylanma cədvəlində (Əlavə F,
səhifə F-3) hesablanan dəyəri tapmaq lazımdır. Datanın sərbəstlik
dərəcəsi (df, ing. degrees of freedom) onun kateqoriya sayından
bir vahid azdır. Verilən datada 4 fenotip olduğuna görə, df=3-dür.
(a) Hesablanan χ2 dəyərinin cədvəlin df=3 sətrindəki hansı dəyər
aralığında yerləşdiyini təyin edin. (b) Bu dəyər aralığının sütun
başlıqları χ2 dəyərinin ehtimal aralığını göstərir. Müşahidə olunan
və təxmin edilən dəyərlər arasındakı fərqin statistik əhəmiyyətsiz
(p≤0.05), yoxsa əhəmiyyətli (p>0.05) olduğuna qərar verin. Buna
görə, iki genin ilişiksiz olduğu və bir-birindən müstəqil ötürüldüyü
hipotezi data ilə örtüşürmü? Yoxsa dəlil hipotezin rədd edilməsi üçün
kifayətdir?

Yeni Allel Kombinasiyaları Təbii Seçmə üçün
Çeşidlilik Qaynağı kimi
TƏKAMÜL Xromosomların meyozdakı davranışları bala
nəslin çeşidliliyini artırır (Başlıq 13.4). Krossinqover
profaza I mərhələsində homoloji cütün ana və atadan
gələn parçalarını bir-birinə qarışdıra bilir. Metafaza
I mərhələsində isə, homoloji xromosom cütləri digər
cütlərdən asılı olmadan yönlərini təyin edirlər. Mendel
təcrübələri allellərin davranışlarının da yeni nəsildə
çeşidliliyə öz töhfəsini verdiyini göstərmişdir (Başlıq
14.1). Bütün bu fərqli mexanizmləri bir yerə yığdıqda
krossinqover ilə yaranan rekombinant xromosomlarda yeni allel kombinasiyalarının yaranma potensialını
görmək olar. Bundan əlavə, meyoz hadisələri çox fərqli
kombinasiyalarla rekombinant xromosomları qametlərə
paylayır (Şəkil 15.9 və 15.10). Daha sonra, təsadüfi
mayalanma fərqli allel kombinasiyalarının sayını bir az
da artırır.
Genetik çeşid bolluğu təbii seçmə üçün xam maddə
deməkdir. Bəlli allel kombinasiyasının təmin etdiyi
əlamətlər bütünü verilən ətraf mühitə daha uyğundursa, bu genotipə malik orqanizmin sağqalma və çoxalma
ehtimalının daha yüksək olacağını və beləcə, bu genetik
dəstin gələcək nəsillərə ötürüləcəyini gözləmək olar.
Aydındır ki, növbəti nəsildə allel dəstləri təkrar qarışdırılır. Nəticə etibarilə, mühit ilə fenotip (beləcə, genotip)
arasındakı qarşılıqlı əlaqə hansı genetik dəstlərin zamana qalib gələcəyinə qərar verir.

Rekombinasiya Datası ilə Genlərarası
Məsafə Xəritələmə: Elmi Araşdırma
İlişikli genlərin krossinqover vasitəsilə rekombinasiyasının kəşf olunması Morganın tələbələrindən olan
Alfred H. Sturtevant-ı genetik xəritə çıxarmaq üçün
metod hazırlamağa vadar etdi. Genetik xəritə bir
xromosom üzərindəki lokusların sıralı siyahısıdır.
Sturtevant-ın qurduğu hipotezə görə, bir nəsildəki
rekombinant fərdlər nisbəti olan rekombinasiya tezliyi
(Şəkil 15.9 və 15.10-dakında bənzər sınaqların əsasında hesablandığı kimi) bir xromosom üzərindəki genlər
arasındakı məsafədən asılıdır. Burada, krossinqoverin
təsadüfi hadisə olduğu və xromosom üzərindəki istənilən nöqtədə baş vermə ehtimalının eyni olduğu fərz
olunur. Bu fərziyyələrə əsasən, alim belə bir təxmin irəli
sürdü: İki gen bir-birindən nə qədər uzaqdırsa, onların
arasında krossinqover baş vermə ehtimalı bir o qədər
yüksək və beləcə, rekombinasiya tezliyi böyük olacaqdır. Buradakı məntiq sadə idi: Genlər arasındakı sahə
böyükdürsə, krossinqoverin baş verməsi üçün yer də
çoxdur. Sturtevant müxtəlif milçək çarpazlamalarından
əldə olunan rekombinasiya datası ilə xromosom üzərindəki genlərin nisbi mövqelərini təyin etməyə, yəni
xəritələnməyə başladı.
Rekombinasiya tezlikləri əsasında çəkilən genetik xəritə ilişiklilik xəritəsi adlanır (Şəkil 15.11). Sturtevant

üç genin ilişiklilik xəritəsini çıxarmışdır: bədən
rəngi (b), qanad ölçüsü (vg) və kinovar qırmızısı göz
rəngi (cn) (ing. cinnabar kinovar mədəni rəngi) genləri
(Şəkil 15.10). Drozofilin çoxsaylı göz rəngi genlərindən
olan kinovar rəngi gözlər mutant fenotip olub, yabanı
tip gözlərdən daha parlaqdır. cn ilə b arasındakı rekombinasiya tezliyi 9%, cn ilə vg arasındakı 9.5%, b ilə vg
arasındakı isə, 17% olaraq hesablanmışdır. Digər bir ifadə ilə, cn−b və cn−vg cütlərinin tezlikləri b−vg tezliyinin
yarısına bərabərdir. Yalnızca, cn genini b və vg genlərinin
arasında yerləşdirən xəriətə ilə bu datanı uyğunulaşdırmaq olur. Fərqli kombinasiyalarda gen sırası çəkərək,
bundan əmin ola bilərsiniz. İki gen arasındakı məsafə
xəritə vahidi ilə olçülür və 1% rekombinasiya tezliyinə
bərabərdir.
Əslində, rekombinasiya datasının interpretasiyası bu
nümunədə veriləndən daha mürəkkəbdir. Aralarındakı
məsafə çox böyük olan genlər arasında krossinqover,
demək olar ki, hər zaman baş verir. Belə genlər arasında
müşahidə olunan rekombinasiya tezliyi ən çox 50% olur

Şəkil 15.11

Araşdırma Metodu İlişiklilik Xəritələrinin Çəkilməsi
Tətbiq İlişiklilik xəritəsi genlərin xromosom üzərindəki nisbi mövqelərini göstərən diaqramdır.
Metod Xəritə iki genetik lokus arasındakı məsafə ilə onların arasında
krossinqover baş vermə ehtimalının mütənasib olduğu fərziyyəsinə
əsaslanır. Xəritə üçün lazım olan rekombinasiya tezliyi datası bəlli bir
xromosom üçün aparılan təcrübi çarpazlamalardan əldə edilir (Şəkil
15.9 və 15.10). Genlərarası məsafə 1%-lik rekombinasiya tezliyinə
bərabər olan xəritə vahidi cinsindən ifadə olunur. Dataya ən uyğun sıra
genlərin xromosom üzərindəki həqiqi düzülüşü sayılır.
Nəticə Drozofilin üç geni arasında müşahidə olunan rekombinasiya
tezliyi belədir: b−cn 9%; cn−vg 9.5%; b−vg 17%. cn genini digər ikisi
arasında yerləşdirən xətti sıralama bu dataya ən uyğun gələnidir.
Rekombinasiya
tezliyi
9%
Xromosom

9.5%
17%

b

cn

vg

b−vg rekombinasiya tezliyi (17%) b−cn ilə cn−vg tezliklərinin cəmindən bir qədər azdır: 9 + 9.5 = 18.5%. Səbəb bəzən b−cn krossoveri ilə
yanaşı, cn−vg krossoverinin də baş verməsidir. İkinci krossover birincinin təsirini arada qaldıraraq, müşahidə olunan b-vg rekombinasiyasının
tezliyini aşağı salır və eyni zamanda, yaxın yerləşən gen cütlərinin
tezliyini artırır. Ölçülən 18.5%, yəni 18.5 xəritə vahidi məsafə genlər
arasındakı həqiqi məsafəyə, təqribən, bərabərdir. Əslində, genetiklər
xəritələri çəkərkən daha qısa məsafələrlə işləyirlər.

FƏSİL 15
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və bu göstəricini fərqli xromosomlar üzərində yerləşən
genlərdən ayırd etmək mümkün deyil. Belə hallarda,
genlərarası fiziki əlaqə genetik çarpazlama nəticələrində
öz əksini tapmır. Eyni xromosom üzərində yerləşmələrinə və beləcə, fiziki olaraq bağlı olmalarına baxmayaraq, bu genlər genetik olaraq ilişiksiz sayılır. Belə
genlərin allelləri fərqli xromosomlarda imiş kimi sərbəst
paylanır. Bu gün Mendel-in istifadə etdiyi ən az iki
genin eyni xromosom üzərində yerləşdiyi bilinir, ancaq
onların arasındakı məsafə o qədər böyükdür ki, alim
çarpazlamarında genetik ilişiklilik müşahidə etməmişdir.
Nəticə etibarilə, genlər fərqli xromosomlarda yerləşirmiş kimi davranırdılar. Eyni xromosom üzərində, bir-birindən çox uzaqda yerləşən genlərin xəritəsi aralarında
yerləşən başqa genlərlə rekombinasiya tezlikləri də
əlavə olunmaqla qurulur.
Rekombinasiya datası əsasında, Sturtevant və əməkdaşları çox sayda Drosophila genini xəritələyərək, xətti
sıraya düzə bildilər. Aydın olmuşdur ki, genlər ilişiklilik
qrupu adını verdikləri 4 qrupda toplanır. İşıq mikroskopiyası vasitəsilə drozofildə 4 cüt xromosom olduğunun
müşahidə olunması isə, ilişiklilik xəritəsi, beləcə, genlərin xromosom üzərində yerləşdiyinə əlavə dəlil təşkil
edir. Hər bir xromosom spesifik ardıcıllıqla düzülmüş,
öz lokusu olan genlərə malikdir (Şəkil 15.12).
İlişiklilik xəritəsi yalnız rekombinasiya tezliyinə
əsaslandığı üçün xromosomun, sadəcə, təqribi təsvirini
ortaya çıxara bilir. Fərz olunduğu kimi, krossinqover
tezliyi xromosomun hər yerində eyni deyil və beləcə,

Şəkil 15.12 Bir drozofil xromosomunun bir hissəsinin genetik
(ilişiklik) xəritəsi. Bu sadələşdirilmiş xəritə Drosophila xromosom
II üzərinə yerləşdirilmiş yalnız 7 geni təsvir edir. DNA ardıcıllama bu
xromosom üzərində 9 000 gen aşkar etmişdir. Rəqəmlər lokusların ən
soldakı, arista (baş çıxıntısı) lokusuna nəzərən xəritə
vahidi cinsindən məsafəsini ifadə edir. Göz rəngində olduğu kimi, bəzi fenotiplər üçün birdən
çox genin olduğuna diqqət yetirin.

Mutant fenotiplər
Qısa
arista

0

Uzun
arista

Tünd
qırmızı
göz

Qara Kinovar
bədən
göz

16.5

48.5

Qırmızı Boz
göz
bədən

57.5 67.0 75.5

Qırmızı
göz

Yabanı fenotiplər
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Rudiment
qanad

Normal
qanad

Aşağı Qəhvəyi
əyilmiş
göz
qanad

104.5

Normal Qırmızı
qanad göz

xəritə vahidi nanometr kimi fiziki məsafə ilə tam olaraq
üst-üstə düşmür. İlişiklilik xəritəsi xromosomun üzərində yerləşən gen sırası mənzərəsini yaxşı təsvir edir,
ancaq bu genlərin dəqiq yerini göstərə bilmir. Genetiklər başqa metodlar istifadə edərək, mikroskopda boyalı
zolaqlar formasında görünən xromosom nişanlarına
nisbətən genlərin yerini işarələməklə xromosomların sitogenetik xəritəsini çıxara bilirlər. Son 20 ildə əldə
edilən texnoloji nailiyyətlər DNA ardıcıllmanın sürət və
əlçatanlığını çox artırmışdır. Buna görə, bu gün genlərin
xəritələnməsi üçün bütöv genom ardıcıllanmasına üstünlük verilir. Xromosomun nukleotid ardıcıllığı iki gen
lokusu arasındakı məsafəni DNA nukleotidi cinsindən
ifadə edərək, onun nəhayi fiziki xəritəsini təşkil edir
(Başlıq 21.1). Bu xəritələrin ilişiklilik və ya sitogenetik
xəritələrlə müqayisəsi göstərir ki, hamısının gen düzülüşü eyni olsa da, aralarındakı məsafə eyni deyil.

YOXLAMA 15.3
1. Eyni xromosom üzərində yerləşən iki gen baxımından dihibrid
orqanizm ilə resessiv ikiqat mutant orqanizmin analitik
çarpazlanmasından rekombinant canlıların ortaya çıxmasının
fiziki əsası nədir?
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 15.9-dakı analitik çarpazlamada
ortaya çıxan bütün bala tiplərinin fenotipi ilə analarından
gələn allellər arasındakı əlaqəni izah edin. Hər milçəyin xromosomlarını çəkib, allelləri çarpazlama boyu izləmək faydalı
olacaqdır.
3. ƏGƏR? A, B və C genləri eyni xromosom üzərində yerləşir.
Analitik çarpazlama göstərir ki, A ilə B arasında rekombinasiya tezliyi 28%, B ilə C arasında isə, 12%-dir. Bu genlərin xətti
sırasını təyin etmək olarmı? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 15.4
Xromosom say və strukturundakı
dəyişikliklər genetik xəstəlik törədir
Gen səviyyəsindəki kiçikmiqyaslı dəyişmələrin
orqanizm fenotipinə təsir etdiyi haqda yuxarıda bəhs
olundu. Yeni fenotiplərin yaradıcısı, yeni allellərin
mənşəyi təsadüfi mutasiyalardır.
Böyük miqyaslı xromosom dəyişmələri də orqanizmin fenotipinə təsir edə bilir. Meyoz zamanı baş
verən fiziki və kimyəvi müdaxilə, eləcə də, meyozda
baş verən xətalar xromosomlara ciddi zərər vura və
ya onların hüceyrədəki sayını dəyişdirə bilir. İnsan və
digər məməlilərdə böyük miqyaslı xromosom dəyişiklikləri çox vaxt uşaqsalmaya səbəb olur. Genetik
pozuntu ilə doğulan orqanizmlər müxtəlif inkişaf
xəstəliklərindən əziyytə çəkirlər. Bitkilərin, heyvanlara nisbətən, belə pozuntulara qarşı daha müqavimətli
olduqları düşünülür.

Anormal Xromosom Sayı
İdeal şərtlərdə, meyoz iyi xromosomları bala hüceyrələrə bərabər paylayır, ancaq bəzən səhvlərdən yan
keçmək olmur. Ayrılmama meyoz I-də homoloji xromosomların və ya meyoz II-də bacı xromatidlərin bir-birindən uzaqlaşa bilməməsidir (Şəkil 15.13). Nəticədə, bir
qamet eyni xromosom tipindən iki ədəd əldə edərkən,
digər qamet bu xromosom tipindən məhrum olur. Digər
xromosomların paylanması, adətən, normal şəkildə baş
verir.
Belə anormal qametlərin normal qametlə qovuşmasından ortaya çıxan ziqot da anormal sayda xromosoma
malik olur. Bəlli xromosomun anormal sayda olması
aneuploidiya adlanır. Bəlli xromosomdan heç bir nüsxə
əldə etməyən qametin iştirak etdiyi mayalanma nəticəsində əskik sayda xromosom daşıyan ziqot, yəni 2n–1
sayda xromosomu olan hüceyrə əmələ gəlir. Bu halda,
aneuploid ziqotun verilən xromosom baxımından
monosomik olduğu deyilir.
Bir xromosomdan ziqotda üç ədəd varsa, yəni
hüceyrə 2n+1 sayda xromosoma malikdirsə, aneuploid
hüceyrə trisomik epiteti alır. Anormallıq mitoz bölünmə ilə bütün embrion hüceyrələrə keçir. Monosom və
trisom pozuntuların insanın mayalanma hadisələrinin
10-25%-ni təşkil etdiyi təxmin olunur və uşaqsalmanın əsas səbəbi olaraq bilinir. Sağ qalan orqanizmdə,
xromosomun yoxluğu və ya əlavə nüsxəsi nəticəsində
əmələ gələn əlaqəli genlərin anormal sayda olması ilə,
bəlli əlamətlər müşahidə olunur. Daha sonra müzakirə
olunacaq Down sindromu insanda trisomiya nümunəŞəkil 15.13 Meyozda xromosomların bir-birindən ayrılmaması.
Anormal sayda xromosom daşıyan qametlər meyoz I və ya II mərhələsində xromosomların bir-birindən ayrılmaması ilə ortaya çıxır.

Meyoz I

Ayrılmama

Meyoz II

Ayrılmama

Qametlər

n+1

n+1

n+1

n–1

n+1

n–1

n

n

Xromosom sayı

(a) Homoloji xromosomların

meyoz I-də bir-birindən
ayrılmaması halında əmələ
gələnlər

(b) Bacı xromatidlərin

meyoz II-də bir-birindən
ayrılmaması halında
əmələ gələnlər

sidir. Ayrılmama mitozda da baş verə bilər. Bu pozuntu
embrion inkişafın erkən dövrlərində baş verərsə, aneuploidiya nisbətən yüksək sayda hüceyrədə ortaya çıxacaq
və böyük ehtimalla, orqanizm üzərində ciddi təsirlər
göstərəcəkdir.
Bəzi canlılar bütün somatik hüceyrələrində iki tam
xromosom dəstindən artığını daşıyırlar. Poliploidiya
bu vəziyyətin ümumi adı olub, triploidiya (3n) və
tetraploidiya (4n) isə onun müvafiq olaraq üç dəst və
dörd dəst xromosomluluqla müşahidə olunan xüsusi hallarına verilən adlardır. Triploid hüceyrə bütün
xromosomlarda ayrılmama nəticəsində yaranan anormal diploid yumurta mayalanması ilə ortaya çıxa bilər.
Tetraploid hal 2n ziqotun xromosomlarını replikasiya
etdikdən sonra, bölünə bilməməsi ilə yarana bilər. Onu
izləyən normal mitoz bölünmələr ilə 4n embrion inkişaf
edəcəkdir.
Poliploidiya bitkilər aləmində geniş yayılmışdır və
öz-özünə ortaya çıxan bu orqanizmlər bitki təkamülündə önəmli rol oynayır (Başlıq 24.2). İnsanın qidası olan
bir çox bitki poliploiddir. Banan triploid (3n), buğda
hekzaploid (6n), çiyələk isə oktoploiddir (8n). Poliploid
heyvan növləri nadirdir: yalnız bir neçə balıq və amfibiya növü polipoloiddir. Ümumilikdə, poliploidiya aneuploidiya ilə nisbətdə görünüşcə daha normaldır. Görünür, bir xromosomun artıq və ya əskik olması genetik
tarazlığı bütöv xromosom dəsti artıqlığı ilə müqayisədə
daha çox pozur.

Xromosom Strukturu Dəyişmələri
Meyozda baş verən səhvlər və ya radiasiya kimi zərərverici faktorlar xromosomları qıraraq, dörd tip xromosom struktur dəyişikliyinə səbəb olur (Şəkil 15.14).
Delesiya xromosomun bir parçasının silinməsi (ing.
deletion silinmə) və nəticədə, xromosomun bəzi genləri
itirməsi halıdır. Silinən parça bacı və ya qeyri-bacı xromatidə birləşib, orada əlavə hissə halına gələrsə, yeni
xromosomda duplikasiya baş verir. Parça özünü çıxdığı
xromosoma yenidən tərs istiqamətdə birləşdirərsə,
inversiya baş verir (ing. inversion tərs çevirmə). Xromosom qırılmalarının dördüncü mümkün nəticəsi parçanın
homoloji olmayan xromosoma keçməsidir və
translokasiya adlanır.
Delesiya və duplikasiyaların, xüsusilə meyozda baş
vermə ehtimalı yüksəkdir. Krossinqover bəzən qeyri-bacı xromatidlər arasında qeyri-bərabər DNA parçaları
alış-verişi həyata keçirərək, birinin verdiyindən az almasına səbəb olur (Şəkil 21.13). Belə qeyri-bərabər krossinqoverin nəticəsi bir xromosomda delesiya, digərində
isə duplikasiyadır.
Böyük delesiya baxımından homoziqot olan diploid
bir embrion və ya malik olduğu tək X xromosomunda
böyük delesiyaya malik erkək, adətən, zəruri genlərdən
məhrum olur. Bu hal çox vaxt ölümcüldür. Duplikasiya
və translokasiya da, adətən, zərərlidir. Homoloji olmayan xromosomlar arasında parça alış-verişi olan qarşılıqlı translokasiya və inversiya hallarında gen tarazlığı
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Şəkil 15.14 Xromosom strukturunda dəyişikliklər. Qırmızı ox
qırılma nöqtələrini göstərir. Tünd bölgə dəyişiklik təsiri altında olan
bölgəni göstərir.
(a) Delesiya
A B C D

E

F G H

Xromosomun bir bölgəsi silinir.
A B

C

E

F

G H

(b) Duplikasiya
A B C D

E

F G H

Down sindromu — Trisomiya 21

Xromosomun bir bölgəsi özünü təkrarlayır.
A B

C B

C D

E

F G H

(c) İnversiya
A B

E

C D

F

G H

Bir bölgə istiqamətini dəyişdirərək,
tərs çevrilir.
A D

C

B

E

F

G H

E

F

G H

(d) Translokasiya
A B C D

M N O P Q

R

Bir xromosom bölgəsi homoloji olmayan
başqa bir xromosoma keçir. Ən sıx təsadüf olunan tipi olan qarşılıqlı translokasiya
homoloji olmayan xromosomlar arasında
parça alış-verişidir.
M N O C D

E

F

G H

A B

P Q

qorunmasa da, bütün genlər normal dozasını qoruyub
saxlayır. Bütün bunlara baxmayaraq, translokasiya və
inversiya genin ekspressiyasını qonşuluqdakı yeni genlər
səbəbiylə dəyişə bildiyi üçün, orqanizmin fenotipinə
təsir edə bilir. Nəticə isə, çox dağıdıcı ola bilər.

Xromosom Dəyişmələrinin Səbəb olduğu
İnsan Xəstəlikləri
Xromosom say və strukturundakı dəyişmələr insanda
ciddi xəstəliklərə səbəb olur. Meyozda xromosom ayrıl-

BÖLÜM 3

Genetika

Aneuploidiya hallarından biri olan Down sindromu
ABŞ-da doğulan uşaqların təqribən 830-da birində
müşahidə olunur (Şəkil 15.15). Sindrom, adətən, əlavə
21-ci xromosom nəticəsində ortaya çıxır. Bütün hüceyrələri 47 xromosomlu olan Down sindromlular 21-ci
xromosom baxımından trisom olduqları üçün, çox vaxt
trisomiya 21 adlandırılırlar. Sindrom inkişafda gecikmə,
xarakterik üz quruluşu, qısa boy, müalicəsi mümkün
ürək pozuntuları ehtiva edir. Sindromlu fərdin leykoz və
Alzheimer xəstəliklərinə tutulma ehtimalı daha yüksəkdir, ancaq yüksək qan təzyiqi, ateroskleroz (arteriya
damarlarının sərtləşməsi), insult və bərk tumor tiplərindən əziyyət çəkmə ehtimalı daha azdır. Bu insanların
orta ömrü digərlərinə nisbətən qısa olsa da, müvafiq
müalicə ilə orta yaşlara qədər və daha çox yaşaya bilirlər. Bir çoxu müstəqil və ya ailələri ilə birlikdə yaşayır,
işləyir və yaşadıqları cəmiyyətə dəyərli töhvələr verirlər.
Demək olar ki, sindromlu kişilərin hamısı və qadınların
yarısı cinsi olaraq inkişaf etmir və sonsuzdur.
Down sindromu ehtimalı ananın yaşı ilə düz mütənasibdir. 30 yaşından kiçik qadınların doğduğu uşaqlarda

R

Qarşılıqsız translokasiyaya az rast gəlinir. Burada, xromosomdan parça çıxır, ancaq qarşılığında başqa bir parça əldə edilmir
(təsvirdə yoxdur)
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mamasının qamet və ondan yaranan ziqotda aneuploidiyaya səbəb olduğundan artıq bəhs olundu. İnsanda
aneuoploid ziqot əmələgəlmə tezliyi çox yüksək olsa da,
bu xromosom anormallıqlarının əksəriyyəti inkişaf üçün
o dərəcədə dağıdıcıdır ki, embrion doğuşdan çox əvvəl
öz-özünə abort keçirir. Ancaq görünür, bəzi aneuploidiya tipləri genetik tarazlığı nisbətən az sıradan çıxardığı
üçün doğuş və növbəti inkişaf mərhələlərini keçə bilir.
Bu fərdlər sindrom adlanan aneuploidiya tipinə xas
əlamətlər sərgiləyirlər. Aneuploidiyanın səbəb olduğu
genetik xəstəlikləri doğuşdan əvvəl rüşeym analizləri ilə
aşkarlamaq mümkündür (Şəkil 14.19).

Şəkil 15.15 Down sindromu. Kariotipdə görünən trisomiya 21
Down sindromunun ən çox müşahidə olunan səbəbidir. Xəstəliyin
xarakterik üz xassələrini uşaqda görmək olur.

bu xəstəliklə doğulma ehtimalı 10 mində yalnız 4 ikən,
40 yaşında bir ana üçün belə uşaq dünyaya gətirmə
ehtimalı 92-yə çıxır və yaşlandıqca daha da yüksəlir.
Down sindromu ilə ananın yaşı arasındakı əlaqənin,
hələ ki, izahı yoxdur. Əksər hallar meyoz I xromosom
ayırlmamasından qaynaqlanır. Orqanizmin yaşlanması
ilə meyozdakı pozuntuların artdığına dair dəlillər var.
Başqa xromosomlara aid trisomiya daşıyıcısı körpələr
nadir hallarda həyatda qala bilsə də, bu pozuntuların əmələ gəlməsi də, eynilə, ananın yaşı ilə birlikdə
artır. Rüşeymin doğum öncəsi trisomiya analizlərinin
təhlükəsiz olduğu və faydalı informasiya verdiyi üçün
həkimlər bütün hamilə qadınların bu sınaqlardan keçməsini tövsiyə edirlər. 2008-ci ildə ABŞ həkimlər üçün
valideynlərin verdiyi hər hansı doğum öncəsi və sonrası
analizlər haqqında onları dəqiq, vaxtında informasiya
ilə təmin etmə və müvafiq dəstək xidmətləri ilə əlaqə
qura bilmələri üçün şərait yaratma öhdəliyi qoyan qanun qəbul etmişdir.

Cinsiyyət Xromosomlarının Aneuploidiyası
Autosom aneuploidiyası ilə müqayisədə cinsiyyət
xromosomlarının bu pozuntusu genetik tarazlığı daha az
pozurmuş kimi görünür. Bunun səbəbi Y xromosomunun, nisbi olaraq, az sayda gen daşıması ola bilər. Bundan əlavə, artıq X xromosomları Barr cisimciyi vasitəsilə
susdurulur.
Canlı doğulan hər 500-1000 oğlandan biri əlavə X
xromosomuna sahib olub, XXY genotipli olur.
Klinefelter sindromu adlanan bu xəstəliyə sahib insanların
erkək cinsi orqanları var, ancaq xayaları çox kiçik və
qısır olur. Artıq X xromosomu inaktivasiya olunsa da,
döşlərin böyüməsi və digər dişiyə xas əlamətlər olur. Bu
insanların intellekt səviyyəsi aşağı ola bilir.
1000 kişidən biri isə, əlavə Y xromosomlu doğulur
(XYY). Bu erkəklər normal cinsi inkişaf keçirir və aydın
sindromlar müşahidə olunmur, ancaq boyları orta dəyərdən yuxarı olur. Üçqat X dişilər döl verə bilsələr də,
öyrənmə qabiliyyətləri aşağı ola bilir. Turner sindromu adlanan X monosomiyası 2500 dişi doğumundan birində
müşahidə olunur və insanlarda ölümcül olmayan yeganə
bilinən monosomiyadır. Bu X0 genotipli fərdlər fenotip
olaraq dişidir, ancaq cinsi orqanları inkişaf etmədiyi
üçün qısır olurlar. Estrogen hormonu müalicəsi Turner sindromlu qızların ikincili cinsiyyət əlamətlərinin
inkişafına səbəb olur. Çoxunun intellektual səviyyəsi
normaldır.

Strukturu Dəyişən Xromosomların Səbəb
olduğu Xəstəliklər
İnsanda xromosom delesiyaları, hətta, heteroziqot
olanlarda belə ciddi pozuntular yaradır. Məsələn,
cri du chat (fr. pişik çığırtısı) sindromu 5-ci xromosomdakı spesifik bir delesiyadan qaynaqlanır. Bu sindromla
doğulan körpənin ciddi əqli probləmləri, qeyri-adi üz
xətləri, kiçik başları və stres altında miyoldayan pişik

səsinə oxşayan ağlama səsləri olur. Bu fərdlər körpə
ikən və ya erkən uşaqlıqda ölürlər.
Xromosom translokasiyası mitozda da baş verə bilir.
Bunlarda bəziləri xronik mieloid leykoz, CML (ing.
chronic myelogenous leukemia) xərçəngi kimi bəlli xəstəliklərlə əlaqəlidir. CML ağ qan hüceyrəsi prekursorlarında
mitoz zamanı baş verən qarşılıqlı translokasiya nəticəsində yaranır. 22-ci xromosomdan çıxan böyük bir
parça ilə 9-cu xromosomun ucundakı kiçik bir parçanın
yer dəyişməsi ilə, Philadelphia xromosomu kimi asanlıqla
tanınan qısalmış 22-ci xromosom yaranır (Şəkil 15.16).
Bu alış-veriş tənzimlənməyən hüceyrə dövrəsinə səbəb
olaraq, xərçəng törədən birləşmiş yeni gen əmələ gətirir.
Belə gen aktivasiyaları Fəsil 18-də müzakirə olunacaq.
Şəkil 15.16 Xronik mieloid leykoz (CML) ilə əlaqələndirilən
translokasiya. CML xəstələrinin xərçəngli hüceyrələrinin, demək
olar ki, hamısı Philadelphia xromosomu adlanan qısalmış xromosom
22 və uzanmış xromosom 9-a malik olurlar. Bu dəyişikliklər qarşılıqlı
translokasiya nəticəsində əmələ gəlir. Translokasiyanın mitoz keçirən
prekursor ağ qan hüceyrəsində baş verdiyi və ondan törəyən hüceyrələrə keçdiyi təxmin olunur.

Normal xromosom 9

Normal xromosom 22
Qarşılıqlı translokasiya

Qarşılıqlı translokasiya
Dəyişmiş xromosom 22
(Philadelphia xromosomu)

YOXLAMA 15.4
1. Down sindromlu insanların təqribən 5%-ində 21-ci xromosomun üçüncü nüsxəsi 14-cü xromosoma birləşir. Bu translokasiya valideynin qonadında baş vermişsə, Down sindromu
uşaqda necə yaranır?
2. ƏLAQƏ QUR ABO qan qrupu lokusu 9-cu xromosoma
xəritələnmişdir. AB qan qruplu ata ilə O qan qruplu ana trisomiya 9 və A qan qruplu uşaq dünyaya gətirir. Bu məlumat
əsasında, xromosom ayrılmama hadisəsinin hansı valideyndə
baş verdiyin təxmin etmək olarmı? (Şəkil 14.11 və 15.13)
3. ƏLAQƏ QUR? Philadelphia xromosomu üzərində aktiv hala
gələn gen hüceyrədaxili tirozin kinaz enzimi kodlayır. Başlıq
12.3-də hüceyrə dövrəsi kontrolu haqqında aldığınız bilikləri
yenidən gözdən keçirərək, bu genin aktivləşməsi ilə xərçəng
əmələgəlmə prosesi arasındakı əlaqəni izah edin.
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BAŞLIQ 15.5
Bəzi irsi mexanizmlər Mendel
modelinə istisna təşkil edir
Əvvəlki hissələrdə, meyoz və mitozda baş verən anormal hadisələr nəticəsində xromosomların ötürülməsindəki kənaraçıxmalardan bəhs olundu. Fəsli Mendel
genetikasına istisna təşkil edən iki mexanizmi təsvir
etməklə yekunlaşdırırıq. Birincisi, nüvədə yerləşən
genlər, digəri nüvədən kənarda yerləşən genlər haqqındadır. Hər iki halda, alleli ötürən valideynin cinsiyyəti
önəmlidir.

Şəkil 15.17 Genom izsalma. Siçanın Igf2 geninə iz buraxılması.

Ata
xromosomu
Ana
xromosomu

Normal Igf2 alleli
ekspressiya olur.

Normal Igf2 alleli
ekspressiya olmur.

Normal böyüklükdə
siçan (yabanı tip)

(a) Homoziqot. Yabanı tip Igf2 alleli baxımından homoziqot
olan siçan normal böyüklükdə olur. Bu genin yalnız atadan
gələn alleli ekspressiya olur.
Anadan alınan
mutant Igf2 alleli

Atadan alınan mutant Igf2 alleli

Genom İzsalma
Mendel genetikası, eləcə də, irsiyyətin xromosom
əsası müzakirələrində, ötürülən allelin ana və ya atadan
qaynaqlanmasından asılı olmayaraq, eyni təsirə malik
olduğu fərz edildi. Bu praktikada çox zaman etibarlı
fərziyyədir. Məsələn, Mendel bənövşəyi çiçəkli noxud
bitkisi ilə ağ çiçəkli noxudları çarpazladığında, bənövşəyi çiçəkli valideynin sperma və ya yumurta təmin
etməsindən asılı olmayaraq, nəticələr eyni çıxırdı.
Ancaq son illərdə, genetiklər əlaməti ötürən valideynin
cinsiyyətindən asılı olan bir sıra irsi mexanizmlər kəşf
etdilər. Allelin erkək, yoxsa dişidən gəlməsindən asılı
olaraq dəyişən fenotip fərqliliyi genom izsalma adlanır
(ing. genomic imprinting). Qeyd edək ki, bu mexanizmə
tabe olan genlərin çoxu autosomlarda yerləşir. Yeni
DNA ardıcıllama metodları ilə insanda 100, siçanda
125 izsalmaya tabe olan gen aşkar edilmişdir.
Genom izsalma qamet əmələgəlmə prosesi zamanı baş
verir və bəlli genlərin bəlli allellərinin susdurulması ilə
nəticələnir. Sperma və yumurtada bu genlərə fərqli iz
buraxıldığı üçün izsalmaya məruz qalan genin yalnız bir
alleli yeni nəsildə ekspressiya olur. Gendən asılı olaraq
izsalma ana və ya atadan qaynaqlana bilər. Bu izlər inkişafda bütün bədən hüceyrələrinə ötürülür. Hər nəsildə
qamet istehsaledici hüceyrələr köhnə izləri silib, qameti
istehsal edən fərdin cinsiyyətinin əsasında xromosomlara yenidən iz salır. Bəlli bir bioloji növün izsalmaya
tabe genlərinə nəsildən-nəslə hər zaman eyni tərzdə iz
qoyulur.
İzsalma mexanizminin ilk kəşf olunduğu gen siçanın
insulinə bənzər böyümə faktoru 2, Igf2 (ing. insulin-like
growth factor) genidir. Bu böyümə faktoru normal doğum
öncəsi böyümə üçün zəruri olsa da, yalnızca atadan
gələn allel ekspressiya edilir (Şəkil 15.17a). Bu gendə iz
buraxıldığına dair ilk dəlillər yabanı tip normal siçan
ilə Igf2 genində resessiv mutasiya daşıyan homoziqot
mutant cırtdan siçanın cütləşdirilmələrindən əldə olunmuşdur. Bir normal allel və bir mutant allel daşıyan heteroziqot balaların fenotipi mutant allelin atadan, yoxsa
anadan alındığından asılı olaraq dəyişir (Şəkil 15.17b).

310

BÖLÜM 3

Genetika

Normal böyüklükdə
siçan (yabanı tip)
Normal Igf2 alleli
ekspressiya olur.

Normal Igf2 alleli
ekspressiya olmur.

Cırtdan siçan (mutant)
Normal Igf2 alleli
ekspressiya olur.

Normal Igf2 alleli
ekspressiya olmur.

(b) Heteroziqotlar. Allellərin hansı valideyndən qaynaqlandığından asılı olaraq, heteroziqotun fenotipi fərqlənir. Yabanı
tip siçan ilə resessiv mutant Igf2 alleli baxımından homoziqot siçanların cütləşməsindən heteroziqot balalar doğulur.
Anadan gələn Igf2 alleli ekspressiya olmadığı üçün cırtdan
(mutant) fenotip yalnız mutant allel atadan gəldiyi zaman
özünü göstərir.

Genom izsalma tam olaraq necə işləyir? Təcrübələr
göstərir ki, izlər bir tip qametdə susdurulma ilə işləyərkən, digərində (tutaq ki, spermada) aktivasiya
ilə işləyir. Əksər hallarda, izlər sitozin nukleotidlərinə
əlavə olunan metil (−CH3) qrupudur. Metilləmə alleli
susdura bilir. Güclü şəkildə metillənən genlərin inaktiv
olduğu bilinir (Başlıq 18.2). Ancaq bəzi genlərə metil
əlavəsinin onları aktivləşdirdiyi də müşahidə olunmuşdur. Igf2 geni bu sinfə aiddir: Ata xromosomu üzərindəki bəlli sitozinlərə metil əlavə olunması, dolaylı yolla,
xromatin struktur və protein-DNA əlaqələrinin dəyişməsi vasitəsilə Igf2 allelinin ekspressiyası ilə nəticələnir.
Genom izsalma məməli genomunda çox az sayda genə
təsir edir, ancaq bu mexanizmə tabe olan genlərin çoxunun embrion inkişafda kritik olduğu bilinir. Siçanlarla
aparılan araşdırmalar göstərir ki, hər iki xromosomunu
eyni valideyndən alan embrion doğumdan əvvəl məhv
olur. Valideynin cinsiyyəti nəticəni dəyişdirmir. İki yumurtadan alınmış genetik maddəni bir ziqot nüvəsində
birləşdirən təcrübədə yumurtalardan yalnız birindən
gələn Igf2 və iz daşıyan digər genlərin işləməsinə imkan

verildiyində, ziqot normal inkişaf göstərmişdir. Görünür, normal inkişaf üçün embrion hüceyrələrində bəlli
genlərin nə az, nə çox, yalnızca tək bir nüsxəsi olması
zəruridir. Səhv izsalma nəticəsində müşahidə olunan
inkişaf pozuntuları və bəlli xərçəng tipləri bu mexanizmə olan elmi marağı artırmışdır.

Orqanel Genlərinin İrsiyyəti
Fəslin əsas mövzusu irsiyyətin xromosom əsasıdır,
lakin müzakirəyə önəmli bir əlavə olunmalıdır. Eukariotun bütün genləri nüvədəki xromosomlarında yerləşmir, bəzi genlər sitoplazmada, orqanellərin içindədir.
Nüvədən kənarda yerləşdikləri üçün bu genlər bəzən
nüvəxarici genlər və ya sitoplazma genləri adlanır. Mito
xondri, eləcə də, bitkilərin xloroplast və digər plastidləri
bir neçə gen daşıyan kiçik dairəvi DNA-ya malikdir. Bu
orqanellər müstəqil çoxalır və genlərini bala orqanellərə
ötürürlər. Orqanel DNA-sındakı genlər meyozda nüvə
xromosomlarının bala nəsildə paylanmasını idarə edən
qaydalara, beləcə Mendel modelinə tabe deyil.
Nüvədən xaricdə genlərin varlığına dair ilk dəlillər
1909-cu ildə Carl Correns tərəfindən, normalda yaşıl
yarpaqlı olan bitkidə müşahidə olunan sarı və ağ bölgə
üzərində apardığı tədqiqatlarda qeydə alınmışdır. Bala
nəslin bəzəklərinin ata (sperma mənşəyi) tərəfindən deyil, yalnız ana (yumurta mənşəyi) tərəfindən
törədildiyi müşahidə olunurdu. Araşdırmalar göstərdi
ki, bu bəzəyin səbəbi plastidlərdə yerləşən piqment
genləridir (Şəkil 15.18). Bitkilərin çoxunda plastidlərin mənşəyi yumurtanın sitoplazmasıdır. Demək
olar ki, haploid xromosom dəstindən başqa heç nə
verməyən spermadan plastid ötürülmür. Bir yumurta
bir piqmentasiya geninin fərqli allellərini ehtiva edə
bilir. Ondan əmələ gələn ziqot çoxalarkən yabanı tip
və ya mutant piqment gen daşıyan plastidləri bala
hüceyrələrə təsadüfi şəkildə paylayır. Yarpağın naxış
forması toxumalarda yerləşən yabanı tip plastidlərin
mutant olanlara nisbəti ilə təyin olunur. Əksər heyvan və bitkinin mitoxondri genləri bənzər şəkildə ana
irsiyyəti qaydalarına tabedir, çünki ziqota ötürülən bu
orqanellər mənşəyini yumurtanın sitoplazmasından alır.
Spermanın yumurtaya verdiyi az sayda mitoxondrinin
avtofaqiya ilə məhv edildiyi təxmin olunur (Şəkil 6.13).
Mitoxondri genlərinin çoxu elektron daşıma zənciri və
ATP sintaz istehsalında iştirak edir (Şəkil 9.15). Bu
proteinlərdəki hər hansı bir pozuntu hüceyrənin ATP
istehsal gücünü aşağı salır və 5000 insan doğumundan
birində xəstəlik törədir. Bədənin enerji qıtlığına ən
həssas hissələri beyin və əzələlər olduğu üçün, mi-

toxondri xəstəliklərinin çoxu bu sistemlərə təsir edir.
Məsələn, mitoxondri miyopatiyası zəiflik, fiziki hərəkət
dözümsüzlüyü və əzələ aşınması yaradır. Leber irsi optik
atrofiya mitoxondri xəstəliyi isə, 20-30 yaşlarındakı
cavan insanlarda anidən korluğa səbəb ola bilir. Bu
xəstəliklə əlaqələndirilən, bu günədək tapılmış dörd
mutasiya orqanizm üçün böyük əhəmiyyat daşıyan hüceyrəvi tənəffüsün oksidləşdirici fosforlaşma prosesinə
təsir edir (Başlıq 9.4).
Mitoxondri xəstəliklərinin sadəcə ana xətti ilə ötürülməsi faktının əsasında müalicə metodları inkişaf
etdirmək mümkündür. Xəstə ananın yumurtasındakı
xromosomları sağlam vericidən alınan və öz xromosomları uzaqlaşdırılmış yumurtaya köçürmək mümkündür.
Bu iki-analı yumurta sperma ilə birləşdirilib, ananın
yumurtalığında yerləşdirildiyində, üç valideyni olan
embrion ortaya çıxır. Bu yanaşma meymunlarda optimallaşdırıldıqdan sonra, 2013-cu ildə əməliyyat insan
yumurtasına uğurla tətbiq olunmuşdur. Embrionun sağlamlığı üçün təcrübə şərtlərinin daha da optimallaşdırılması zəruridir və metodun tətbiqi üçün müvafiq dövlət
orqanlarının təsdiqindən keçməlidir.
Mitoxondri DNA-sı tərəfindən törədildiyi aşkar olan
bəzi nadir xəstəliklərlə yanaşı, fərdin anasından aldığı
mitoxondri mutasiyalarının bəzi diabet və ürək xəstəliyi tiplərinə, eləcə də, yaşlı insanlarda sıxlıqla təsadüf
olunan Alzheimer kimi xəstəliklərə səbəb ola biləcəyinə
dair dəlillər var. İnsan həyatı boyu mitoxondri DNA-sında yeni mutasiyalar tədricən yaranıb qalanır. Bəzi alimlər bu mutasiyaların normal yaşlanma prosesinin tərkib
hissəsi olduğunu düşünürlər.

YOXLAMA 15.5
1. Gen dozası bir genin aktiv şəkildə ekspressiya olan nüsxə sayıdır və orqanizmin inkişafında önəmli rol oynayır. Bəlli genləri
bəlli dozada tələb edən iki proses tapıb, onları tərif edin.
2. İki novruzgülü sortu, A ilə B çarpazlanır. A dişi × B erkək cütləşməsindən tamamən yaşıl, bəzəksiz yarpaqlı bitkilər törəyir.
B dişi × A erkək cütləşməsindən çıxan nəslin isə, yarpaqları
bəzəklidir. Bu nəticələri necə izah etmək olar?
3. ƏGƏR? Mitoxondri genləri hüceyrənin enerji metabolizmi üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Ancaq bu genlərin
mutasiyasından qaynaqlanan mitoxondri xəstəlikləri, adətən,
öldürücü olmur. Bunun səbəbi nə ola bilər?

Şəkil 15.18 Alabəzək koleus
gicitkəni. Bu Plectranthus
scutellarioides yarpaqlarındakı
naxışlar plastidlərdəki piqment
genlərinin ekspressiyasına təsir edən
mutasiyalarla əmələ gəlir. Plastidlər,
adətən, anadan balaya ötürülür.
FƏSİL 15
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Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ
BAŞLIQ 15.1
Morgan Mendel irsiyyətinin xromosomlarla izah
oluna bildiyini göstərdi: elmi araşdırma
İrsiyyətin xromosom nəzəriyyəsinə görə, genlər xromosomlar üzərində yerləşir və Mendel qanunları xromosomların meyozdakı davranışı ilə izah olunur. Morgan
bu nəzəriyyəni Drosophila göz rəngi genləri araşdırmaları
əsasında qurmuşdur.
Morgan cinsiyyət xromosomlarının hansı xassəsinə əsaslanaraq, xromosom davranışı ilə göz rəngi geni allelləri arasında
əlaqə qura bilmişdir?

BAŞLIQ 15.2
Cinsiyyət ilişikli genlərin irsiyyəti xüsusidir
Cinsiyyət çox vaxt xromosom əsaslıdır. İnsan və digər
məməlilər Y xromosomunun varlığından asılı olaraq cinsiyyətin təyin olunduğu X-Y sisteminə malikdir. Quş, balıq və
həşəratlarda başqa sistemlər işləyir.
Cinsiyyət xromosomları cinsiyyət ilişikli genlər daşıyır və
bunların demək olar ki, hamısı X ilişiklidir, yəni X xromosomu üzərində yerləşir. Rəng korluğu kimi, anasından X ilə
daşınan bir ədəd resessiv allel alan erkəkdə əlamət ekspressiya olur.
Məməli dişisinin iki X xromosomundan biri embrion inkişafın erkən dövrlərində təsadüfi şəkildə yüksək dərəcədə
sıxışdırılıb Barr cismiciyi əmələ gətirərək inaktivasiya olur.
Nə üçün X ilişikli genlərin törətdiyi xəstəliklərə dişilərə nisbətən
erkəklərdə daha çox rast gəlinir?

BAŞLIQ 15.3
İlişikli genlər eyni xromosom üzərində,
bir-birinə yaxın yerləşdikləri üçün birlikdə
ötürülməyə meyllidirlər.
F1 dihibrid analitik çarpazlama P nəsli valideynlərində müşahidə olunan əlamətlər kombinasiyası, valideyn tipləri və
P nəsli valideynlərdə müşahidə olunmayan yeni əlamətlər
kombinasiyası daşıyan rekombinant tiplər, yaxud
Sperma
P nəslinin
qametləri

D

C
B
A

d

E

+

D

F

Əslində, hər xromosomda
yüz-minlərlə gen var, ancaq
burada yalnız dördü (A, B, C, F)
göstərilib.

Genetika

İlişikli olmayan genlərin
allelləri ya fərqli xromosomlarda yerləşir (d və
e), ya da eyni xromosom
üzərində o qədər uzaqda (c və f) yerləşir ki,
sərbəst paylanır.

e

C
B
A
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e

f

F

F1 hüceyrəsinin 2n=6 xromosomu var və təsvir olunan genlərə
görə, tamamilə heteroziqotdur,
AaBbCcDdEeFf. Qırmızı = ana,
göy = ata xromosomu.
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c
b
a

Yumurta

d
E

e ba

f

Eyni xromosom üzərində
bir-birinə çox yaxın yerləşən
genlərin allelləri (a, b və c)
sərbəst paylanmır və genetik
olaraq ilişikli adlanır.

rekombinantlar ortaya çıxarır. Xromosomlar sərbəst
paylandığı üçün ilişiksiz genlər qametlərə 50% rekombinasiya tezliyi ilə paylanırlar. Genetik olaraq ilişikli genlər
baxımından rekombinant fərdlərin ortaya çıxmasının səbəbi
meyoz I-də bacı olmayan xromatidlər arasında baş verən
krossinqover mexanizmidir. Rekombinantların nisbəti hər
zaman 50%-dən aşağıdır.
Genlərin xromosom üzərindəki sırası və aralarındakı nisbi
məsafə genetik çarpazlamalar nəticəsində əldə ediən
rekombinasiya tezliyi əsasında təxmin oluna bilir. Genləri sıraya düzərək, bir tip genetik xəritə olan ilişiklilik
xəritəsi qurulur. İki gen arasındakı məsafə artdıqca, onlara
aid allellərin krossinqoverdə rekombinasiya olma ehtimalı
da artır.
Niyə bir-birinə uzaq genlərin rekombinasiya olma ehtimalı
yaxın yerləşənlərdən yüksəkdir?

BAŞLIQ 15.4
Xromosom say və strukturundakı dəyişikliklər
genetik xəstəlik törədir
Anormal sayda xromosom halı olan aneuploidiya meyozun xromosom ayrılmama hadisəsindən qaynaqlana bilir.
Normal qamet ilə bəlli bir xromosomdan iki nüsxəyə sahib
qamet birləşdikdə, əmələ gələn ziqot və ondan törəyən hüceyrələr bir ədəd artıq xromosomlu olub, trisomiya (2n+1)
halı yaradır. Normal qamet ilə bəlli xromosomu əskik olan
qamet birləşdiyində isə, monosomiya (2n−1) halında olan
hüceyrələr alınır. Bütöv xromosom dəstinin artıqlığı olan
poliploidiya bütün xromosomların ayrılmama hadisəsi
nəticəsində yarana bilər.
Xromosom qırılmaları onun strukturunu dəyişdirə bilir:
delesiya, duplikasiya, inversiya və translokasiya. Translokasiya qarşılıqlı və ya qarşılıqsız ola bilər.
Hüceyrədəki xromosom sayı və ya bir xromosomun strukturundakı dəyişmə fenotipə təsir edə, bəzi hallarda, xəstəlik
törədə bilir. Belə dəyişmələr çox vaxt 21-ci xromosomun
trisomiyası nəticəsində ortaya çıxan Down sindromuna,
digər hallarda isə mitozda baş verən xromosom parça translokasiyaları ilə əlaqələndirilən bəlli xərçəng tipləri və digər
insan xəstəliklərinə yol aça bilir.
İnversiya və qarşılıqlı translokasiya mexanizmlərinin
aneuploidiya, duplikasiya, delesiya və qarşılıqsız translokasiya
ilə müqayisədə daha zərərsiz olmasının səbəbi nə ola bilər?

BAŞLIQ 15.5
Bəzi irsi mexanizmlər Mendel modelinə istisna
təşkil edir.
Genom izsalma məməlilərin az sayda spesifik gen allellərinin fenotip təsirinin hansı valideyndən çıxdığından asılı
olmasıdır. İzin buraxılması qamet istehsalında baş verir. Nəticədə, ata və ya ana allellərindən biri yeni nəsildə işləmir.
Ziqot sitoplazması və içindəki orqanellər yumurtadan
gəldiyi üçün mitoxondri və plastid genləri tərəfindən idarə
olunan əlamətlərin irsiyyəti yalnızca anadan asılıdır. Sinir
və əzələ sistemlərinə təsir edən bəzi xəstəliklər yetərli ATP
istehsal edə bilməyən mitoxondri gen pozuntuları nəticəsində yaranır.
Mitoxondri və xloroplast gen irsiyyətinin, eləcə də, genom
izsalma mexanizminin standart Mendel modelindən necə
fərqləndiyini izah edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Resessiv və cinsiyyətə bağlı xəstəlik olan hemofilidan
əziyyət çəkən atanın qızı sağlamdır. Qızı hemofiliya xəstəsi
olmayan kişi ilə evlənir. Onların qızının xəstəliyə tutulma
ehtimalı nədir? Bəs oğlan? Dörd oğlun hamısının xəstə
olma ehtimalı nədir?
2. Psevdohipertrofik miodistrofiya əzələlərin tədrici zəifləməsi ilə nəticələnən irsi xəstəlikdir. Demək olar ki, yalnız
oğlanlarda müşahidə olunur. Belə uşaqların valideynləri
xəstəliyin təsiri altında olmur, uşaqların özləri isə, yetkinliyin erkən illərində ölürlər. Bu xəstəlik dominant, yoxsa
resessiv allel tərəfindən törədilir? Allel cinsiyyətlə ilişiklidir,
yoxsa autosom xromosom üzərində yerləşir? Nəyin əsasında qərar verdiniz? Bu xəstəliyə niyə, demək olar ki, heç
vaxt qızlarda rast gəlinmədiyini izah edin.
3. Boz bədənli, normal qanadlı heteroziqot yabanı tip drozofil
qara bədənli, rudiment qanadlı drozofil ilə cütləşir. Balaların fenotipləri belədir: yabanı tip 778; qara, rudiment 785;
qara, normal 158; boz, rudiment 162. Bədən rəngi geni ilə
qanad ölçüsü geni arasındakı rekombinasiya tezliyi neçədir?
Bu, Şəkil 15.9 təcrübəsinin nəticələrinə uyğundurmu?
4. Uzaq bir planetdə insanın irsi mexanizmlərinə bənzər şəkildə çoxalan varlıqlar var. Üç fenotip xarakteri təyin olunmuşdur: boy (U = uca, u = cırtdan), baş çıxıntıları(A =
antenalı, a = antenasız) və burun şəkli (Y = yuxarıya baxan
burun dəlikləri, y = aşağıya baxan burun dəlikləri). Bu
canlılar “ağıllı” olmadıqları üçün Yer kürəsi alimləri onların
üzərində kontrollu təcrübələr, heteroziqotlarla analitik çarpazlamalar apara bilirlər. Antenalı, uca boylu heteroziqotlar
46 uca antenalı, 7 cırtdan antenalı, 42 cırtdan antenasız və
5 cırtdan antenalı bala əmələ gətirmişdir. Antenalı, burun
dəlikləri yuxarı baxan heteroziqotlarda isə, 47 antenalı
yuxarı, 2 antenalı aşağı, 48 antenasız, aşağı və 3 antenasız
yuxarı burun dəlikli bala alınmışdır. Hər iki təcrübə üçün
rekombinasiya tezliyini hesablayın.

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
5. Dördüncü sualdakı təcrübələrdən əldə olunan nəticələr
əsasında, tədqiqatçılar boy və burun strukturu baxımından
heteroziqotlarla analitik çarpazlamalar həyata keçirirlər.
Balalar 40 uca boylu, yuxarı baxan burunlu, 9 uca boylu,
yuxarı, 42 cırtdan, aşağı, 9 uca boylu, aşağı kimi doğulmuşlardır. Bu data əsasında rekombinasiya tezliyini hesablayıb,
əvvəlki nəticələrlə birləşdirərək üç genin xromosom üzərindəki sırasını təyin edin.
6. Boz bədənli və qırmızı gözlü hereoziqot yabanı tip drozofil qara bədənli bənövşəyi gözlü drozofil ilə cütləşir.
Bala nəsildə 721 yabanı tip, 751 qara bənövşəyi, 49 boz
bənövşəyi, 45 qara qırmızı milçək doğulur. Bədən və göz
rəngi genləri arasındakı rekombinasiya tezliyi neçədir? 3-cü
sualdakı informasiya əsasında, hansı genotip və fenotipdə
milçəklərin cütləşdirilməsi bədən rəngi, qanad ölçüsü və
göz rəngi genlərinin xromosom üzərindəki sırasını ortaya
çıxara bilər?
7. Bir xromsom üzərində yerləşən A və B genlərinin arasındakı məsafə 50 xəritə vahididir. Hər iki lokus baxımından
heteroziqot olan bir heyvan hər iki lokus baxımından
homoziqot resessiv olan bir başqa heyvan ilə cütləşdirilir.
Balaların içində krossinqover ilə yaranan rekombinant
fenotip nisbəti neçədir? Bu genlərin eyni xromosom üzərində yerləşdiyi biliyi verilməsəydi, çarpazlama nətcəsini nə
mənaya gələrdi?

8. Gülün iki geni ilişikli olub, bir-birindən 10 xəritə vahidi
uzaqlıqda yerləşir. Bir gen ləçək rəngini təyin edir və iki
alleli var: mavi (M) və ağ (m). İkinci genin allelləri dairəvi
(D) və oval (d) erkəkcik üçündür. Homoziqot mavi oval
bitki ilə homoziqot ağ dairəvi bitki çarpazlanır. Əldə
olunan F1 nəsli homoziqot ağ oval bitki ilə çarpazlanır
və 1000 ədəd bitki ortaya çıxır. Bunların 4 fenotipə görə
paylanmasını hesablayın.
9. Drozofilin a geni üçün rekombinasiya datası əldə etmək
məqsədi ilə çarpazlama planlanır. Gen Şəkil 15.12-də
göstərilən xromosom üzərində yerləşir və rudiment qanad
lokusu ilə rekombinasiya tezliyi 14%, qəhvəyi göz lokusu
ilə isə, 26%-dir. a geni xromosom üzərində, təqribən,
harada yerləşir?

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
10. Triploid olan banan toxumsuzdur və buna görə, döl vermir. Bunu necə izah etmək olar?
11. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Krossinqoverin təkamül baxımından üstünlük təşkil etdiyi qəbul olunur, çünki allellərin
yeni kombinasiyalarını quraşdırır. Alimlər, son dövrlərədək, Y genlərinin X xromosomu üzərində krossinqover
üçün cütləşəcəyi homoloqları olmadığı üçün bu üstünlükdən məhrum olduğuna və itə biləcəyinə inanırdılar.
Ancaq Y xromosomunun ardıcıllığı aşkarlandıqdan sonra,
məlum oldu ki, bir-birinə homoloq 8 böyük bölgə var və
78 genin bir çoxu bir-birinin kopyasıdır. Y xromosomu
tədqiqatçısı David Page buna aynalar paradı deyir. Bu
bölgənin təmin etdiyi üstünlük nə ola bilər?
12. ELMİ TƏDQİQAT • TƏSVİR ET Drozofilin A, B, C və D
adlı genləri olduğunu və onları xəritələməyə çalışdığınızı
fərz edin. Bu genlərin eyni xromosom üzərində yerləşdiyi
bilinir. Aralarındakı rekombinasiya tezliyi belədir: A–B,
8%; A–C, 28%; A–D, 25%; B–C, 20%; B–D, 33%.
(a) Hər bir cüt üçün tezliyin necə təyin olunduğunu
izah edin.
(b) Bu data əsasında xromosomun xəritəsini çəkin.
13. ESSE: İNFORMASİYA Canlı təbiətin davamiyyəti DNA
şəklində saxlanılan informasiyanın irsi olaraq ötürülməsinə əsaslanır. 100-150 sözlük qısa bir esse ilə, xromosom
davranışının canlıların cinsi və qeyri-cinsi yolla çoxalma
irsiyyətində hansı rolu oynadığını izah edin.
14. SİNTEZ
Kəpənəklərin X-Y
cinsiyyət təyinetmə sistemi milçək
və insanınkından
fərqlənir. Dişi
kəpənəklər XY
və ya X0 ola bilir.
İki və ya daha çox
sayda X xromosomu daşıyan
kəpənəklər erkəkdir. Fotoşəkildəki
yelkənqanadlı
ginandromorf, yəni
sol tərəfi erkək,
sağ tərəfi isə, dişidir. Ziqotun ilk bölünməsi ilə embrion
kəpənəyin sağ və sol tərəflərinə inkişaf edən hüceyrələrə
bölünür. Birinci meyozda baş verən xromosom ayrılmama
hadisəsinin bu qeyri-adi görünüşlü kəpənəyi necə ortaya
çıxara biləcəyinə dair bir hipotez irəli sürün.
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İrsiyyətin Molekulyar
Əsasları
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Şəkil 16.1 DNA strukturu necədir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Canlı Həyatın Təlimat Kitabçası

16.1 DNA Genetik Maddədir

DNA, yəni dezoksiribonuklein turşusunun zərif qoşa spirallı strukturu
müasir biologiyanın rəmzinə çevrilib (Şəkil 16.1). James Watson və Francis
Crick 1953-cü ilin aprelində, aşağıdakı kiçik şəkildə göstərilən dəmir lövhə və
məftillərlə quraşdırdıqları DNA modeli ilə elm dünyasında təlatüm yaratdılar.
Mendel faktorları və Morgan-ın xromosomlarda kəşf etdiyi genlər, əslində,
DNA-dan ibarət imiş. Kimya terminləri ilə ifadə etsək, insanın valideynlərindən aldığı genetik irsin DNA olduğu ortaya çıxmışdır. İrsiyyətin maddəsi olan
DNA günümüzün ən məhşur molekuludur.
Nuklein turşuları təbiətdə rast gəlinən bütün digər molekullardan monomerlərini istifadə edərək öz-özlərini replikasiya etmək qabiliyyətləri ilə
seçilirlər. Balaların valideynlərinə bənzəməsinin səbəbi məhz DNA-nın dəqiq
replikasiyası və bir nəsildən digərinə ötürülməsidir. Sizin biokimyəvi, anatomik, fizioloji və müəyyən dərəcədə, davranış xassələrinizin inkişafını da
DNA-nın daşıdığı irsi məlumat idarə edir. Bu fəsil DNA-nın genetik material
olduğu qənaətinə necə gəlindiyi, eləcə də, Watson və Crick-in onun stukturunu necə inşa etdikləri haqqındadır. Burada, DNA molekulunun replikasiya
zamanı necə kopyalandığı və necə təmir olunduğundan da bəhs olunur. Son
mövzu xromosomda DNA-nın proteinlərlə necə paketləndiyidir.

16.2 DNA replikasiya və təmirində

çox sayda protein birgə işləyir

16.3 Xromosom proteinlərə

bürünmüş DNA molekuludur

James Watson (solda) və Francis Crick qurduqları DNA modeli ilə.
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BÖLÜM 3

Genetika

BAŞLIQ 16.1
DNA Genetik Maddədir
Günümüzdə artıq məktəblilər belə DNA haqqında
eşidiblər. Alimlər müntəzəm olaraq bu molekulu laboratoriyalarda istifadə edirlər. Ancaq keçən əsrin əvvəllərinədək irsiyyətin molekullarını təyin etmək bioloqların
yuxusunu qaçıran məsələ idi.

Genetik Maddə İzində:
Elmi Tədqiqat
Morgan və əməkdaşları genlərin xromosom tərkibində olduğunu aşkarladıqdan sonra (Başlıq 15.1),
xromosomu təşkil edən iki komponentdən, yəni DNA
və proteindən hansı birinin genetik maddə olduğu sualı
ortaya çıxmışdır. 1940-cı illərə qədər protein bu ada
daha güclü namizəd kimi görünürdü: biokimyaçılara
görə, proteinlər irsi maddə üçün zəruri olan xassələrə
– yüksək müxtəlifliyə və funksiya baxımından spesifikliyə – sahib idilər. Üstəlik, fiziki və kimyəvi xassələri
canlıların sərgilədiyi çoxsaylı spesifik irsi xüsusiyyətlərə
cavabdeh olmaq üçün olduqca bəsit görünən nuklein
turşuları haqqında az şey bilinirdi. İnsan və meyvə
milçəyindən daha sadə orqanizmlər olan bakteriyalar
və onları yoluxduran viruslar üzərində aparılmış araşdırmalar DNA-nın irsiyyətdəki rolunu üzə çıxardıqca,
bu görüşlər də dəyişdi. Gəlin, elmi tədqiqatın mövzu
araşdırması kimi genetik maddənin necə axtarıldığını
izləyək.

Şəkil 16.2

Araşdırma Genetik əlamətləri bir bakteriya
ştammından digərinə köçürmək mümkündürmü?
Təcrübə Frederick Griffith iki Streptococcus pneumoniae ştammı üzərində təcrübələr aparırdı. S (ing. smooth, hamar) ştammı onu heyvanın
immun sistemindən qoruya bilən xarici kapsula malik olduğundan, siçanlarda pnevmoniyaya səbəb olur. R (ing. rough, çıxıntılı) ştammı isə,
belə bir kapsula sahib olmadığı üçün patogen deyil. Griffith patogenlik
əlamətini sınamaq üçün siçanlara hər iki ştammı yeritmişdir.
Ölü R hüceyrələri
Canlı S hücey- Canlı R hüceyrələri (patogen rələri (qeyri-pa- (qeyri-patogen
togen kontrol) kontrol)
kontrol)

Ölü S və canlı R
hüceyrə qarışığı

Nəticə
Siçan ölür

Siçan sağ qalır

Siçan sağ qalır

Siçan ölür

Qanda canlı S hüceyrələri
tapılmışdır. Onlar bölünərək, yeni
S hüceyrələri əmələ gətirə bilirdi.
Mülahizə Canlı R bakteriyası ona kapsul əmələ gətirmə qabiliyyəti
qazandıran, bilinməyən bir irsi maddəni ölü S bakteriyasından alaraq,
patogen S bakteriyasına transformasiya olmuşdur.
Data mənbəyi F. Griffith, The significance of pneumococcal types,
Journal of Hygiene 27:113–159 (1928).

ƏGƏR? R hüceyrələri ölü S hüceyrə kapsullarından istifadə edib
patogenlik qazana bilərdilər. Təcrübə bu ehtimalı necə istisna edir?

DNA-nın bakteriyaları transformasiya
edə bildiyinə dair dəlil
loqların bir çoxu bakteriya genlərinin tərkib və funksiya baxımından mürəkkəb orqanizmlərinki ilə oxşar
olduğuna inanmırdı. Şübhələrin əsas səbəbi isə DNA
haqqında çox az şeyin bilinməsi idi.

Virus DNA-sının hüceyrəni idarə edə
bildiyinə dair dəlil
Bakteriya virusları
üzərində aparılan araşdırmalar DNA-nın genetik
maddə olduğuna dair
əlavə dəlil təmin etdi.

Faqın
baş hissəsi
DNA
Quyruq
qını

Şəkil 16.3 Bakteriya
yoluxuduran virus. T2 adlı
faq ev hüceyrəsinə bağlanaraq,
genetik maddəsini plazma
membranından içəri daxil
edir. Prosesdə faqın baş və
quyruq hissələri içəri girmədən,
bakteriyanın səthində qalır
(rənglənmiş TEM).

Quyruq
lifi
Genetik
maddə
Bakteriya
hüceyrəsi
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1928-ci ildə Britaniyalı həkim Frederick Griffith
pnevmoniyaya qarşı vaksin hazırlamağa çalışırdı. O,
məməlilərdə pnevmoniyaya səbəb olan bakteriyalardan biri olan Streptococcus pneumoniae növünün patogen
(xəstəliktörədici) və qeyri-patogen (zərərsiz) olmaqla,
iki ştammı (çeşidi) üzərində işləyirdi. Təəccüblüdür
ki, Griffith patogen bakteriyaları istiliklə öldürürək,
əldə edilən hüceyrə qalıqlarını qeyri-patogen bakteriyalarla qarışdırdıqda, canlı hüceyrələrin bəziləri patogenlik xassəsi qazanmışdı (Şəkil 16.2). Həmçinin, bu
qazanılmış xüsusiyyət bakteriyalarda irsən ötürülürdü.
Deməli, bu irsi dəyişikliyə ölü patogenlərin tərkibindəki hansısa kimyəvi maddə səbəb olurdu. Lakin həmin
maddə məchul olaraq qalırdı. Griffith bu hadisəni
transformasiya adlandırdı. Hazırda, bu fenomen yad
DNA mənimsənməsi nəticəsində genotip və fenotipdə
baş verən dəyişiklikləri ifadə edir. Daha sonra, Oswald
Avery, Maclyn McCarty və Colin MacLeod tərəfindən
aparılan araşdırmalar transformasiyaya səbəb olan maddənin DNA olduğunu üzə çıxarmışdır.
Buna baxmayaraq, proteinləri genetik maddə olmaq
üçün daha güclü namizəd hesab edən alimlər hələ də
məsələyə şübhə ilə yanaşırdılar. Bundan əlavə, bio-

Bakteriyaları yoluxduran bu viruslara bakteriya yeyən
mənasına gələn bakteriofaq və ya qısaca faq adı verilir
(Şəkil 16.3). Virus hüceyrədən çox daha sadə olub,
çox vaxt sadəcə proteindən ibarət qoruyucu köynəyə
bürünmüş DNA, bəzən RNA daşıyan parçacıqdır.
Çoxalmaq üçün virus hüceyrəni yoluxdurmalı və onun
metabolizmini ələ keçirməlidir.
Molekulyar genetika tədqiqatlarında faqlardan geniş
istifadə olunur. 1952-ci ildə Alfred Hershey və Martha
Chase T2 faqlarıyla apardıqları təcrübələrlə, onların
genetik maddələrinin DNA olduğunu göstərdilər. Məhz
bu faq məməlilərin bağırsaqlarında yaşayan və molekulyar bioloqlar tərəfindən model orqanizm kimi istifadə
olunan Escherichia coli (E. coli) bakteriyasını yoluxduran
bir çox faqdan biridir. T2-nin digər faqlar kimi sadəcə

DNA və proteindən ibarət olduğu o zamanlar bilinirdi.
Bioloqlara T2-nin E. coli hüceyrəsini sürətlə öz istehsal
maşınına çevirə bildiyi və hüceyrə parçalandıqda çox
sayda yeni istehsal olunmuş T2-nin ətrafa yayıldığı da
məlum idi. T2, necəsə, hüceyrəni virus istehsal edəcək
şəkildə, başdan proqramlaşdırmağı bacarırdı. Bəs buna
virusun hansı komponenti cavabdeh idi: protein, yoxsa
DNA?
Hershey və Chase həmin sualı yoluxma zamanı bu iki
maddədən yalnız birinin E. coli hüceyrəsinə daxil olduğunu göstərən bir təcrübə ilə cavabladılar (Şəkil 16.4).
Bir kulturada proteinləri işarələmək üçün radioaktiv kükürd, digərində isə, DNA-nı işarələmək üçün radioaktiv
fosfor izotopu istifadə olunmuşdur. Yalnız proteinlərdə
kükürd olduğundan, radioaktiv kükürd atomları faqın

Şəkil 16.4
Araşdırma T2 faqının genetik maddəsi DNA, yoxsa proteindir?
Təcrübə Alfred Hershey və Martha Chase tərəfindən aparılan bu təcrübələrin məqsədi sözügedən maddələrdən hansı
birinin hüceyrəyə girərək, onun proqramını dəyişdirib faq istehsal etdirə bildiyini öyrənmək idi. Bakteriyanı yoluxduran
T2 faqının proteinlərini izləmək üçün radioaktiv kükürd, DNA üçün isə radioaktiv fosfor istifadə olunmuşdur.
2 Şiddətli qarışdırma faqa
aid və bakteriya xaricində
qalan hissələri sərbəst
buraxır.
Boş
Radioaktiv
protein qabıq
protein

1 Radioaktiv faqlar
bakteriya kulturasına
əlavə edilir. Faqlar
bakteriyaları yoluxdurur.
Faq

3 Bakteriyaların dibə
çökməsi üçün
sentrifuqasiya edilir.
Sərbəst faq və parçaları
yüngül olduğu üçün
mayedə asılı qalır.

Bakteriya
Qrup 1: Radioaktiv
kükürdlə (35S) yetişdirilən
faq kulturası. Kükürd
protein tərkibinə keçir
(çəhrayı).

4 Çöküntü və
mayedəki
radioaktivlik
ölçülür.
Radioaktivlik
mayedə, yəni faq
proteinlərində qalır.

DNA
Faq
DNA-sı
Sentrifuqasiya
Çöküntü (bakteriya
və içindəkilər)

Radioaktiv
DNA

Qrup 2: Radioaktiv
fosforla (32P) yetişdirilən
faq kulturası. Fosfor DNA
tərkibinə keçir (mavi).
Sentrifuqasiya
Çöküntü

Radioaktivlik
çöküntüdə, yəni faq
DNA-sındadır.

Nəticə Protein işarələndikdə (qrup 1) radioaktivlik hüceyrələrin
xaricində, DNA işarələndikdə (qrup 2), radioaktivlik hüceyrərin
daxilində qalır. Radioaktiv faq DNA-sına sahib hüceyrələr qismən
radioaktiv fosforlu yeni faqlar ifraz etmişdir.

Data mənbəyi A. D. Hershey and M. Chase, Independent functions
of viral protein andnucleic acid in growth of bacteriophage, Journal of
General Physiology 36:39–56 (1952).

Mülahizə Faq DNA-sı bakteriyaya daxil olmuş, protein isə, xaricdə
qalmışdır. Hershey və Chase T2 faqında genetik maddənin protein
deyil, DNA olduğu qənaətinə gəldilər.

ƏGƏR? Əgər genetik informasiya proteinlərlə daşınsaydı,
nəticələr necə olardı?
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protein hissələrinə birləşir. Faqdakı fosforun demək olar
ki, hamısı DNA-da olduğu üçün, radioaktiv fosfor yalnız DNA tərkibinə keçir. Təcrübədə radioaktiv olmayan
iki E. coli qrupundan biri kükürdlə işarələnmiş viruslarla, digəri isə fosforla işarələnmiş viruslarla yoluxduruldu. Yoluxmadan az sonra hər iki nümunə proteinin,
yoxsa DNA-nın bakteriya hüceyrələrinə daxil olduğunu
və beləcə, hansı molekulun hüceyrələri yenidən proqramlaşdırdığını öyrənmək üçün test edildi.
Hershey və Chase hüceyrəyə daxil olanın protein
deyil, DNA olduğunu müşahidə etdilər. Üstəlik, yoluxma prosesinin kultura mühitində davam etməsinə
şərait yaratdıqda, E. coli hüceyrələri içərisində müəyyən
miqdarda radioaktiv fosfor olan faqlar xaric edirdi. Bu,
o demək idi ki, yoluxma prosesində əsas rolu hüceyrənin içərisindəki DNA oynayır. Beləliklə, ailmlər belə
qənaətə gəldilər ki, hüceyrələrə yeni virus DNA-sını və
proteinlərini istehsal etdirən genetik informasiyanı faqların yoluxma zamanı hüceyrələrə daxil etdikləri DNA
daşıyır. Hershey-Chase təcrübəsi elmə proteinlərin yox,
məhz nuklein turşularının (ən azından bəzi viruslarda)
irsi maddə olmasının leyhinə güclü dəlil təqdim etdiyi
üçün əlamətdardır.

DNA-nın genetik maddə olduğuna
dair başqa dəlillər
DNA-nın genetik maddə olduğuna dair yeni dəlillər
biokimyaçı Erwin Chargaff və əməkdaşları tərəfindən
əldə edilmişdir. Bu molekulun azotlu əsas, pentoz şəkər
(dezoksiriboz) və fosfat qrupundan ibarət nukleotid
polimeri olduğu bundan əvvəl də məlum idi (Şəkil 16.5).
Azotlu əsas adenin (A), timin (T), quanin (G) və ya
sitozin (C) molekullarından biridir. Chargaff 1950-ci
ildə müxtəlif canlı DNA-larının tərkibindəki əsasları
təhlil edərək, bioloji növlər arasında fərqlər olduğunu
aşkarlamışdı. Dəniz kirpisinə aid DNA nukleotidlərinin
32.8%-i adenindən ibarət olduğu halda, insan DNAsı üçün bu rəqəm 30.4%, E. coli bakteriyası üçün isə,
sadəcə 24.7 % idi. Bundan əvvəl canlılar arasında DNA
molekulyar müxtəlifliyinin olmadığı qəbul olunurdu,
lakin Chargaffın əldə etdiyi dəlil ilə DNA-nın genetik
material adına namizədliyi gücləndi.
Chargaff nukleotid əsasların nisbətlərində də maraqlı bir qanunauyğunluq sezmişdi. Araşdırılan bütün
canlıların DNA-larında adenin sayca timinə, quanin
isə, sitozinə, təxminən, bərabər idi. Məsələn, dəniz
kirpisi DNA-sında əsaslar belə paylanır: A=32.8% və
T=32.1%; G=17.7% və C=17.3%. (Tezliklərin tamamilə eyni olmaması istifadə olunan metodun məhdudiyyətlərindən qaynaqlanır.)
Beləliklə, (1) DNA-nın əsas tərkibi canlılar arasında
dəyişir və (2) bütün canlılarda A əsasının faiz nisbəti
T-ninkinə, G əsasının faiz nisbəti isə C-ninkinə, təqribən, bərabərdir. Bu iki kəşf Chargaff qaydaları olaraq
bilinir. Qoşa spiralın kəşfinə qədər qanunauyğunluqların mənasını izah etmək mümkünsüz idi. Elmi bacarıq
məşğələsində nukleotid əsaslarının nisbətini təxmin
etmək üçün bu qaydalardan yararlana bilərsiniz.

Şəkil 16.5 Bir DNA zəncirinin strukturu. DNA-nın nukleotid
monomeri azotlu əsas (T, A, C və ya G), dezoksiriboz şəkəri (mavi) və
fosfat qrupundan (sarı) ibarətdir. Bir nukleotidin fosfat qrupu növbəti
nukleotidin şəkərinə kovalent rabitə ilə bağlanaraq, əsasların birləşə
biləcəyi şəkər-fosfat gövdəsi əmələ gətirir. Polinukleotid zəncirin bir
tərəfində 5’ ucu (fosfat qrupu), digərində isə 3’ ucu (şəkərin hidroksil
qrupu) var, yəni zəncir istiqamətə malikdir. 5’ və 3’ şəkər halqasındakı
karbonlara verilən nömrələrdir.
Şəkər-fosfat gövdəsi
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DNA Struktur Modelini Qurmaq:
Elmi Tədqiqat
Əksər bioloqlar DNA-nın genetik maddə olduğunu
qəbul etdikdən sonra, onun strukturu ilə irsiyyətdəki
rolu arasındakı əlaqəni təyin etmək əsas məsələyə çevrilmişdi. 1950-ci ilin əvvələrində nuklein turşu polimerlərindəki kovalent rabitələrin düzülüşünü (Şəkil 16.5)
bilən alimlər artıq DNA-nın üçölçülü stukturunu kəşf
etməyə can atırdılar. California Institute of Technology
əməkdaşı Linus Pauling və King’s College in London
əməkdaşları Maurice Wilkins ilə Rosalind Franklin bu
problemi tədqiq edənlər arasında idi. Ancaq bu molekulun üçölçülü strukturu o zamanlar çox da məşhur olmayan iki alim — ABŞ-lı James Watson və ingilis Francis
Crick tərəfindən kəşf olunacaqdı.
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
χ2 (xi kvadrat) kriteriyasının istifadəsi
Genomun bir nukleotidinin nisbəti verilibsə, digər üçünü hesablamaq mümkündürmü? Hələ DNA strukrturunun kəşfindən öncə,
fərqli canlıların DNA-larındakı əsas tərkibinin bir xassəsi Erwin Chargaff və əməkdaşlarının diqqətini cəlb etmişdi: Adenin əsasının nisbəti
timinə, sitozininki isə quaninə, təxminən, bərabərdir. Daha sonra, bu
nisbətlərin növdən növə dəyişdiyi aşkarlandı. İndi, A/T və C/G arasında
olan 1:1 nisbətinin onların bir-birləri ilə komplementar olması, yəni
cütləşməsindən irəli gəldiyi məlumdur. Həmçinin, növlərarası fərqlərin
hər növün DNA-sının unikal nukleotid ardıcılığına sahib olmasından
qaynaqlandığını da bilirik. Məşğələdə Chargaff qaydaları əsasında,
genomun nukleotid nisbətlərini hesablamalısınız.
Təcrübə necə aparılmışdır? Chargaff təcrübəsində, canlının DNA-sı
ekstrakt edilmiş, nukleotidlərin bir-birlərindən ayrılması üçün hidroliz
edilmiş və kimyəvi analizlər aparılmışdır. Bu təcrübələr hər nukleotid tipinin təxmini nisbətini öyrənməyə imkan verirdi. Günümüzdə,
genomların bütövlükdə ardıcıllanmasından alınan data ilə nukleotid
nisbətini dəqiq şəkildə öyrənmək mümkündür.
Təcrübələrin datası Fərqli nümunələrin (burada fərqli canlı növləri)
ortaq dəyərlərini (burada A, G, C və T nisbətləri) təmsil edən məlumatları cədvəldə nizama salmaq əlverişlidir. Məchulları bilinən dəyərlərdə
müşahidə olunan qanunauyğunluqlara əsasən təxmin etmək mümkündür. Buradakı cədvəldə dəniz kirpisi və qızılbalığın DNA-larında əsasların faiz nisbətləri verilmişdir. Chargaff qaydalarından yararlanaraq,
cədvəldəki boşluqları təxmin edilən dəyərlərlə doldurun.

Bu kəşfə gətirib çıxaran qısa, amma məhsuldar tərəfdaşlıq Watson-un Cambridge Universitetində Rentgen
şüaları kristalloqrafiyası ilə protein strukturunu
(Şəkil 5.21) araşdıran Crick-ə baş çəkməsi ilə başlamışdı. Watson Maurine Wilkins-in laboratoriyasını ziyarət
edən zaman onun iş yoldaşı Rosalind Franklin-in Rentgen difraksiyası ilə əldə etdiyi DNA şəkillərini görür
(Şəkil 16.6). Bunlar, əslində, molekulun şəkilləri deyildi.
Bu şəkillər, saflaşdırılmış DNA liflərindən keçərkən
sınan Rentgen şüalarının yaratdığı nöqtələr və ləkələri
göstərirdi. Rentgen difraksiyası zamanı spiral molekulların necə bir görüntü ortaya çıxara biləcəyi ilə tanış olan
Watson bu şəkilləri tədqiq etdikdən sonra DNA-nın
spiral struktura malik olduğuna əmin olmuşdu. Şəkil,
Şəkil 16.6 Rosalin Franklin və
Rentgen difraksiyası ilə əldə etdiyi
DNA görüntüsü
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DNA-nın
mənşəyi

Nukleotid Faiz Nisbəti (%)
Adenin

Quanin

Sitozin

Timin

Dəniz kirpisi

32.8

17.7

17.3

32.1

Qızılbalıq

29.7

20.8

20.4

29.1

Buğda

28.1

21.8

22.7

E. coli

24.7

26.0

İnsan

30.4

Buğa

29.0

30.1

Orta faiz nisbəti
Data mənbəyi E. Chargaff et al., Composition of the
desoxypentose nucleic acids of four genera of sea-urchin,
Journal of Biological Chemistry 195:155–160 (1952) və
Chargaff tərəfindən yazılmış digər məqalələr.

Dəniz
kirpisi

DATA ŞƏRHİ
1. Dəniz kirpisi və qızılbalıqdan əldə olunan datanın Chargaff
qaydalarını necə təsdiqlədiyini izah edin.
2. Chargaff qaydalarına əsaslanaraq, cədvəldəki boş qutuları bütün
canlı növləri üçün doldurun. Nəticələri necə hesabladığınızı izah edin.
3. Əgər “A-nın miqdarı T-nin miqdarına və C-nin miqdarı G-nin
miqdarına bərabərdir” qanunu doğrudursa, onda bu qanun yer
üzündəki bütün canlılara (yer kürəsinin vahid genomu şəklində)
aid edilə bilər. Cədvəldəki datanın bu hipotezi dəstəkləyib
dəstəkləmədiyini öyrənmək üçün hər sütundakı dəyərləri
yuvarlaqlaşdırıb, əsasların orta nisbətini tapın. Chargaff qaydası
burada da doğrudurmu?

eyni zamanda, Franklin-in öncədən spiralın eni və
spiral boyu azotlu əsasların yerləşməsi haqqında əldə
etdiyi müəyyən məlumatları da da tamamlayırdı. Şəklə
əsasən, spiral Linus Pauling-in daha öncə irəli sürdüyü
kimi, üçzəncirli yox, iki zəncirli idi. Zəncir sayının iki
olması hazırda istifadə etdiyimiz ikiqat spiral terminini
ortaya çıxardı (Şəkil 16.7).
Watson və Crick ikiqat spiral modellərini Rentgen
ölçülərinə uyğun olacaq şəkildə qurmağa başladılar.
Bu modellər həm də DNA-nın kimyası barədə bilinənlərə və Chargaff qaydalarına əsaslanırdı. Franklin-in
dərc olunmamış hesabatını da oxuduqlarından, onların
modellərinin əksinə, Franklin-in şəkər-fosfat gövdəsinin
DNA-nın xaricində yerləşdiyi qənaətinə gəldiyini də bilirdilər. Franklin modeli çox ağlabatan idi. Burada mənfi
yüklü elektronlar sulu mühitə tərəf baxarkən, hidrofob
azotlu əsaslar içəridə gizlənirdi. Watson bu fəslin ilk
səhifəsindəki kiçik fotoda göstərilən bu modeli yaratmağa nail olmuşdu Modeldə şəkər-fosfat gövdələri
bir-birinə antiparaleldir, yəni onların alt vahidləri əks
istiqamətdə yerləşir (Şəkil 16.7). Modelin ümumi formasını sabit pillələri olan kəndir nərdivana bənzətmək
olar. Kənardakı iplər şəkər-fosfat gövdəsini, pillələr isə
azotlu əsasları təmsil edir. Bu nərdivan burularaq spirala çevrilir. Franklin-in Rentgen datası göstərir ki, spiral
hər 3.4 nm-də bir tam dövrə vurur. Bir-birindən 0.34
nm məsafədə yerləşən əsaslarla bir spiral dövrəsində 10
nukleotid əsası layı, yaxud nərdivan pilləsi vardır.

Şəkil 16.7

DNA-nı təsvir etmək
5’ ucu

DNA-nı bir neçə fərqli şəkildə təsvir etmək mümkündür. Təsvirlər
fərqlənsə də, eyni təməl struktura əsaslanırlar. Təsvirin detallılıq
dərəcəsi göstərilən informasiya tipi və ya prosesdən asılıdır.
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Bu struktural təsvirlər DNAnın üçölçülü formasını (solda)
və kimyəvi detallarını (sağda)
göstərir. Hər iki təsvirdə
birləşmələr eyni rənglərlə
kodlanıb: fosfat qrupu – sarı,
dezoksiriboz şəkərləri – mavi,
azotlu əsaslar – yaşıl və narıncının
çalarları.
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Nukleotidləri DNA zəncirində bir arada saxlayan rabitələri təsvir edin.
Daha sonra, bu rabitələri iki DNA zəncirini bir arada tutan rabitələrlə
müqayisə edin.
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Burada, kimyəvi detalların daha aydın görünməsi üçün zəncirlər açıq şəkildə
göstərilmişdir. Avtomobil yolundakı iki antiparalel hərəkət zolağı kimi, zəncirlər
bir-birinə əks istiqamətdə yerləşir.
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Nərdivanabənzər bu DNA təsvirlərində şəkər-fosfat gövdəsi nərdivanın yanları, əsas
cütləri isə pillə kimi göstərilir. Açıq mavi rəng yeni sintez olunan spiralı göstərir.

5’
Bu təsvirlərdəki lentlər şəkər-fosfat gövdəsini
təmsil edir.

Bəzən, DNA-nı
sadə iki düz xətt ilə
də göstərmək olar.

2 Bu üç nərdivan tipli DNA təsvirini informasiya baxımından

müqayisə edin.

DNA ardıcıllığı

DNA-nın daşıdığı genetik informasiya xətti nukleotid ardıcıllığı olub, transkripsiya ilə mRNA-ya və
translyasiya ilə polipeptidə köçürülməsi mümkündür. Təsvirin məqsədi DNA ardıcıllığıdırsa, nukleotidlər
sadəcə əsaslarını təmsil edən hərflər – A, T, C və G ilə göstərilə bilər.
3’ - A C G T A A G C G G T T A A T - 5’
5’ - T G C A T T C G C C A A T T A - 3’
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DNA əsasları xüsusi kombinasiyada, yəni A T ilə, G
isə C ilə cütləşir. Ancaq Watson və Crick bu qənaətə
gəlmək üçün çox sayda səhv nəticələr verən iddianı
sınaqdan keçirməli olmuşdular. Watson, öncə, eyni
əsasların bir-biriylə cütləşdiyini düşünsə də, (məsələn,
adenin adeninlə, sitozin isə sitozinlə) bu model DNA
diametrinin molekul boyu eyni olmalı olduğunu
göstərən Rentgen datasına uyğun gəlmirdi. Bəs bu
uyğunsuzluğun səbəbi nə idi? Adenin və quanin purin,
yəni iki halqalı azotlu əsas, sitozin və timin isə pirimidin, yəni tək halqalı əsas olduğu üçün eyni əsasların
bir-biri ilə cütləşməsi bu şərti ödəmirdi. Deməli, ikiqat
spiralın diametrinin dəyişməz qalmasını təmin edən tək
kombinasiya purin-pirimidin qoşalaşmasıdır:
Buradan, alimlər əsas strukturunun spesifik cütləşmə
tələb etdiyi nəticəsini çıxarırdılar. Hər bir əsasın cütləş-

1953-cü ilin aprelində Watson və Crick o vaxtdan
bəri molekulyar biologiyanın simvoluna çevrilmiş ikiqat
spirallı DNA modellərinindən bəhs edən bir səhifəlik
qısa bir məqalə nəşr etdirməklə elm dünyasını sarsıtmışdılar. Buna görə, Watson və Crick 1962-ci ildə
Maurice Wilkins-lə birkildə Nobel mükafatına layiq
görüldülər. Təəssüf ki, 1958-ci ildə, 37 yaşında vəfat
etmiş Rosalind Franklind-in mükafata namizədliyini
irəli sürmək mümkün olmamışdı. İkiqat spiral modelinin gözəlliyi DNA strukturunun replikasiya üçün təməl
mexanizm təklif etməsidir.

YOXLAMA 16.1
1. GAATTC nukleotid ardıcıllığı verilibsə, 5’ ucunu
müəyyənləşdirmək üçün tələb olunan əlavə məlumatlar
nələrdir? (Şəkil 16.5)
2. VİZUAL BACARIQ Griffith bakteriya transformasiyası
hadisəsini S. pneumonia əleyhinə vaksin üzərində işləyərkən,
təsadüfən, kəşf etmişdi. Şəkil 16.2-dəki ikinci və üçüncü
hissələrə baxın. Bu nəticələrə görə, alim dördüncü hissədə
hansı nəticəni gözləyirdi?

Purin + purin: həddindən artıq geniş

Pirimidin + pirimidin: həddindən artıq dar

Purin + pirimidin: Rentgen datasına uyğun
gələn en

diyi əsasla hidrogen rabitəsi əmələ gətirə bilən kimyəvi
yan qrupu var. Deməli, adenin yalnız və yalnız timinlə
2 hidrogen rabitəsi, quanin isə, yalnız və yalnız sitozinlə 3 hidrogen rabitəsi əmələ gətirə bilir. Qısaca, A T ilə,
G isə C ilə cütləşir (Şəkil 16.8).
Watson-Crick modeli Chargaff qaydalarını da izah
edir. Bir zəncirdə A varsa, onun əks zəncirində mütləq
Şəkil 16.8 DNA-da əsas cütləşməsi
H
N

N
N

Şəkər

N
N

Adenin (A)

H

H
O

N
O

CH3

N

Şəkər

H N

N H

N

N H

O

N

N

N
O
Şəkər
Timin (T)

H N

Şəkər

H

Quanin (G)

Sitozin (C)

T olmalıdır. Eyni şəkildə, bir zəncirdəki G komplementar zəncirdə C əsasını tələb edir. Deməli, müasir DNA
ardıcıllama texnologiyasının da göstərdiyi kimi, bütün
orqanizmlərin DNA-sında adeninlə timinin, sitozinlə
isə quaninin sayı eynidir. Sadalanan qanunlar qoşa
spiralın pilləkənlərini əmələ gətirən azotlu əsasların
cütləşməsini idarə etsə də, əsasların bir zəncir boyu
düzülüşünü tənzimləmir. Bu dörd əsasın xətti düzülüşü
sonsuz sayda fərqli ardıcıllıqlar əmələ gətirə bilir. Buna
görə də, hər genin öz spesifik azotlu əsas ardıcıllığı var.
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BAŞLIQ 16.2
DNA replikasiya və təmirində çox
sayda protein birgə işləyir
DNA-nın ikiqat spirallı quruluşu struktur ilə funksiya
arasındakı sıx əlaqəni bariz şəkildə sərgiləyir. Watson
və Crick-i ikiqat spiral ideyasına yönəldən amil, məhz,
DNA-da azotlu əsasların spesifik cütləşməsi idi. Cütləşmə qanunlarının funksional əhəmiyyəti alimlərin
gözündən yayınmamışdı. Alimlərin məşhur məqaləsi bu
cümlə ilə bitir: “İrəli sürdüyümüz spesifik qoşalaşmanın, açıqca, genetik maddənin kopyalama mexanizmi
üçün əsas təşkil edə biləcəyi gözümüzdən qaçmamışdır.”* Fəslin bu başlığı altında DNA replikasiyasının
təməl prinsiplərindən, eləcə də, bu prosesin bəzi önəmli detallarından bəhs olunacaq.

Təməl prinsip: Qəlib Zəncirlə
Əsas Cütləşməsi
Watson və Crick DNA replikasiya hipotezlərini ikinci
məqalədə təsvir edirdilər: “Təklif etdiyimiz DNA
modeli bir-birinə komplementar iki qəlibdən ibarətdir.
Fərz edirik ki, duplikasiyadan öncə onların arasındakı
hidrogen rabitələri qırılır və iki zəncir burulub açılaraq
bir-birindən ayrılır. Növbəti mərhələdə hər zəncir bir
qəlib kimi çıxış edərək, üzərində yeni zəncir yoldaşının
yaranmasında rol oynayır. Nəticədə, əvvəlcə mövcud
olan bir cütdən, iki cüt zəncir yaranır. Üstəlik, bu yolla

*

J. D. Watson and F. H. C. Crick, Molecular structure of nucleic acids: a
structure for deoxyribose nucleic acids, Nature 171:737–738 (1953).

Şəkil 16.9 Təməl prinsip olaraq DNA replikasiya modeli. Bu sadələşdirilmiş təsvir DNA-nın
5’

3’

3’

kiçik bir hissəsini açıq formada göstərir. Dörd tip
nukleotid əsası sadə fiqurlar şəklində göstəril5’

mişdir. Valideyn molekulun zəncirləri göy,yeni
istehsal olunanlar isə açıq mavi rəngdədir.

3’

5’

3’

5’

3’

A

T

A

T

A

T

A

T

C

G

C

G

C

G

C

G

T

A

T

A

T

A

T

A

A

T

A

T

A

T

A

T

G

C

G

C

G

C

G

C

5’

(a) Valideyn DNA iki komplementar zəncirdən ibarətdir. Zəncirin əsasları bir-biriylə
spesifik şəkildə qoşalaşır: A ilə T, G ilə C.
Bu cütləşmə əsaslar arasındakı hidrogen
rabitəsiylə mümkün olur.

3’

5’

(b) İlk addımda iki zəncir bir-birindən ayrılır.
İndi valideyn DNA zəncirləri istehsal olunacaq komplementar zəncir üçün qəlib
rolunu oynaya bilər.

əsas cütlərinin ardıcıllığı dəqiqliklə duplikasiya edilir.”†
Şəkil 16.9 Watson-Crick replikasiya modelini təsvir
edir. Sadəlik üçün DNA-nın yalnız çox kiçik qismi
açılmış halda təsvir olunub. Bu şəkildəki iki zəncirdən
birinin üstü örtülü olsa belə, digərindəki nukleotid
ardıcıllığı və cütləşmə qaydaları ilə həmin zəncirin
ardıcıllığını təxmin etmək mümkündür. Zəncirlər komplementardır və bu o deməkdir ki, hər birini digərindəki
məlumatlara əsasən yenidən qurmaq olar. Hüceyrə
DNA-nı kopyalayarkən, zəncirlər yeni zəncirdə komplementar nukleotidlərin əlavə edilə bilməsi üçün qəlib
rolu oynayır. Qəlib zəncir boyu qoşalaşma qaydalarına
əsasən düzülən nukleotidlər bir-biri ilə rabitə qurub,
yeni zəncir əmələ gətirir. Duplikasiyadan öncə bir ədəd
DNA var ikən, prosesin sonunda bu ana molekulla
tamamilə eyni ardıcıllığa malik iki bala DNA meydana
gəlir. Bu mexanizmi foto neqativindən pozitiv fotoşəkil əmələ gətirən, daha sonra onu yenidən neqativə
çevirən silsiləyə bənzətmək olar.
DNA strukturunun yayınlanmasından sonra, bu replikasiya modeli illərlə yoxlanılmamış olaraq qaldı. Bunun
üçün tələb olunan təcrübələrin fikir etibarilə sadə olmasına baxmayaraq, onları həyata keçirmək o qədər də
asan deyildi. Watson və Crick-in fərziyyəsinə əsasən,
DNA replikasiyası zamanı əmələ gələn iki bala molekulun hər biri bir ədəd köhnə, yəni ana molekuldan
gəlmə və bir ədəd yeni formalaşmış zəncir ehtiva edirdi.
Yarımkonservativ adlanan bu modeldən fərqli olaraq,
konservativ modeldə iki ana zəncir, necəsə, yenidən
birləşərək bir DNA molekulu əmələ gətirir (yəni ana
molekul qorunmuş olur). Dispersion model adlanan
üçüncü hipotezə əsasən isə, replikasiya sonrası yaranan
dörd zəncirin hər biri yeni (bala) və köhnə (ana) DNA
nukleotidlərinin qarışığından ibarət olur (Şəkil 16.10).
Konservativ və dispersion modellər üçün mexanizm
təklif etmək çətin olsa da, bu modellər təkzib olunmadıqca, ehtimal daxilində qalmağa davam edirdilər.
†
J. D. Watson and F. H. C. Crick, Genetical implications of the structure of
deoxyribonucleic acid, Nature 171:964–967 (1953).

3’

5’

3’

5’

(c) Valideyn zəncirə komplementar nukleotidlər (göy) birləşdirilərək, yeni, bala
zəncirin (mavi) şəkər-fosfat gövdəsini
əmələ gətirir.

Şəkil 16.10 DNA replikasiyası: üç alternativ model. Təsvir
olunan hər ikiqat spiral parçası hüceyrənin bir DNA-sını təmsil edir.
DNA replikasiyası valideyn hüceyrədən başlayaraq, iki bala nəsil (yəni,
iki DNA replikasiya dövrəsi) boyunca təsvir olunur. Valideyn DNA tünd
mavi, yeni sintez olunan DNA isə açıq mavi rəngdədir.
Valideyn
hüceyrə

Birinci
replikasiya

İkinci
replikasiya

(a) Konservativ model.
Valideyn DNA-nın zəncirləri qəlib rolunu icra
etdikdən sonra,
yenidən birləşərək,
ilkin valideyn
DNA-nı
bərpa
edir.
(b) Yarımkonservativ model.
Valideyn molekulun
zəncirləri bir-birindən
ayrılır və hər biri
yeni komplementar
zəncirin sintezi
üçün qəlib rolu
oynayır.

(c) Dispersion model.
Bala molekulların hər
iki zənciri həm köhnə
(valideyn) həm də
yeni sintez olunmuş
DNA qarışığından
ibarətdir.

İki illik hazırlığın ardından, 1950-ci illərin sonlarında California Institute of Technology əməkdaşları
Matthew Meselson və Franklin Stahl ağıllı bir təcrübə
ilə bu üç modeldən hansı birinin doğru olduğunu üzə

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül
və Elmi Araşdırma
FƏSİLMövzuları,
16 İrsiyyətin
Molekulyar
Əsasları
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çıxardılar (Şəkil 16.11). İti düşüncənin klassik nümunəsi
kimi qəbul olunan bu təcrübədən əldə olunan nəticələr
Watson-Crick modelinin təxmin etdiyi kimi, yarımkonservativ modeli dəstəklədi.
DNA replikasiyasının təməl prinsipi olduqca sadə
olsa da, proses özündə bir sıra mürəkkəb biokimyəvi
hadisələri birləşdirir.

DNA replikasiyasına detallı baxış
4.6 milyon bp uzunluğunda bir xromosomlu E.coli
bakteriyası əlverişli mühitdə DNA-sını kopyalayaraq
bölünə və genetik baxımdan eyni iki hüceyrə əmələ
gətirə bilir. Bu proses bir saatdan da az vaxt ərzində
baş verir. İnsanın somatik hüceyrə nüvəsində isə, hər
biri bir xromosomu təşkil edən 46 ədəd uzun DNA
molekulu var. Bu, təqribən, 6 milyard bp uzunluğunda
olub, bakteriyaların çoxunun DNA-sından 1000 dəfə
uzundur. Bu qədər nukleotid hərflərlə ifadə edilərək
yazıya köçürülsə, insanın diploid hüceyrəsindəki informasiya indi əlinizdə tutduğunuz biologiya kitabından,
təxminən, 1400 ədədini doldurar. İnsan hüceyrəsi bu
informasiyanı interfazanın S fazasında sadəcə bir neçə
saata kopyalaya bilir. DNA-nın kopyalanması sürətli
və dəqiq prosesdir. Belə ki, 6 milyardlıq nukleotid
cütünün, yəni genetik informasiyanın replikasiyasında,
təxminən, 10 milyard nukleotiddə bir səhv baş verir.
DNA replikasiyası onlarla enzim və digər proteinlərin iştirakı ilə baş verir. Replikasiya aparatının bakteriyada necə işlədiyini daha yaxşı bildiymiz üçün, bu
fəsildə təsvir olunan mexanizm, əksi qeyd olunmadığı
müddətcə, E.coli bakteriyasına aiddir. Qeyd edək ki,
alimlərin eukariotik DNA haqqında öyrəndikləri bu
prosesin təməlinin eukariot və prokariotlarda oxşar
olduğuna işarə edir.

Replikasiyanın başlanğıcı
Xromosom DNA-sının replikasiyası spesifik nukleotid ardıcıllığına sahib, replikasiya başlanğıcı adlanan xüsusi, kiçik bölgələrdə başlayır. Bakteriyaların
çoxunda olduğu kimi, E. coli xromosomu da dairəvidir
və tək bir başlanğıca malikdir. Replikasiyanı başladan
proteinlər buradakı nukleotid ardıcıllığını tanıyıb ona
birləşir və iki zənciri bir-birindən ayıraraq, replikasiya
“qovuğu” yaradır (Şəkil 16.12a). Replikasiya hər iki
istiqamətdə, molekul tam kopyalananadək davam edir.
Bakteriya xromosomlarından fərqli olaraq, eukariotlarda yüzlərlə, hətta minlərlə replikasiya başlanğıcına
rast gəlmək mümkündür. Yaranan çoxsaylı replikasiya
qovuqlarının irəliləyərək bir-biri ilə birləşməsi ilə
DNA-nı daha sürətlə kopyalamaq mümkün olur (Şəkil
16.12b). Bakteriyada olduğu kimi, eukariotda da replikasiya iki istiqamətdə irəliləyir.
Replikasiya qovuğunun uclarında yerləşən və DNAnın ana zəncirlərinin bir-birindən ayrıldığı Y formalı
struktur replikasiya çəngəli adlanır. Zəncirin açılma-
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Şəkil 16.11
Araşdırma DNA replikasiya modellərinin hansı biri
doğrudur: konservativ, yarımkonservativ, yoxsa
dispersion?
Təcrübə Matthew Meselson və Franklin Stahl E.coli bakteriyasını
bir neçə nəsil boyu ağır azot izotopu (15N) ilə işarələnmiş nukleotid
prekursorlu mühitdə yetişdirmişlər. Bakteriyalar, daha sonra, azotun
yalnız yüngül izotopunu (14N) ehtiva edən mühitə köçürülmüşdür. İlk
DNA replikasiyasından sonra bir nümunə, ikinci replikasiyadan sonra
isə başqa bir nümunə götürülmüşdür. Nümunələrdəki bakteriyalardan
DNA çıxarılmış və sentrifuqadan keçirilmişdir. Beləliklə, müxtəlif
sıxlıqlardakı DNA-lar bir-birindən ayrılmışdır.
2 Kultura
yüngül azot
izotoplu
(14N) mühitə
köçürülür

1 Ağır azot
izotoplu (15N)
mühitdə
yetişdirilmiş
bakteriya
Nəticə
3 İlk replikasiyadan
sonra sentrifuqadan
keçirilmiş
DNA

4 İkinci replikasiyadan
sonra sentrifuqadan
keçirilmiş
DNA

Yüksək
sıxlıq
Aşağı
sıxlıq

Mülahizə Aşağıda, əldə olunan təcrübə nəticələri ilə model
təxminlərinin (Şəkil 16.10) müqayisəsi verilmişdir. 14N mühitindəki
birinci replikasiya hibrid (15N–14N) DNA əmələ gətirərək, konservativ
modeli istisna edir. İkinci replikasiya həm yüngül, həm də hibrid DNA
yaradır ki, bu da dispersion modeli təkzib edərək, yarımkonservativ
modeli dəstəkləyir. Nəticə etibarilə, DNA replikasiyasının
yarımkonservativ modeli doğrudur.
Təxminlər:

Birinci replikasiya

İkinci replikasiya

Konservativ
model

Yarımkonservativ
model

Dispersion
model

Data mənbəyi M. Meselson and F. W. Stahl, The replication of DNA in
Escherichia coli, Proceedings of the National Academy of Sciences USA
44:671–682 (1958).

ƏGƏR? Meselson və Stahl hüceyrələri əvvəlcə 14N mühitində,
sonra isə 15N mühitində çoxaltsaydılar, birinci və ikinci
replikasiyalardan sonra hansı nəticələr əldə olunardı?

Şəkil 16.12 E. coli və eukariotlarda replikasiya başlanğıcları. Qırmızı ox replikasiya çəngəlinin
hərəkət istiqamətini, yəni qovuqdakı DNA replikasiyasının ümumi yönünü göstərir.
(a) E.coli replikasiya başlanğıcları
Replikasiya
başlanğıcı

(b) Eukariotların replikasiya başlanğıcları

Valideyn (qəlib) zəncir

Replikasiya başlanğıcı

Bala (yeni) zəncir

İkizəncirli DNA

Valideyn (qəlib) zəncir
İkizəncirli
DNA

Bala (yeni) zəncir

Replikasiya
çəngəli
Replikasiya
qovuğu

Replikasiya qovuğu

Replikasiya çəngəli

İki bala DNA

0.5 μm

0.25 μm

İki bala DNA

E. coli və digər bakteriyaların həlqəvi xromosomları sadəcə bir
replikasiya başlanğıcına malikdir. Burada, valideyn zəncirlər birbirindən ayrılıb, iki çəngəlli (qırmızı oxlar) bir replikasiya qovuğu
yaradır. Çəngəllər digər tərəfdə görüşənədək, replikasiya hər iki
istiqamətdə davam edir və sonda iki bala DNA əmələ gətirir. TEM
bakteriya xromosomunun bir replikasiya qovuğunu göstərir.

sında bir neçə növ protein iştirak edir (Şəkil 16.13). Replikasiya çəngəlində helikaz adlanan enzim tərəfindən ana
zəncirlərin ayrılması ikiqat spiralı açır və onların qəlib
kimi istifadə olunmasına şərait yaradır. Daha sonra,
tək zəncirə bağlanan protein (SSB, ing. single-strand
binding) sərbəst, ayrılmış zəncirlərə bağlanaraq, onların
yenidən birləşmələrinin qarşısını alır. İkiqat spiralın açılması replikasiya çəngəlinin önündə DNA-nın burularaq
sıxışmasına səbəb olur. DNA zəncirlərini qırıb fırladaraq
və yenidən birləşdirərək, bu sıxılmanı aradan qaldıran
isə, topoizomeraz enzimidir.

Yeni DNA zəncirinin sintezi
Ana DNA-nın açılmış bölgələri artıq yeni,
komplementar zəncirin sintezi üçün qəlib rolu oynamağa
hazırdır. Lakin DNA sintezedici enzimlər polinukleotid
sintezinə özləri başlaya bilmir. Bu enzimlər sadəcə mövcud qəlib zəncirlə qoşalaşmış zəncirin ucuna nukleotid
əlavə edə bilirlər. Məhz buna görə, yeni DNA sintezində

Eukariotun xətti xromosomlarının nəhəng DNA-sında çox sayda
replikasiya qovuğu yaranır. İnterfazanın S fazasında əmələ gələn
qovuqlardakı replikasiya hər iki istiqamətdə irəlilədikcə genişlənir
və birləşərək bala zəncirlərin sintezini tamamlayır. Kulturadakı
dağsiçanı hücyerəsinin DNA-sını təsvir edən TEM-də üç replikasiya
qovuğunu ayırd etmək mümkündür.
TƏSVİR ET TEM-dəki üçüncü qovuğun replikasiya çəngəllərinə
oxlar əlavə edərək, replikasiyanın istiqamətini göstərin.

Şəkil 16.13 DNA replikasiyasının ilk mərhələsində iştirak
edən bəzi proteinlər. Replikasiya qovuğunun hər iki çəngəlində eyni
proteinlər fəaliyyət göstərir. Sadəlik üçün, yalnız bir çəngəl göstərilmiş
və nukleotidlər, əslində, proteinlərə nisbətən çox daha böyük təsvir
olunmuşdur.
Topoizomeraz zəncirləri replikasiya çəngəlinin irəlisindəki bir
nöqtədə qırıb fırladır və yenindən
birləşdirərək ana DNA-nın açılması ilə yaranan gərginliyi aradan
qaldırır.

Primaz ana DNA-nı qəlib
kimi istifadə edərək, RNA
primerlərini sintez edir.

3’
3’
5’

5’

RNA
primeri

Replikasiya
çəngəli

3’

Helikaz ana
DNA-nı burub
açaraq, zəncirləri
bir-birindən ayırır.

5’

SSB proteinləri açıq zəncirləri stabilləşdirir.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül
və Elmi Araşdırma
FƏSİLMövzuları,
16 İrsiyyətin
Molekulyar
Əsasları
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ilk istehsal olunan DNA deyil, qısa RNA zənciridir.
Primer adlanan bu RNA zənciri primaz enzimi tərəfindən istehsal olunur (Şəkil 16.13). Primaz valideyn
DNA zəncirini qəlib kimi istifadə edərək, komplementar RNA nukleotidlərini tək-tək əlavə etməklə RNA
zənciri yaradır. Əsasları qəlib zəncirlə cütləşmiş primer,
adətən, 5-10 nukleotiddən ibarətdir. Yeni DNA zəncirinin sintezi həmin RNA primerinin 3’ ucundan başlayır.
Mövcud RNA zəncirinin 3’ ucuna nukleotidlər əlavə
etməklə yeni DNA sintezini kataliz edən enzim DNA
polimeraz və ya qısaca DNA pol adlanır. E. coli DNA
polimerazının bir neçə tipi var, ancaq onlardan yalnız
ikisi (DNA pol I və DNA pol III) DNA replikasiyasında
əsas rol oynayır. Eukariot sistem eyni təməl mexanizmə
malikdir, ancaq indiyə qədər kəşf olunmuş 11 fərqli
DNA polimeraz tipinin iştirakı ilə çox daha mürəkkəbdir.
DNA polimerazların çoxu üçün bir primer, bir qəlib
DNA zənciri və üzərinə əlavə olunacaq DNA nukleotidləri vacibdir. E. coli DNA polimeraz III enzimi RNA
primerinə bir DNA nukleotidi birləşdirir. Daha sonra,
DNA qəlibinə komplementar DNA nukleotidlərini
DNA zəncirinin böyüyən ucuna əlavə etməyə davam
edir. Uzanma sürəti bakteriyada saniyədə, təqribən,
500 nukleotid ikən, insanda 50 nukleotiddir.
Uzadılan DNA zəncirinə əlavə edilən nukleotidlər bir
şəkərə bağlı azotlu əsas və üç fosfat qrupundan ibarətdir. Siz artıq enerji metabolizmi molekulu olan adenozin trifosfat (ATP, Şəkil 8.9) ilə tanış omusunuz. ATP
ilə DNA sintez molekulu adenin nukleotidi (dATP)
arasındakı yeganə fərq ilkində riboz şəkəri varkən,
ikincisində dezoksiriboz şəkəri olmasıdır. ATP kimi,
DNA sintezində istifadə olunan nukleotidlər də qismən
trifosfat quyruqdakı qeyri-stabil mənfi yük yığınından
qaynaqlanan kimyəvi aktivliyə malikdir. DNA polimerazın kataliz etdiyi bu nukleotid əlavəsi prosesi dehidrasiya reaksiyasıdır (Şəkil 5.2a). Nukleotidlər uzanan DNA
zəncirinə əlavə edildikcə, iki fosfat qrupu pirofosfat
molekulu şəklində ( P — P i) ayrılır. Bunu izləyən mərhələdə pirofosfat hidrolizindən iki qeyri-üzvi fosfat
( P i) ortaya çıxır. Ekzerqonik olan bu reaksiya polime
rizasiyaya qoşulu reaksiya olub, ikincisinin həyata
keçirilməsinə kömək edir (Şəkil 16.14).

Antiparalel Uzanma
Daha əvvəl bəhs olunduğu kimi, birtərəfli yola
bənzər tərzdə DNA zəncirinin iki ucu bir-birindən
fərqlənərək, ona istiqamət xassəsi qazandırır (Şəkil
16.5). Bundan əlavə, ikitərəfli yola bənzər tərzdə,
DNA ikiqat spiralındakı iki zəncir bir-birinə zidd istiqamətdə yerləşib, antiparalel yönlüdür (Şəkil 16.14).
Buna görə, DNA replikasiyasında əmələ gələn iki yeni
zəncir eynilə öz qəliblərinə antiparalel olmalıdır.
DNA-nın antiparalel quruluşu ilə yanaşı DNA
polimerazların bir xassəsi replikasiya mexanizmində
təyinedici rol oynayır. DNA polimeraz öz strukturundan qaynaqlanan səbəblərlə bir DNA zəncirinin və
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Şəkil 16.14 Nukleotidlərin zəncirə əlavə olunması. DNA
polimeraz böyüməkdə olan DNA zəncirinin 3’ ucuna nukleotid əlavəsini
kataliz edir. Bu prosesdə nukleotiddən iki fosfat molekulu ayrılır.
Yeni zəncir
Fosfat
qrupu
Şəkər

3’

P

3’

T

A

T

C

G

C

G

G

C

G

C

T

A

T

P

5’

A
Əsas

OH
3’

P

Qalib zəncir

5’

OH

Əlavə olunan
nukleotid

DNA
polimeraz

A
P

C

P

i

Pirofosfat
5’

2 P

i

OH
3’

C
5’

VİZUAL BACARIQ Diaqrama əsaslanaraq, hər bir DNA zəncirinin
öz istiqaməti var cümləsini izah edin.

ya primerin sərbəst 3’ ucuna nukleotid əlavə edə bilir.
Enzim heç vaxt 5’ ucuna nukleotid əlavə edə bilmir
(Şəkil 16.14). Yeni zəncir sintezinin yalnız və yalnız
5’ ucundan 3’ ucuna doğru baş tutması bununla izah
olunur. Gəlin, bu biliklərlə bir replikasiya qovuğundakı iki replikasiya çəngəlindən birinə nəzər salaq
(Şəkil 16.15). Qəlib zəncirlərdən birinin üzərində DNA
pol III məcburi yön olan 5’ → 3’ istiqamətində yeni
zəncir sintezini fasiləsiz tərzdə həyata keçirə bilir.
Çəngəl irəlilədikcə, enzim eyni qəlib üzərində hərəkət
edərək, replikasiya çəngəlində yeni komplementar
zəncirə nukleotid əlavəsini fasilə vermədən davam
etdirir. Bu tərzdə istehsal olunan zəncir lider zəncir
adlanır (Şəkil 16.15).
DNA-nın digər zəncirini məcburi 5’ dən 3’-ə doğru
uzada bilmək üçün isə, DNA polimeraz III replikasiya
çəngəlindən əks yöndə irəliləməlidir. Bu istiqamətdə
uzanan zəncir gecikən zəncir adlanır. Fasiləsiz uzadılan lider zəncirin əksinə, gecikən zəncirin sintezi
fasilələrlə, parça-paça baş verir. Onları kəşf edən Reiji
Okazaki adlı yapon aliminin şərəfinə Okazaki
fraqmentləri adlandırılan bu parçaların E.coli bakteriyasında təqribi uzunluğu 1000–2000 nukleotid ikən,
eukariotlarda 100–200 nukleotiddir.

Şəkil 16.15 DNA replikasiyasında lider zənci sintezi.
Diaqram icmal qutusunda verilmiş sol replikasiya çəngəlinin detallarını
göstərir. DNA-nı tutan əl kimi təsvir olunan DNA pol III ilə yenicə sintez
olunan ikiqat spiralı tam əhatələyən sürüşən qısqac yaxın əlaqədədir.
Sürüşən qısqac DNA pol III enzimini qəlib zəncir boyu daşıyır.

Şəkil 16.16 Gecikən zəncirin sintezi
Ümumi görünüş
Replikasiya başlanğıcı

Lider zəncir

Gecikən zəncir

Gecikən zəncir
Ümumi görünüş
Lider zəncir

Replikasiya başlanğıcı

2

Lider zəncir

Gecikən zəncir

Replikasiyanın ümumi istiqaməti

Primer

Gecikən zəncir

1 Primaz RNA nukleotidlərini
birləşdirərək, primer yaradır.
Lider zəncir
Replikasiya üçün
başlanğıcı
primer
5’
3’
Qəlib
3’
5’
zəncir
5’

3’
Lider zəncir

Replikasiyanın ümumi istiqaməti

1 RNA primer sintezindən
sonra, DNA pol III lider zəncirin
sintezinə başlayır.

Replikasiya
başlanğıcı

5’

3’

Sürüşən qısqac

3’
Valideyn DNA

5’

Helikaz

5’

DNA pol III

3’

1-ci Okazaki fraqmenti

5’

5’

5’

2-ci Okazaki
fraqmenti

3’

3’
5’

1

2-ci fraqment
üçün RNA primeri
2 Çəngəl irəlilədikcə, lider
zəncirin sintezi 5’ ucundan
3’ ucuna doğru fasiləsiz
davam edir.

2

4 2-ci fraqmentin primeri hazırlanır. Primerə DNA nukleotidləri əlavə edən DNA pol III 1-ci
fraqmentin primerinə çatdıqda
DNA-dan qopur.
1

Şəkil 16.16 bir replikasiya çəngəlindəki gecikən zəncir
sintezinin mərhələlərini təsvir edir. Lider zəncirin
sintezi üçün yalnız bir primer kifayət etsə də, gecikən
zəncirin hər Okazaki fragmentinin öz primeri olmalıdır
( 1 və 4 ). DNA pol III bir fraqmenti bitirdikdən sonra
( 2 – 4 ), başqa bir DNA polimeraz olan DNA pol I
yanaşı fraqmentindəki primerin RNA nukleotidlərini
tək-tək DNA nukleotidləriylə əvəz edir ( 5 ). Ancaq
DNA pol I bu yeni DNA-nın son nukleotidini digər
fraqmentin ucu ilə birləşdirə bilmir. Yeni fraqmenti köhnəsinə tikərək, şəkər-fosfat gövdəsini bir-birinə calayıb,
Okazaki fraqmentlərinin aramsız, bütöv DNA zəncirinə
çevrilməsini DNA liqaz həyata keçirir ( 6 ).

3’
5’

3 DNA pol III önündəki
RNA primerinə
çatdıqda DNA-dan
qopur.

3’

3’

3’

1

RNA primer

5’

5’

2 DNA pol II primerə
DNA nukleotidləri əlavə
edərək, 1-ci Okazaki
fraqmentini yaradır.

1-ci fraqment
üçün RNA
primeri

3’

3’
5’

Tək zəncirə bağlanan
proteinlər (SSB)

1

3’
5’

5 DNA pol I 1-ci fraqmentin 3’
ucuna DNA nukleotidləri əlavə
edərək, RNA-nı DNA ilə əvəzləyir. Bu proses, daha sonra, 2-ci
fraqment üçün təkrarlanır.

5’
3’
2

1

5’
3’

6 DNA liqaz yeni
sintez olunmuş DNA
ilə 1-ci fraqmentin
DNA-sı arasında rabitə
yaradır.

3’
5’

7 Bu bölgənin
gecikən zənciri artıq
hazırdır.

2
1

3’
5’
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325

Lider zəncir iə gecikən zəncirin sintezi eynizamanlı
və eynisürətli proseslərdir. Gecikən zəncirin bu adı almasının səbəbi onun istehsalının replikasiya çəngəlində
kifayət qədər qəlib zəncir hazır olana qədər, lider zəncirin sintezinə nisbətlə bir qədər gözləməli olmasıdır.
Növbəti hissəyə keçmədən əvvəl Şəkil 16.17 və Cədvəl
16.1-də verilən DNA replikasiyasının icmalı ilə yaxından tanış olmağınız tövsiyə olunur.

DNA Replikasiya Kompleksi
DNA polimeraz, ənənəvi olaraq, lokomotiv kimi
ikizəncirli molekul dəmir yollarında irəliləyən maşına
bənzədilir, ancaq bu analogiya iki önəmli səbəbdən
səhvdir. Birincisi, replikasiya prosesində iştirak edən
çeşidli proteinlər nəhəng, vahid bir kompleks - DNA
replikasiya maşını əmələ gətirir. Çoxsaylı proteinlərarası
əlaqələr sayəsində bu kompleks effektiv maşın kimi
işləyir. Məsələn, primaz çəngəldəki digər proteinlərlə
qarşılıqlı əlaqədə molekulyar əyləc kimi çıxış edərək,

replikasiya çəngəlinin sürətini azaldır və primerlərin sintezi ilə lider və gecikən zəncirlərin replikasiya
sürətini koordinasiya edir. İkincisi, replikasiya zamanı kompleksin DNA boyunca irəlilədiyi dəqiq deyil.
Ola bilsin ki, DNA özü replikasiya kompleksinin
içindən sürüşərək keçir. Eukariotlarda nüvənin içini
boydan-boya əhatə edən nüvə matrisi adlı lif şəbəkəsinə bağlı, istehsal mərkəzləri kimi qruplanmış çoxsaylı komplekslər ola biləcəyi təxmin olunur. Bəzi hüceyrə tiplərindən əldə olunan təcrübi dəlillər göstərir ki,
hər biri bir qəlibə oturmuş iki DNA polimeraz molekulu valideyn DNA-nı içəri çəkib, sintez etdikləri yeni
DNA-ları xaricə çıxarır. Trombon adlanan bu modeldə
gecikən zəncir də kompleks içərisindən ilmə şəklində
geriyə çəkilir (Şəkil 16.18). Sabitlənmiş və ya sərbəst
kompleksinmi DNA boyu sürüşdüyü, yaxud DNAnın kompleksin içindənmi keçdiyi sualları halhazırda
tədqiqat mövzusudur. Həmçinin, mexanizmin canlı
növləri arasında fərqlənməsi də mümkündür.

Şəkil 16.17 Bakteriyal DNA replikasiyasının icmalı. Diaqram üst sağdakı icmal
təsvirində göstərilən replikasiya qovuğunun sol çəngəlindəki detalları əks etdirir. İcmaldan
bala zəncirlərin yarısının lider zəncir olaraq fasiləsiz tərzdə, digər yarısının isə, gecikən
zəncir olaraq, parça-parça istehsal olunduğunu görmək olar.

2 SSB ayrılmış qəlib
zəncirlərin yenidən
birləşməsinin qarşısını alır.

3 Lider zəncir DNA pol III
tərəfindən 5’ucundan 3’
ucuna doğru fasiləsiz sintez
olunur.

Ümumi görünüş
Replikasiya başlanğıcı

Lider zəncir

3’

Lider zəncir

Gecikən zəncir

5’

Replikasiyanın ümumi istiqaməti

Lider zəncir

1 Helikaz
valideyn ikiqat
zənciri açır.

Gecikən zəncir

Lider zəncir
üçün qəlib

5’
DNA pol III

3’

Primer
5’

3’
Ana DNA

Primaz
3’
5

DNA pol III
5’
4

4 Primaz 5-ci Okazaki
fraqmenti üçün RNA
primer sintezinə başlayır.

TƏSVİR ET Şəkildəki
qovuğun sağ tərəfindəki
replikasiya çəngəlini göstərən
sxem çəkin. Okazaki
fraqmentlərini nömrələyin,
bütün 5’ və 3’ uclarını göstərin.
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5 DNA pol III 4-cü
fraqmentin sintezini tamamlayır.
3-cü fraqmentin RNA primerinə
çatan DNA pol III oradan ayrılıb 5-ci
fraqment primerinin 3’
ucuna nukleotidlər əlavə
etməyə başlayacaqdır.

3’
5’

Gecikən zəncir
3

DNA pol I

DNA liqaz

2

Gecikən zəncir
üçün qəlib
6 DNA pol I primeri 2-ci
fraqmentin 5’ ucundan ayırıb, onu
3-cü fraqmentin 3’ ucuna əlavə
etdiyi DNA nukleotidləriylə əvəzləyir.
Sonuncu əlavədən sonra gövdədə
sərbəst 3’ ucu qalır.

1

3’

5’

7 DNA liqaz 2-ci
fraqmentin 3’ ucuyla
1-ci fraqmentin 5’ ucunu
birləşdirir.

Cədvəl 16.1

Bakteriya DNA-sının replikasiyası: Proteinlər və
onların funksiyaları

Protein

Funksiya

Helikaz

3’

5’
3’

5’
3’

3’
5’

Primaz

3’ 5’

3’

DNA pol III

3’

3’
5’

DNA pol I

5’
3’
DNA liqaz

Lider zəncir üçün qəlib

Ayrılmış DNA zəncirinə bağlanaraq,
onu qəlib kimi istifadə olunanadək
təkzəncirli halda saxlayır.

Topoizomeraz

5’

Replikasiya çəngəlində zəncirləri
bir-birindən ayırır

5’

Tək zəncirə bağlanan
protein
3’
5’
(SSB)

5’

Şəkil 16.18 DNA replikasiya kompleksi: Trombon modeli. Bu
modelə əsasən, hər biri bir zəncirdə olmaqla, iki DNA polimeraz III
enzimi helikaz və digər proteinlərlə bir kompleks tərkibində işləyir.
Gecikən zəncirin qəlib DNA-sı kompleksin içindən ilmə kimi xaricə çıxır
ki, bu da görünüşcə trombon musiqi alətini xatırladır.

3’
5’

DNA pol III
Valideyn DNA

Replikasiya çəngəlindən öndə
yaranan gərilməni DNA zəncirlərini
kəsib, fırladıb, birləşdirərək azaldır.
Lider zəncirin 5’ ucunda və
gecikən zəncirin hər bir Okazaki
fraqmentinin 5’ ucunda bir RNA
primeri istehsal edir.
Valideyn DNA-nı qəlib kimi istifadə
edərək, RNA primerinə və ya mövcud
DNA zəncirinə nukleotidlər əlavə
etməklə, yeni DNA zənciri sintez edir.
Primerin 5’ ucundan başlayaraq
oradakı RNA nukleotidlərini çıxarır və
yanaşı parçanın 3’ ucundan başlayaraq
DNA nukleotidləri əlavə edir.
Gecikən zəncirin Okazaki fraqmentlərini
birləşdirir. Lider zəncirdə primeri
əvəzləyən DNA parçasının 3’ ucunu lider
zəncirin geri qalan hissəsinə tikir.

DNA-nın Korreksiya və Təmiri
DNA replikasiyasının dəqiqliyi sadəcə doğru əsas qoşalaşdırılması ilə izah oluna bilməz. Replikasiyanın ilkin
mərhələsində qəlib zəncirə yeni nukleotidlərin əlavəsi
zamanı 105 nukleotiddə bir səhvə rast gəlinir. Ancaq
bitmiş DNA-da bu rəqəm sadəcə 1010 nukleotiddə
birdir. Yəni, xəta payında 100 000 dəfə azalma var. Bu
azalmanın səbəbi replikasiya zamanı hər bir nukleotid
qəlib zəncirə əlavə olunaraq, uzanan zəncirlə kovalent
rabitə qurulduqdan dərhal sonra, onun uyğunluğunun
müxtəlif DNA polimerazlar tərəfindən korreksiya mexanizmindən keçirilməsidir. Uyğunsuzluq aşkarlandığı an
polimeraz səhv nukleotidi çıxarır və DNA sintezinə davam edir. Bu prosesi mətn yazarkən səhv hərfi çıxarıb,
yerinə doğrusunu yazmağa bənzətmək olar.
Ancaq bəzən, səhv cütləşmiş nukleotidlər DNA polimerazın korreksiyasından yayına bilir. Səhv cütləşmiş
nukleotidlərin təmiri replikasiya xətası nəticəsində
səhv qoşalaşmış nukleotidlərin başqa enzimlər tərəfindən çıxarılıb, yerinə doğrusunun yeridilməsi mexanizmidir. Belə təmir enzimlərindən birinin irsi defekti ilə
qalın bağırsaq xərçəngi arasında əlaqənin tapılması bu
prosesin önəmini ortaya çıxarmışdır. Görünür, pozuntu
xərçəngə səbəb olan defektlərin yığılma sürətini artırır.
Nukleotidlərin səhv cütləşməsi və ya dəyişməsinə

5’
3’

3’

Lider zəncir

3’
5’

5’

Birləşdirici protein

3’

Helikaz

DNA pol III

Gecikən
zəncir
üçün qəlib

5’

3’
5’

3’

5’
Gecikən zəncir
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TƏSVİR ET Göstərilən DNA-nın başından sonuna qədər gecikən
zəncirin qəlibini izləyən bir xətt çəkin.

replikasiyadan sonra da rast gəlinir. Genetik informasiyanın qorunub saxlanılması üçün mövcud DNA-da
meydana gələn müxtəlif zədələrin sıxlıqla təmiri vacibdir. DNA davamlı şəkildə zədələmə ehtimalı yüksək
olan kimyəvi və Rentgen şüaları kimi fiziki amillərin təsiri altındadır (Başlıq 17.5). Bundan əlavə, DNA əsasları normal hüceyrədaxili mühitdə belə öz-özünə kimyəvi
olaraq dəyişə bilir. Ancaq DNA-daki bu dəyişmələr çox
zaman ardıcıl replikasiyaların sabitləməsi ilə mutasiya
halına gəlmədən korreksiyadan keçərək, düzəldilir. Hər
bir hüceyrə öz genetik materialını davamlı nəzarətdə
saxlayır və təmir edir. Canlının yaşaya bilməsi üçün
zədəli DNA təmiri bu qədər önəmli olduğuna görə,
təkamüldə çox sayda DNA təmir enziminin ortaya çıxması qəribə deyil. Məsələn, E. coli, təqribən, 100 təmir
enziminə sahibkən, insanda bu günədək 170-ə yaxın
enzim aşkar edilmişdir.
İstər DNA zədələnməsi, istərsə də replikasiya xətası
nəticəsində yaranmış olsun, səhv qoşalaşmış nukleotidlərin təmirini aparan hüceyrə sistemlərinin çoxu
DNA strukturunun əsas cütləşməsi prinsipi ilə işləyir.
Adətən, yanlışlığın olduğu bölgədə yerləşən parçadakı zəncir nukleaz adlı DNA kəsici enzim tərəfindən
kəsilib çıxarılır və səhvsiz zəncir qəlib kimi istifadə
olunmaqla, yaranan boşluq müvafiq nukleotidlərlə
doldurulur. Bu boşluq doldurma işində DNA polimeraz və DNA liqaz enzimləri iştirak edirlər. Belə təmir
sistemlərindən biri nukleotid çıxarmaqla təmir
(Şəkil 16.19) adlanır.
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Şəkil 16.19 Nukleotid çıxarmaqla təmir mexanizmi.
1 Enzim qrupları, adətən, UV
şüalarının səbəb olduğu və DNA
strukturunu pozan timin dimerlə3’ ri kimi DNA zədələrini aşkarlayaraq təmir edir.
5’

5’
3’
Nukleaz

2 Nukleaz zədəli DNA zəncirini iki tərəfdən kəsib çıxarır.

5’

3’

3’

5’

DNA
polimeraz
5’

3’

3’

5’
DNA
liqaz

5’
3’

3 DNA polimeraz
digər, zədəsiz
zənciri qəlib kimi
istifadə edərək, boş
yerləri nukleotidlərlə
doldurur.

4 DNA liqaz yeni
DNA zəncirinin
3’ sərbəst ucunu köhnə
DNA ilə birləşdirərək
zənciri tamamlayır.
5’

Günəşin ultrabənövşəyi (UV) şualarının dəri hüceyrələrində səbəb olduğu genetik zədələri təmir etmək
DNA təmir enzimlərinin mühüm funksiyaları arasındadır. Belə zədələrdən biri eyni zəncir üzərində yerləşən
yanaşı timin əsaslarının kovalent birləşməsidir (Şəkil
16.19). Belə timin dimerləri DNA-nı əyib bükür və
replikasiya mexanizminə maneə törədir. Bu cür zədələrin təmir olunmasının önəmi əksər hallarda təmir işini
nukleotid çıxarmaqla aparan enzimlərdən birindəki irsi
defektin nəticəsi olan xeroderma pigmentosum (XP) xəstəliyi ilə ortaya çıxır. İnsanda günəş işığına qarşı həddindən artıq həssaslıq yaradan bu pozuntu UV-nin dəri
hüceyrələrində yaratdığı mutasiyalar təmir olunmadığı
üçün, çox vaxt, dəri xərçənginə səbəb olur. Nəticə son
dərəcə ciddidir: Günəşdən qorunmazsa, XP daşıyıcısı
körpə 10 yaşında dəri xərçəngiylə üzləşə bilər.

DNA-dakı Nukleotid Dəyişmələrinin Təkamül
Baxımından Önəmi
TƏKAMÜL Genomun dəqiqliklə replikasiyası və DNA
zədələrinin təmiri orqanizmin həyati fəaliyyəti, eləcə
də, genomun yeni nəslə tam və səhvsiz ötürülə bilməsi
üçün vacibdir. Korreksiya və təmirdən sonra səhvlərin
mütləq əksəriyyəti aradan qaldırılsa belə, xətalar nadir
hallarda olsa da baş verir. Səhv cütləşmiş bir nukleotid
replikasiyadan keçdikdə, DNA ardıcıllığındakı bu dəyişmə bala molekulda və onu izləyən nüsxələrdə sabitlənmiş olur. DNA ardıcıllığındakı bu sabitlənmiş, daimi
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dəyişikliklərə mutasiya adı verilir.
Mutasiya orqanizmin fenotipini dəyişdirə bilir (Başlıq
17.5). Qamet əmələ gətirən toxum hüceyrələrində baş
verən mutasiya isə, nəsildən nəslə keçə bilir. Əksəriyyəti təsirsiz və ya zərərli olan bu dəyişikliklərin çox
azı faydalıdır. Faydalı və ya zərərli olmasından asılı
olmayaraq, mutasiyalar təbiətdə çeşidliliyə səbəb olan
ilkin amildir. Təbii seçmənin xam maddəsi olan çeşidliliyi yaratdıqları üçün son təhlildə, yeni növlərin oraya
çıxmasına səbəb olurlar (Bölüm 4). DNA replikasiya
dəqiqliyi və ya təmiri ilə aşağı mutasiya tezliyi arasında
tarazlıq qurulmasıyla müxtəlif fenotiplərə töhfə verən
yeni proteinlər yaranmışdır. Uzun müddət davam edən
bu proses sonda yeni növlərin yaranmasına, yəni Yer
kürəsinin zəngin çeşidliliyinə səbəb olur.

DNA Uclarının Replikasiyası
Adi replikasiya mexanizmi eukariot xromosomundakı
kimi xətti DNA-ların bala zəncirinin 5’ ucunu tamamlaya bilmir. Bu, DNA polimerazın mövcud polinukleotidin yalnız 3’ ucuna nukleotid əlavə edə bilməsinin
başqa bir nəticəsidir. Hətta, Okazaki fraqmenti qəlib
zəncirin ən sonuna yerləşdirilmiş RNA primerindən başlasa belə, primer çıxarıldıqdan sonra, DNA
nukleotidlərinin əlavəsi üçün 3’ ucu olmadığına görə,
onu DNA ilə əvəz etmək mümkün olmur (Şəkil 16.20).
Nəticədə, replikasiya dövrələri hər dəfə qısalan, qeyri-bərabər, pilləkənvari uclar əmələ gətirir.
Həlqəvi, yəni hər hansı sonu olmayan xromosomlu
prokariotlarda isə, DNA qısalmır. Bəs eukariotların
xətti xromosomundakı genlərini çoxsaylı, ardıcıl DNA
replikasiyalarında yox olmasının qarşısını alan nədir?
Cavab eukariot xromosomlarının DNA-sının uclarında
yerləşən xüsusi telomer adlı hissələrdir (Şəkil 16.21).
Heç bir gen ehtiva etməyən telomerlər qısa nukleotid
ardıcıllığının çoxsaylı təkrarlarından ibarətdir. Məsələn,
insan telomerlərində 100-dən 1000 dəfəyə qədər təkrarlanan 6 nukleotidlik TTAGGG DNA ardıcıllığı var.
Telomerlərin iki qoruyucu funksiyası var. Birincisi,
telomer DNA-sına bağlı xüsusi proteinlər bala molekuldakı pilləli ucların DNA zədələrini yoxlayan hüceyrə
sistemlərini aktivləşdirməsinin qarşını alır. Əks halda,
çox vaxt ikiqat zəncir qırılmalarının nəticəsi olan pilləli
uclar hüceyrə dövrəsini dayandıran və ya hüceyrə ölümünə aparan siqnalötürmə yollarını aktivləşdirə bilir.
İkincisi, telomer bufer zona kimi orqanizmi genlərin
qısalması təhlükəsinə qarşı qoruyur. Bunu ayaqqabı ipinin qotazlanıb dağılmasını gecikdirən uclardakı plastik
örtüyə bənzətmək olar. Telomerlər xromosom uclarına
yaxın yerləşən genlərin aşınmasının qarşını almır, sadəcə olaraq bu prosesi gecikdirir.
Hər replikasiya dövrəsiylə telomer qısalır (Şəkil
16.20). Buna görə, yaşlı insanların bölünən somatik
hüceyrələrində və çoxsaylı bölünmələrdən keçən kultura hüceyrələrində telomerlərin nisbətən qısa olması
təəccüblü deyil. Bu qısalmanın hər hansı yolla bəlli
toxumaların və hətta, bütöv orqanizmin yaşlanma pro-

Şəkil 16.20 Xətti DNA uclarının qısalması. Burada, bir
DNA-nın sol ucunda baş verənlər təsvir olunur. Birinci replikasiyada
yeni gecikən zəncir qəlibindən daha qısa istehsal olunur. İkinci
replikasiyada isə, həm gecikən, həm də lider zəncir ilkin, valideyn
DNA-dan qısa sintez olunur. Eyni hadisə burada göstərilməyən
xromosomun digər ucunda da baş verir.

Valideyn DNAnın ucları

5’

Şəkil 16.21 Telomerlər. Eukariot DNA-larının uclarında
təkrarlanan və kodlanmayan, telomer adlı ardıcıllıqlar mövcuddur.
Aşağıdakı işıq mikroqrafında siçan xromosomlarının telomerləri
narıncı rəngə boyanmışdır.

Lider zəncir
Gecikən zəncir

3’

Sonuncu fraqment

Gecikən
zəncirin ucu

Sonuncu fraqmentdən
əvvəlki fraqment

1 μm

RNA primer
5’
3’

Valideyn
zəncirin ucu
Primer çıxarılır,
ancaq 3’ ucu
olmadığı üçün DNA
polimeraz onun yerini doldura bilmir.

Primer çıxarılır və 3’ ucu
olan yerlərdə DNA ilə
əvəzlənir
5’

3’
İkinci replikasiya
dövrəsi
5’
Yeni lider zəncir 3’
Yeni gecikən zəncir 5’
3’
Yeni replikasiya
dövrələri
Getdikcə qısalan
bala molekullar

Normal telomer qısalması somatik hüceyrələrdə
bölünmə sayını məhdudlaşdıraraq, onları xərçəngdən
qoruya bilər. Böyük şişlərdən alınan hüceyrə telomerlərinin, adətən, həddindən artıq qısa olması məhz
dəfələrlə bölünmüş olmalarıyla izah olunur. Bu qısalma
davam edərsə, şiş hüceyrələrinin özlərini məhv edəcəyini gözləmək olar. Telomeraz somatik xərçəng hüceyrələrində yüksək dərəcədə aktivdir. Beləcə, telomer
uzunluğu qorunaraq, xəçəng hüceyrələrinin davamlılığı
təmin olunur. Görünür, bir çox xərçəng hüceyrələri
ölümsüz kultura hüceyrə xətlərində olduğu kimi, sonsuz
bölünmə potensialına malikdir (Başlıq 12.3). Telomerazları dayandırmaq illərlə xərçəng üçün mümkün müalicə
metodu kimi araşdırılmışdır. Şişlərə sahib siçanlarla aparılan telomeraz inhibisiyası sınaqları ilk başlarda xərçəng
hüceyrələrinin öldürülməsində uğur əldə etsə də, sonda
hüceyrələrin telomerlərini uzada bilmək üçün başqa
yollar tapdıqları müşahidə olunmuşdur. Bu mexanizmlər
üzərində tədqiqatlar davam edir və gələcəkdə faydalı
müalicə üsulları ortaya çıxarmaq potensialına malikdir.

YOXLAMA 16.2
1. Komplementar əsas cütləşməsinin DNA replikasiyasındakı rolu

sesi ilə əlaqəli olduğu təxmin edilir.
Bəs çoxsaylı nəsillər boyu öz genomunu dəyişməz
halda ötürməli olan hüceyrələrdə nə baş verir? Hər bölünmə ilə toxum hüceyrəsinin xromosomları qısalsa, bir
müddət sonra lazımlı genlər həmin hüceyrənin istehsal
etdiyi qametlərdən yoxa çıxa bilər. Bunun qarşısını alan
eukariot toxum hüceyrələrində telomerlərin uzanmasını kataliz edib, onların ilkin uzunluğa çatmasını təmin
edərək, replikasiya zamanı baş verən qısalmanı kompensasiya edən telomeraz enzimidir. Öz RNA molekuluna
sahib olan və onu qəlib kimi istifadə edən bu enzim lider zənciri süni şəkildə uzadaraq, gecikən zəncirin ilkin
boyunu qorumasına kömək edir. Aktivliyi toxumadan
toxumaya dəyişən telomeraz əksər somatik hüceyrələrdə fəal deyil. Enzimin toxum hüceyrələrindəki fəaliyyəti
nəticəsində ən uzun telomerlər ziqotlardadır.

nədir?

2. DNA pol III enziminin DNA replikasiyasındakı iki əsas rolu
3. ƏLAQƏ QUR

DNA replikasiya və hüceyrə dövrəsinin S fazası
arasındakı əlaqə nədən ibarətdir (Şəkil 12.6)?

4. VİZUAL BACARIQ

DNA pol I fəaliyyət göstərmirsə, bu, lider
zəncirin sintezinə necə təsir göstərər? Şəkil 16.17-də verilmiş
ümumi sxemdə bu enzimin normalda fəaliyyət göstərəcəyi, üstdə
yerləşən lider zəncirdəki yeri haradır?
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BAŞLIQ 16.3
Xromosom proteinlərə bürünmüş
DNA molekuludur
DNA-nın struktur və replikasiyasından bəhs etdikdən
sonra, bir addım geriyə çəkilib onun xromosom adlanan strukturun içində necə qablaşdırıldığı haqqında
danışmaq lazımdır. Əksər bakteriya genomları bir ədəd
ikinzəncirli, həlqəvi DNA molekulu olub, az miqdarda
proteinə bağlanmış haldadırlar. Bu bakteriya struk-

Şəkil 16.22

turunu xromosom adlandırmağımıza baxmayaraq, o,
çox sayda proteinə bağlanan bir xətti DNA-dan ibarət
eukariot xromosomundan ciddi şəkildə fərqlənir. E. coli
bakteriya xromosomu 4.6 milyon nukleotid cütündən
(bp) ibarət olub, təqribən 4400 geni özündə ehtiva edir.
Bu tipik virus DNA-sından 100 dəfə çox ikən, insanın
somatik hüceyrə DNA-sının yalnız mində biri qədərdir.
Buna baxmayaraq, bakteriya DNA-sını öz kiçik otağına
sığdırmaq asan məsələ deyil.
Tam açıldıqda uzunluğu 1 millimetr olan E. coli
DNA-sı hüceyrənin özündən 500 dəfə böyükdür. Lakin
bakteriyanın içərisindəki proteinlər sayəsində bu qədər

Eukariot xromosomunda xromatin paketlənməsi

Bu illüstrasiya və ona müvafiq transmissiya elektron mikroqrafları DNA-nın
mərhələli şəkildə burulub paketlənmə modelini təsvir edir. Təsvir tək bir
DNA molekulundan başlayıb, işıq mikroskopuyla görünən böyük metafaza
xromosomlarına qədər çıxır.

Nukleosom
(10 nm diametr)

İkizəncirli
DNA
(2 nm diametr)

H1
Histon quyruğu
Histonlar

DNA

Histonlar

Nukleosomlar və ya “sapa
düzülmüş muncuqlar”: 10 nm lifi

Yuxarıdakı DNA ikiqat spiralın lent
modeli olub, hər lent bir polinukleotid
zəncirini təmsil edir. Gövdə boyu
düzülən fosfat qrupları zəncirin xarici
tərəfini mənfi yüklə təmin edir. TEMdə üzərində protein olmayan, çılpaq
DNA-nı görmək mümkündür. Təkcə
ikiqat zəncirin öz diametri 2 nm-dir.

DNA-nın xromatindəki ilk paketləmə
səviyyəsini histon adlı proteinlər həyata keçirir.
Histon sadəcə 100 aminturşuluq kiçik bir
protein olsa da, xromatindəki toplam kütləsi,
təqribən, DNA-nınkına bərabərdir. Beşdə biri
müsbət yükə sahib olan histon amin turşuları
mənfi yüklü DNA-ya sıx şəkildə bağlanır.
Xromatində, əsasən, histonun 4 tipinə
rast gəlinir. Eukariot histonları bir-birinə çox
bənzəyir. Məsələn, inək və noxudun eyni
tipə aid histonları sadəcə iki aminturşuya
görə fərqlənir. Histon genlərinin təkamüldə
belə qorunması onların hüceyrə içində DNA
quruluşunun təşkilindəki mühüm roluna işarə
edir.
Sözügedən 4 tip histon növbəti DNA
paketləmə səviyyəsi üçün kritik əhəmiyyətə
malikdir. Histonun 5-ci tipi daha yüksək
paketlənmə səviyyələrində iştirak edir.

Elektron mikroqraflarda açılmış xromatin 10
nm diamtetrində lif kimi görünür. 10 nm lifi
adlanan struktur ipə düzülmüş muncuqları
xatırladır. Muncuqlar DNA paketləmənin təməl
vahidi nukleosom olub, aradakı iplər körpü
DNA adlandırılır.
Nukleosom hər histon tipindən iki ədəd
olmaqla, səkkiz histondan ibarət protein
özəyinə iki dəfə sarılmış DNA-dan ibarətdir.
Histonun amino ucu (N ucu) nukleosomdan
xaricə histon quyruğu adlanan çıxıntı yaradır.
Hüceyrə dövrəsi boyunca histonlar DNA-dan
yalnız replikasiya zamanı müvəqqəti olaraq
ayrılır. Hüceyrənin molekulyar mexanizmlərinin
işləyə bilməsi üçün DNA əlçatan olmalıdır.
Ümumiyyətlə, eyni qopma transkripsiya
zamanı da baş verir. Nukleosomlar, xüsusilə,
onların histon quyruqları gen ekspressiyası
tənzimində iştirak edir.
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uzun xromosom o qədər üst-üstə burulub sıxışdırılır ki,
nəticədə hüceyrənin yalnızca bir hissəsinə sığır. Eukariot nüvədən fərqli olaraq, bakteriyanın nukleoid adlanan bu DNA ilə zəngin bölgəsi membran əhatəli deyil
(Şəkil 6.5)
Eukariot xromosom insanda orta hesabla, təqribən,
1.5×108 nukleotid cütündən (bp) ibarət xətti DNA
ehtiva edir. Tamamilə açıldıqda uzunluğu, təxminən,
4 cm olan bu DNA yerləşdiyi nüvənin diametrini qatqat üstələyir. Üstəlik, hələ insanın digər 45 xromosomu
bu hesaba daxil deyil. Bu, xromosomların uzunluqları
ilə müqayisədə nəhəg miqdarda DNA deməkdir.

Eukariot DNA proteinlərlə dəqiq əlaqələr yaradaraq,
mürəkkəb və çoxsəviyyəli qablaşdırma sistemi sayəsində nüvəyə sıxışdırılmış xromatin adlı kompleks əmələ
gətirir. Fəslə davam etməzdən öncə, DNA-nın hazırda
qəbul edilən ardıcıl sıxışdırılma səviyyələrinə nəzər
yetirməyiniz tövsiyə olunur (Şəkil 16.22).
Xromatin hüceyrə dövrəsi boyu çox fərqli dərəcələrdə
paketlənmə səviyyələrindən keçir (Şəkil 12.7). İnterfazada işıq mikroskopiyası üçün rəngləndiyində, xromatin
nüvənin hər tərəfinə yayılmış bir kütlə kimi görünür.
Buradan xromatinin interfaza hüceyrəsində olduqca
səpələnmiş quruluşda olduğu qənaətinə gəlmək olar.

Xromatid
(700 nm)

30 nm lifi

İlməli bölgə

Taxtabənd

300 nm lifi

30 nm lifi
Növbəti sıxışdırma səviyyəsi iki yanaşı
nukleosomun quyruqları və körpü DNA
arasında qarşılıqlı əlaqələrlə əldə olunur.
Burada işə qoşulan və 10 nm lifinin
burulub-qıvrılmasına səbəb olan beşinci
histon tipi ilə, təqribən, 30 nm qalınlığında
30 nm lifi yaranır. İnterfaza nüvəsində 30
nm lifini müşahidə etmək adi haldır, ancaq
nukleosomların paketlənmə quruluşu
mübahisəli mövzudur.

Replikasiya
olmuş xromosom
(1400 nm)

İlməli bölgələr

Metafaza xromosomu

30 nm lifi, öz növbəsində, proteindən ibarət
xromosom taxtabəndinə bağlı ilməli bölgələr
formasında əyilərək, 300 nm lifi əmələ
gətirir. Taxtabənd bir topoizomeraz tipi
baxımından zəngindir.

Mitoz xromosomunda ilməli bölgələr tam
olaraq aydınlaşdırılmamış mexanizm ilə
burulub-qıvrılmaqla xromatini daha da
sıxışdıraraq, xarakterik metafaza xromosomu
yaradır. Bir xromatidin eni 700 nm-dir. Bəlli
genlərin hər zaman eyni yerə paketləndiyi
müşahidə olunmuşdur. Bu, paketləmə
mexanizminin yüksək dərəcədə spesifik və
dəqiq olduğunu göstərir.
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Hüceyrə mitoz hazırlıqlarına başladıqda, xromatin
burulub qıvrılaraq, işıq mikroskopunda qalın və bir-birindən ayırd edilə bilən özünəməxsus sayda metafaza
xromosomunu formalaşdırır (Şəkil 16.23a).
Ümumilikdə, interfaza xromatini mitoz xromosomu
xromatininə nisbətən dəfələrlə az sıxışdırılmış olsa
da, hər ikisində bir neçə yüksək səviyyə paketlənmə
təbəqələri müşahidə olunur. Xromatin paketləmə bəzi
hissələrdə 10 nm lifi səviyyəsində qalarkən, çoxu sıxışdırılaraq, 30 nm lifinə, bəzi yerlərdə isə, daha üst səviyyə olan ilməli bölgələrə çevrilir. Bioloqlar, ilk başlarda,
interfaza xromatinini nüvə içində bir-birinə qarışmış
spagetti kütləsinə bənzətsələr də, sonradan bunun
Şəkil 16.23 Xromosom boyamaq. İnsan xromosomlarını
molekulyar nişanlarla işarələyərək, hər bir xromosom cütlüyünün
fərqli rəngə boyanmasını təmin etmək mümkündür.

(a) Bu metafaza xromosom cütlüyünün üzvləri
eyni rəngdə görünəcək
şəkildə boyanmışdır. Üstdə
göstərilənlər emal olunmuş, dağınıq xromosomlar
ikən, sağdakı eyni xromosomların kariotip sırasına
düzülmüş halıdır.

heç də düşündükləri kimi olmadığı ortaya çıxmışdır.
İnterfaza xromosomu aydın şəkildə görünən çərçivəli
quruluşa malik olmasa da, ilməli bölgələri nüvə örtüyünün iç tərəfində yerləşən nüvə laminasına və ya bəlkə
də, (həmçinin) nüvə matrisi liflərinə bağlanır. Bu bağlar
genlərin aktiv olduğu bölgələrin quruluşunu tənzimləməyə kömək edə bilər. Hər bir xromosomun xromatinləri interfaza nüvəsində müəyyən bölgə ilə məhdudlaşır. Fərqli xromosom lifləri bir-birinə dolaşıb qarışmış
kütlələr deyillər. (Şəkil 16.23b).
İnterfaza ərzində belə, xromosomun sentromer və
telomerləri, bəzi hüceyrələrdə isə, başqa bölgələr də
metafaza xromosomları kimi son dərəcə sıxışdıırlmış
haldadırlar. İşıq mikroskopunda qeyri-nizami topalar
kimi görünən bu interfaza xromatin növünə
heteroxromatin deyilir. Daha az sıxlaşmış və nüvəyə
yayılmış xromatin növünü onlardan fərqləndirmək üçün
isə euxromatin (yun. eu, əsl xromatin) termini istifadə
olunur. Çox sıx olduğundan, heteroxromatin DNA-sı
gen ekspressiyasının ilk və kritik mərhələsi olan genetik
informasiyanın transkripsiyasını həyata keçirən mexanizmlər üçün, demək olar ki, heç vaxt əlçatan deyil.
Əksinə, euxromatinin zəif paketlənməsi transkripsiya
mexanizminin onun DNA-sı üzərində işləyə bilməsinə
imkan verir. Xromosom dinamik quruluşa sahib olub,
mitoz, meyoz, gen aktivasiyası kimi hüceyrəvi proseslər üçün lazımi dərəcədə açılır, sıxışdırılır, dəyişdirilir
və ya yenidən quraşdırıla bilir. Histonlarda kimyəvi
dəyişmələr xromosom sıxlığı, eləcə də, gen aktivliyinə
müxtəlif şəkildə təsir göstərir (Başlıq 18.2).
Bu fəsil DNA molekullarının xromosomda yerləşməsi
və DNA replikasiyasının valideynlərdən balalara ötürülən genləri kopyalaması haqqında idi. Ancaq genlərin
kopyalanıb ötürülməsi kifayət deyil. Onların daşıdığı
informasiya hüceyrə tərəfindən istifadə olunmalı, yəni
gen ekspressiyasından keçməlidir. Növbəti fəsil hüceyrənin DNA-da kodlanmış genetik məlumatı necə
ekspressiya etdiyini müzakirə edir.

YOXLAMA 16.3
1. Eukariot hüceyrələrdə DNA paketləməsinin təməl vahidi olan
nukleosomların strukturunu təsvir edin.

2. Heteroxromatin ilə euxromatin arasındakı əsas struktur və funksiya fərqini izah edin.

3. ƏLAQƏ QUR

İnterfaza xromosomları nüvə laminasına və (çox
güman ki) nüvə matrisinə bağlanır. Şəkil 6.9 və əlaqəli mətnin
köməyi ilə bu iki strukturu təsvir edin.

5 μm
(b) Xromosomları bir-birindən görünüşcə fərqləndirə bilmək onların
interefaza nüvəsində yerləşmə planlarını izləməyə də imkan verir.
Beləcə, hər bir xromosomun özünəməxsus yeri olduğu ortaya çıxmışdır. Ümumilikdə, homoloji cütlüyün üzvləri yan-yana yerləşmir.
ƏLAQƏ QUR Əgər insan hüceyrəsi meyozun metafaza I
mərhələsində “dondurular” və yuxarıdakı metod ilə analiz edilərsə, nə
müşahidə olunar? Mitoz metafazasında vəziyyət necə fərqlənərdi?
(Şəkil 13.8 və 12.7).
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Fəslin İcmalı
BAŞLIQ 16.3

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

Xromosom proteinlərə bürünmüş
DNA molekuludur

BAŞLIQ 16.1
DNA Genetik Maddədir

Bakteriya növlərinin çoxunda xromosom həlqəvi DNA
molekulundan ibarətdir. DNA bəzi proteinlərə bağlanıb,
nukleoid əmələ gətirir. Eukariot xromosomu əmələ gətirən
xromatin DNA, histon və digər proteinlərdən ibarətdir.
Histonlar bir-birinə və DNA-ya bağlanaraq, buradakı DNA
paketlənməsinin əsas vahidi olan nukleosom əmələ gətirir.
Histon quyruqları bu dənəvər strukturlardan çölə doğru
çıxıntı əmələ gətirir. Əlavə burulmalarla yüksəsk dərəcədə
sıxışmış metafaza xromosomu yaranır.
Xromosomlar interfaza nüvəsinin bəlli bölgələrində yerləşir.
Bu mərhələdə əksər xromatinlər az sıxışdırılmış hal olan
euxromatin, xromatinlərin bir qismi isə, yüksək dərəcədə sıxışdırılmış hal olan heteroxromatin vəziyyətindədir.
Euxromatin, adətən, gen transkripsiyası üçün əlçatan ikən,
heteroxromatin deyil.

Bakteriya və faqlarla aparılan təcrübələr DNA-nın genetik
material olduğuna dair ilk güclü dəlilləri ortaya çıxarmışdır.
Watson və Crick DNA-nın ikiqat spiral olduğunu başa düşmüş və struktur modelini qurmuşdular. Bu modeldə iki
antiparalel şəkər-fosfat zənciri molekulun xarici tərəfində
dolanır. Azotlu əsas çıxıntıları strukturun daxilinə uzanaraq,
A ilə T, G ilə C olmaqla hidrogen rabitələri əmələ gətirirlər.
G

C

C

G
A
T

Şəkər-fosfat gövdəsi

C

A

A

G

G
C

Azotlu əsaslar

T

C

G

?

Hidrogen rabitəsi

T

? DNA ikiqat spiralında zəncirlər antiparalel yerləşir cümləsi nə

ifadə edir? Zəncirlər paralel olsa idi, ikiqat spiralın ucları necə
olardı?

BAŞLIQ 16.2

Meselson-Stahl təcrübəsinə görə, DNA replikasiyası mexanizmi yarımkonservativ prosesdir – Valideyn DNA burulub
açılır və zəncirlər əsas cütləşmə qaydalarına görə, yeni
zəncirlərin sintezi üçün qəlib rolu oynayır.
Bir replikasiya çəngəlindəki DNA replikasiyasının ümumi
təsviri:
DNA pol III lider
zənciri fasiləsiz sintez edir

3’
5’

2 DNA pol III primerin 3’ ucundan
başlayıb, 5’→3’ yönündə DNA
sintezini həyata keçirir.

5’
3’

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Griffith pnevmoniya törədicsi baketriya və siçanlarla

DNA replikasiya və təmirində çox sayda
protein birgə işləyir

Valideyn
DNA

İnterfaza nüvəsinin xromatin paketlənmə səviyyələrini təsvir
edin.

4

Helikaz

Replikasiya
başlanğıcı
Gecikən zəncir parça-parça, qısa
Okazaki fraqmentləri şəklində
sintez olunur və daha sonra, DNA
liqaz tərəfindən tikilir.
3’
5’

1 Primaz qısa RNA primer
istehsal edir

3 DNA pol I RNA primerini
DNA ilə əvəzləyir.

DNA polimerazlar yeni DNA-nı korrekisya edərək, səhv
nukleotidləri dəyişdirir. Səhv cütləşmiş nukleotidlərin
təmiri prosesində enzimlər qalan xətaları düzəldir.
Nukleotid çıxarmaqla təmir prosesində isə, zədələnmiş
DNA parçası nukleazlar tərəfindən kəsilib çıxarıldıqdan
sonra, başqa enzimlər onların yerinə yenilərini əlavə edir.
Eukariotların xromosom DNA-sı hər replikasiyada uclardan
qısalır. Bu xətti DNA-nın uclarındakı təkrarlanan parçalar
olan telomerlər genləri bir müddət qoruyur. Telomeraz
toxum hüceyrələrində telomerləri uzadan enzimdir.

apardığı təcrübələrdə aşağıdakılardan hansını müşahidə
etmişdir?
A) Patogen hüceyrələrin proteinləri patogen olmayan
hüceyrələri transformasiya edir.
B) Yüksək temperatura məruz qoyularaq öldürülmüş
patogen hüceyrələr pnevmoniya törədir.
C) Patogen hüceyrələrdən patogen olmayan hüceyrələrə keçən bir maddə ikinciləri patogen hala gətirir.
D) Bakteriyanın polisaxarid örtüyü pnevmoniyaya
səbəb olur.

2. DNA molekulunun lider və gecikən zəncir sintezləri

arasındakı fərq nəyə əsaslanır?
A) Replikasiya bağlanğıcı yalnız 5’ ucunda baş verir.
B) Helikaz və SSB proteinləri yalnız 5’ ucunda işləyir.
C) DNA polimeraz yalnız mövcud zəncirin 3’ ucuna
nukleotid əlavə edə bilir və zəncirlər antiparaleldir.
D) DNA liqaz yalnız 3’→5’ istiqamətində işləyir.

3. Bir DNA nümunəsi analiz edilmişdir. Aşağıdakı nə-

ticələrdən hansı biri əsas cütləşmə qaydalarına görə
doğru olar?
A) A=G
B) A+G=C+T
C) A+T=G+C
D) A=C

4. DNA sintezi zamanı lider zəncirin uzanması...

A) replikasiya çəngəlindən əks istiqamətə yönəlir.
B) 3’→5’ istiqamətində baş verir.
C) Okazaki fraqmentləri yaradır.
D) DNA polimerazdan asılıdır.

5. DNA nukleosomda nəyin ətrafına dolanır?

A) Histonlar
B) Ribosomlar
C) Polimerazlar

D) Timin dimeri

? Lider və gecikən zəncirlərin sintezini müqayisə edərək, bənzərlik

və fərqlərini göstərin.

FƏSİL 16
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Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
14
N-li mühitə
köçürülür və iki nəsil (iki DNA replikasiya dövrəsi) boyu
çoxalmalarına imkan verilir. Hüceyrələrdən çıxarılan DNA
sentrifuqasiya olunur. Bu təcrübədəki DNA sıxlığına görə
necə paylanar?
A) Bir yüksək və bir aşağı sıxlıqda zolaq
B) Bir orta sıxlıqda zolaq
C) Bir yüksək və bir orta sıxlıqda zolaq
D) Bir aşağı və bir orta sıxlıqda zolaq

6. 15N-li mühitdə yetişdirilmiş E. coli hüceyrələri

12. ESSE: İNFORMASİYA Həyatın davamiyyəti irsi olaraq
ötürülə bilən informasiya, yəni DNA-ya əsaslanır. Struktur
ilə funksiya arasındakı əlaqə bioloji quruluşun bütün
səviyyələrində özünü göstərir. DNA-nın strukturu ilə onun
irsiyyətin molekulyar təməli olması arasındakı əlaqəni
100–150 sözlük qısa bir esse ilə izah edin.
13. SİNTEZ

7. Biokimyaçı DNA replikasiyasında tələb olunan çeşidli
molekulları bir sınaq şüşəsində qarışdırır. Tədqiqatçı şüşəyə
bir miqdar DNA əlavə etdikdən sonra replikasiya baş verir,
ancaq yaranan DNA molekullarının bir neçə yüz nukleotid
uzunluğundakı zəncirlərinin normal uzunluqdakı zəncirlərlə qoşalaşmış olduğu ortaya çıxır. Sizcə, tədqiqatçı qarışığa
hansı maddəni əlavə etməyi unutmuşdur?
A) DNA polimeraz
B) DNA liqaz
C) Okazaki fraqmentləri
D) Primaz
8. DNA adenin əsasındakı amino qrupunun öz-özünə qopması
ilə timinin qarşısında hipokzantin adlı nadir əsas yaranır. Bu
zədəni hansı proteinlər təmir edə bilər?
A) nukleaz, DNA polimeraz, DNA liqaz
B) telomeraz, primaz, DNA polimeraz
C) telomeraz, helikaz, SSB
D) DNA liqaz, replikasiya çəngəli proteinləri, adenilil siklaz
9. ƏLAQƏ QUR E. coli xromosomunu buran proteinlər histon
deyil, ancaq DNA-ya bağlana bildiklərinə görə, hansı xassələri histonla ortaq ola bilər (Şəkil 5.14)?

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Görünür, bəzi bakteriya növlərinin

əlverişsiz şərtlərə verdiyi cavab hüceyrə bölünməsi zamanı
mutasiya tezliyini artırmaqdır. Orqanizm buna necə nail
olur? Bu bacarığın təkamül baxımından üstünlüyü nə ola
bilər? Cavabınızı izah edin.

11. ELMİ ARAŞDIRMA

TƏSVİR ET Model quruculuğu elmi tədqiqatın önəmli
parçasını təşkil edə bilir. Yuxarıdakı təsvir DNA replikasiya
kompleksini təmsil edir. Valideyn və yenicə sintez olunmuş
DNA zəncirləri, eləcə də, DNA pol III, sürüşən qısqac və
SSB proteinləri fərqli rənglərlə göstərilmişdir.
a) Bu fəsildə öyrəndiklərinizə əsaslanaraq, sözügedən DNA
zənciri və proteinləri işarələyin.
b) DNA replikasiyasının ümumi istiqamətini göstərən ox
çəkin.

334

BÖLÜM 3

Genetika

Təsvirdə DNA (boz) və onunla əlaqədə olan Xanthomonas
bakteriya növlərindən birinə aid, komputer ilə yaradılmış
TAL proteininin modeli göstərilmişdir. Bakteriya bunun
kimi proteinlər vasitəsilə pomidor, düyü və sitrus bitkilərində spesifik genləri tapıb bu orqanizmləri yoluxdura bilir.
DNA strukturu haqqında bildikləriniz və yuxarıdakı təsvir
əsasında, TAL proteininin strukturuna baxaraq, onun funksiyası haqqında nə demək olar?

Gen ekspressiyası:
Gendən Proteinə İnformasiya Axışı

17

Şəkil 17.1 Tək bir gendəki yanlışlıq albinos eşşəklərin görünüşündə bu dramatik fərqi necə yaradır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
17.1

Genlərin transkripsiya və
translyasiyası protein əmələ gətirir

17.2

Transkripsiya DNA tərəfindən idarə
olunan RNA sintezidir: yaxın baxış

17.3

Eukariotik RNA transkripsiyadan
sonra emal prosesindən keçir

17.4

Translyasiya RNA idarəli polipeptid
istehsalıdır: yaxın baxış

17.5

Bir nukleotidlik mutasiya belə
proteinin struktur və funksiyasına
təsir edə bilir

Albinos yenot

Genetik İnformasiya
Asinara Sardiniya adası yaxınlığında yerləşən bir adadır. Asinara adı,
yəqin ki, latınca sinusşəkilli mənasına gələn sinuaria sözündən törəyib.
Asinara sözünün digər mənası “eşşəklərin yaşadığı yerdir”. Ada yabanı
albinos (lat. alba, ağ) eşşək populyasiyasının vətəni olduğundan, ikinci
ehtimal həqiqətə daha yaxın görünür. (Şəkil 17.1). Bəs bu albinos
fenotipinə hansı faktorlar səbəb olur?
İrsi xassələr genlər tərəfindən təyin olunur, eləcə də, albinizm
fenotipinə bir piqmentasiya geninin resesiv alleli səbəb olur (Başlıq
14.4). Gendəki informasiya genetik materialın, yəni DNA-nın bir
zəncirinə yazılmış spesifik nukleotid ardıcıllığı şəklində daşınır. Eşşəyin
albinosluğunun səbəbi piqment sintezində iştirak edən önəmli bir
enzimin nöqsanlı olmasıdır. Bu enzim isə, öz növbəsində, ona görə
nöqsanlıdır ki, onu kodlayan gendəki informasiya səhvdir.
Bu nümunə fəslin əsas mövzusunu əks etdirir: orqanizmin
əcdadlarından aldığı DNA son məhsul, yəni protein və RNA sintezini
təyin edərək spesifik əlamətlər əmələ gətirir. Gen ekspressiyası
transkripsiya və translyasiya mərhələrindən ibarət, DNA-dan
protein sintezi, bəzi hallarda isə, sadəcə, RNA sintezi prosesidir. Bu
fəsil informasiyanın gendən proteinə necə keçdiyindən və genetik
mutasiyaların protein vasitəsilə orqanizmə necə təsir etdiyindən bəhs
edir. Gen ekspressiyası prosesini başa düşdükdən sonra, fəslin sonunda
gen anlayışına qayıdacağıq.
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BAŞLIQ 17.1
Genlərin transkripsiya və
translyasiyası protein əmələ gətirir
Genin protein sintezini necə idarə etdiyini izah
etməyə başlamazdan əvvəl, bir addım geriyə gedərək
gen və protein arasındakı fundamental əlaqənin necə
kəşf edildiyinə nəzər salaq.

Şəkil 17.2 Beadle və Tatum-un eksperimental yanaşması. Beadle
ilə Tatum mutasiya əmələ gətirmək məqsədilə Neurospora hüceyrələrini
Rentgen şüalarına məruz qoyaraq, yaranan mutantlar arasından arginin
kimi qida maddələrinə ehtiyac duyan yeni kif tipləri tapmağa çalışırdılar.
1 Neurospora heceyrələri
bir-bir tam qidalı mühitin
səthinə yerləşdirilir.

Neurospora
hüceyrələri

2 Mutasiya əmələ gətirmək
üçün hüceyrələr Rentgen
şüalarına məruz qoyulur.

Nöqsanlı metabolizm araşdırmalarından əldə
olunan dəlillər
Hüceyrədə spesifik kimyəvi reaksiyaları katalizləyən
proteinin, yəni enzimi idarə edən faktorun gen olduğu
iddiasını ilk dəfə 1902-ci ildə britaniyalı həkim
Archibald Garrod ortaya atmışdır. Onun fərziyyəsinə
görə, irsi xəstəliyin əlamətləri istehsal oluna bilməyən
spesifik bir enzimin nəticəsi idi. O, daha sonra, belə
xəstəliklərə "doğuşdan gələn metabolizm səhvləri" adını
vermişdir. Məsələn, alkaptonuriya xəstəsinin sidiyi
qara rəngdədir, çünki sidiyin içindəki alkapton hava ilə
təmas etdikdə qaralır. Buradan hərəkətlə Garrod belə
bir nəticəyə gəldi: Normal insan alkaptonu parçalayan
enzimə sahibdir. Alkaptonuriyadan əziyyət çəkən fərd
bu enzimi istehsal edə bilmir və nəticədə, alkapton
maddəsi sidik ilə vücuddan xaric edilir.
Bir neçə il sonra Garrodun təxminləri öz təsdiqini
tapdı və bir gen – bir enzim hipotezinə çevrildi: bir gen
spesifik bir enzimin istehsalını idarə etməkdədir.
Biokimyaçılar hüceyrədəki üzvi molekulların çoxunun
spesifik bir enzim tərəfindən katalizlənən ard-arda
düzülmüş kimyəvi reaksiyalar, yəni metabolik yollar
vasitəsilə sintez olunduğunu ortaya çıxardılar (Başlıq
8.1). Məsələn, belə metabolik yollardan biri Şəkil
17.1-də gördüyünüz qonur eşşəyə xəz rəngini, yaxud
meyvə milçəyinə (Drosophila) göz rəngini verən
piqmentləri istehsal edən yoldur (Şəkil 15.3). 1930-cu
illərdə amerikalı biokimyaçı, genetik George Beadle,
fransız əməkdaşı Boris Ephrussi ilə birlikdə Drosophila
milçəyində göz rənginə təsir edən mutasiyaların
piqment sintezindəki spesifik bir addımı tıxadığını
irəli sürdülər. Lakin o zamanlar nə bu spesifik kimyəvi
reaksiyalar, nə də onları kataliz edən enzimlər elmə
məlum deyildi.

Neurospora kifinin qida mutantları: Təqiqat
ABŞ-ın Standford Universitetindən alimlər, Beadle
və Edward Tatum-un haploid növ olan çörək kifi
Neurospora crassa üzərində apardıqları araşdırmalar bu
sahədə irəliyə doğru atılmış böyük addım olmuşdur.
Diploid canlılardan fərqli olaraq, haploidlərdə bir
mutasiyanın fenotipdəki təsirini görmək üçün spesifik
metabolik fəaliyyəti doğuran proteini kodlayan
genin allellərindən sadəcə birinin sıradan çıxarılması
kifayət edir. Tədqiqatçılar Neurospora hüceyrələrini
bu canlılarda mutasiya əmələ gətirdiyi bilinən
Rentgen şüalarına məruz qoyduqdan sonra yaşayan
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3 Şüalanmadan sağ çıxan hər
hüceyrə genetik olaraq birbirinin eynisi olan fərdlərdən
ibarət koloniya əmələ gətirir.
4 Koloniyadan alınan hüceyrə
nümunələri sınaq şüşəsindəki
minimal qidalı mühitə
köçürülür. Bu mühitdə
böyüməyən hüceyrələr
qidalanma mutantlarıdır.

Böyümə
yoxdur

5 Bir qidalanma mutantı koloniyasından
götürülən hüceyrə nümunələri minimal
mühit və bir əlavə qida maddəsi ehtiva
edən bir sıra sınaq şüşələrinə köçürülür.
Böyümə

Minimal
mühit
+ valin

Minimal
mühit
+ lizin

Minimal
mühit
+ arginin

Kontrol: Minimal
mühitdə böyüyən
yabanı tiplər

6 Sınaq şüşələrində böyümənin olub olmadığı yoxlanılır. Buradakı nümunədə,
mutantlar sadəcə minimal mühit + arginin qidalı mühitində böyüyə bilmişdir.
Deməli, bu mutantda arginin sintezində iştirak edən enzim əskikdir.

fərdlər arasında kifin yabanı tipindən fərqli şəkildə
qidalanmaya ehtiyac duyan mutantlarını axtarmağa
başladılar.
Yabanı tip Neurospora hüceyrələrinin qida tələbatı
sadədir. Aqara hopdurulmuş qeyri üzvi duzlar, qlükoz və
biotin vitamini ehtiva edən bəsit minimal qida məhlulu
bu canlılara kifayət edir. Yabanı tip hüceyrələr öz metabolik yollarını istifadə edərək böyümə üçün ehtiyac
duyduğu digər bütün molekulları bu minimal mühit adlanan qidalı mühitdən əldə edə bilir və davamlı bölünüb
çoxalaraq genetik olaraq eyni hüceyrələrdən ibarət gözlə
görünən koloniyalar əmələ gətirir. Şəkil 17.2-də göstərildiyi kimi, Beadle və Tatum bir spesifik təməl qida
maddəsini sintez etmə qabiliyyətini itirmiş Neurospora
hüceyrələrinin çeşidli "qida mutantları"nı əldə etdilər.
Bu tip hüceyrələr minimal qidalı mühitdə böyüyə
bilmirdilər, ancaq hüceyrələrin yetişməsi üçün lazım
olan bütün qidalı maddələri ehtiva edən tam mühitdə
yetişirdilər. Neurospora üçün tam mühit minimal mühit
üzərinə əlavə olunmuş 20 aminturşunun hamısı və
digər maddələri ehtiva edən mühitdir. Beadle və Tatum
bunların əsasında belə bir fərziyyə irəli sürdülər: Hər
bir qida mutantında spesifik bir qida maddəsini istehsal
edən enzimi kodlayan gen sıradan çıxarılmışdır.

Şəkil 17.3

Tədqiqat Biokimyəvi yolun bir enzimini tək genmi kodlayır?
Prekursor molekul

Təcrübə Adrian Srb ilə Norman Horowitz Stanford Universitetində Beadle və Tatum-un
yanaşmasını istifadə edərək, Neurospora crassa kifinin arginin tələb edən mutantlarını əldə
etdilər (Şəkil 17.2). Alimlər bu mutantların (hər birində fərqli bir genin sıradan çıxarıldığı) üç
sinfə ayrıldığını göstərdilər. Məməli qaraciyəri üzərində aparılmış digər tədqiqatlar arginin
biosintezi metabolik yolunun bir prekursor molekul ilə ornitin və sitrullin ara molekullarından
ibarət olduğunu təxmin edirdi (Sağdakı diaqram).

Enzim A

Enzim B

Alimlər burada təsvir edilən təcrübə ilə bir gen – bir enzim hipotezini və təxmin olunan
arginin sintezedici yolu sınaqdan keçirdilər. Hər üç sinfə aid mutantlar Nəticə Cədvəlində
göstərilmiş dörd fərqli şəraitdə böyüdüldü. Yabanı tip hüceyrələr MM-də böyüdüyü halda,
mutantlar bu qabiliyyətə malik olmadığından minimal mühit (MM) kontrol qrupu olaraq
istifadə olunmuşdur.

Böyümə
var:
Yabanı tip
çoxalır.

Böyümə
yoxdur:
Mutant
çoxalmır.

Enzim C
Arginin

Neurospora crassa tipləri
Yabanı tip

Mutant sinfi I

Mutant sinfi II

Mutant sinfi III

Minimal
mühit
(MM,
kontrol)

Mühit şərtləri

Kontrol: Minimal mühit
Nəticə Sağdakı cədvəldə görüldüyü kimi,
yabanı tip minimal mühitdə ehtiyaclarını
qarşılayaraq, bütün şərtlərdə çoxalırdı.
Hər bir mutant sinfinin isə özünəməxsus
böyümə ehtiyacı var idi. Məsələn, II sinif
mutantlar yalnız ornitin əlavə olunduqda böyümüş, sitrullin və arginindən biri
verildikdə isə böyüyə bilməmişdir.

Sitrullin

MM +
ornitin

MM +
sitrullin

MM +
arginin
(kontrol)

Xülasə

Mülahizə Srb və Horowitz mutantların qida ehtiyaclarına əsaslanaraq, hər
birinin arginin sintez yolunda ayrı bir
addımı yerinə yetirə bilmədiyi nəticəsinə
gəldilər. Sağdakı cədvəldə izah olunduğu
kimi, bunun səbəbi, böyük ehtimalla,
lazımi enzimin yoxluğudur. Hər mutantda sadəcə bir gen mutasiyaya uğradığı
üçün, tədqiqatçılar mutasiyaya uğrayan
genin, normal şərtlərdə, sadəcə bir
enzimin istehsalına nəzarət etməli olduğu
nəticəsinə gəldilər. Bu nəticələr Beadle
və Tatum tərəfindən təklif edilən bir gen
– bir enzim hipotezini dəstəkləməklə
yanaşı, məməli qaraciyərində işlək olan
arginin yolunun Neurospora kifində də
faəliyyətdə olduğunu göstərirdi.
Data Mənbəyi: A. M. Srb and N. H. Horowitz,
The ornithine cycle in Neurospora and
its genetic control, Journal of Biological
Chemistry 154:129–139 (1944)

Gen

Əlavədən
asılı olmadan
böyüyür

Yabanı tip
Prekursor

Gen A

Enzim A
Ornitin

Gen B

Enzim B
Sitrullin

Gen C

Enzim C
Arginin

Ornitin, sitrullin,
yaxud arginin ilə
böyüyür

Mutant sinfi I
(gen A
mutasiyası)
Prekursor
Enzim A
Ornitin
Enzim B
Sitrullin
Enzim C
Arginin

Yalnız sitrullin,
yaxud arginin ilə
böyüyür

Böyümə üçün
arginin lazımdır

Mutant sinfi II
(gen B
mutasiyası)

Mutant sinfi III
(gen C
mutasiyası)

Prekursor

Prekursor

Enzim A
Ornitin
Enzim B
Sitrullin
Enzim C
Arginin

Enzim A
Ornitin
Enzim B
Sitrullin
Enzim C
Arginin

ƏGƏR
Tutaq ki, təcrübə nəticələri başqa cür alınmışdır: sinif I mutantları sadəcə ornitin, yaxud
arginin əlavə edilmiş MM mühitində, sinif II mutantları isə sitrullin, ornitin, yaxud arginin əlavə edilmiş
MM mühitində böyüyə bilir. Bu halda, alimlər biokimyəvi yol, eləcə də, I və II sinif mutantlar haqqında
hansı nəticələri çıxarmalı idilər?
FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Gendən
Mövzuları,
Təkamülİnformasiya
və Elmi Araşdırma
FƏSİL
17 1
Gen
ekspressiyası:
Proteinə
axışı
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Bu yanaşma spesifik yolların sıradan çıxarıldığı
Neurospora mutant xətlərinin dəyərli kolleksiyasının
əldə edilməsinə və kataloqlaşdırılmasına gətirib çıxarmışdır. Əməkdaşları Adrian Srb və Norman Horowitz
isə arginin tələb edən mutantları istifadə etməklə,
Neurospora kifinin arginin sintez edən biokimyəvi
yolunun tədqiqini davam etdirdilər (Şəkil 17.3). Srb və
Horowitz arginin mutantlarını daha detallı təsvir etmək
üçün əlavə sınaqlarla bu mutantları üç sinfə ayırdılar.
Hər sinifdəki mutant üç addımdan ibarət arginin sintezi
yolundakı fərqli birləşmə dəstinə ehtiyac duyurdu. Beadle və Tatumun apardığı bənzər təcrübələr ilə birlikdə
alimlər belə nəticəyə gəldilər: Hər bir sinifdə fərqli bir
addım tıxanmışdır, çünki o sinfə aid mutantda tıxanmış
addımı katalizləyən enzim əskikdir.
Beadle və Tatum təcrübələri bir mutant orqanizmdə
sadəcə bir geni sıradan çıxaracaq şəkildə qurmuşdular.
Beləcə, ümumilikdə, tədqiqat təklif etdikləri hipotez
üçün güclü dəlil təşkil edirdi. Bir gen – bir enzim adını
verdikləri bu hipotezə görə, verilən bir genin işi spesifik bir enzimin istehsalını idarə etməkdir. Mutantlarda
çatışmayan enzimlərin təyin olunduğu yeni təcrübələr
hipotezə əlavə dəlillər verdi. Beadle və Tatum 1958-ci
ildə Nobel Mükafatına layiq görüldülər. Nobel Komitəsinin dili ilə desək, səbəb "genlərin spesifik kimyəvi
hadisələri tənzimləmələri anlayışının kəşfi" idi.
Bu gün, gendəki bir mutasiyanın nöqsanlı enzim
əmələ gətirərək, müəyyən qüsurlar yaratdığına dair
saysız nümunə məlumdur. Şəkil 17.1-dəki albinos eşşək
tünd rəngli piqment melanin istehsal edən metabolik
yoldakı tirozinaz enzimindən məhrumdur. Melanin yoxluğu eşşəkdə ağ dəri və bir sıra başqa xassələrə səbəb
olur. Albinos eşşəyin burun, qulaq, dırnaq və gözlərindən keçən qan damarlarının qırmızı rəngini örtəcək
melanin maddəsi çatışmadığı üçün bu orqanlar çəhrayı
rəngdədir.

Gen Ekspressiyasının Məhsulları: Bu gün də
davam edən axtarış
Alimlərin proteinlər haqqında məlumatı artdıqca
bir gen – bir enzim hipotezi təkmilləşdi. İlk olaraq,
bütün proteinlərin enzim olmadığı aydınlaşdı. Heyvan
tükünün struktural proteini olan keratin və insulin
hormonu enzim olmayan protein nümunələridir.
Bu proteinlər enzim olmasalar da gen məhsulu
olduqlarından, molekulyar bioloqlar hipotezi bir
gen – bir protein şəklində dəyişdirdilər. Lakin bir
sıra proteinlər birdən çox polipeptiddən ibarət ikən,
hər polipeptidin ayrı bir geni var. Məsələn, onurğalı
heyvana aid qırmızı qan hüceyrəsinin oksigen daşıyan
proteini hemoqlobin iki növ polipeptiddən ibarətdir
(Şəkil 5.18). Burada, hər bir növ polipeptid ayrı bir gen,
yəni iki ədəd gen tərəfindən kodlanır. Nəticə etibarilə,
Beadle və Tatuma aid ideya bir gen – bir polipeptid
hipotezi adını aldı. Bu ad belə tam olaraq həqiqəti
əks etdirmir. Əvvəla ona görə ki, bu fəslin sonrakı
hissələrində öyrənəcəyiniz kimi, eukariotun tək bir
geni, adətən, alternativ splaysinq adlanan mexanizm
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vasitəsilə bənzər polipeptidlər sintez edə bilir. İkincisi,
heç zaman proteinə çevrilməyən, hüceyrədə önəmli
funksiyalara sahib RNA molekulları kodlayan xeyli
sayda gen mövcuddur. İndilik, diqqətimizi sadəcə
polipeptid kodlayan genlər üzərində cəmləşdirəcəyik.
(Qeyd: Polipeptid sözü burada daha dəqiq ifadə olsa da,
protein sözü, bu kitabda da oludğu kimi, tez-tez onun
yerinə istifadə olunur.)

Transkripsiya və Translyasiyanın Əsas
Prinsipləri
Genlər spesifik protein istehsalı üçün təlimat təmin
edir, amma proteini birbaşa əmələ gətirmir. DNA ilə
protein sintezi arasındakı körpü RNA adlı nuklein
turşusudur. RNA kimyəvi baxımdan DNA-ya bənzəyir,
ancaq şəkər olaraq deoksiriboz yerinə riboz, azotlu əsas
olaraq isə urasil yerinə timin ehtiva edir (Şəkil 5.23).
Beləliklə, DNA zəncirində A, G, C və T əsasları, RNAda isə A, G, C və U əsasları mövcuddur. RNA molekulu,
adətən, tək zəncirlidir.
Ənənəvi olaraq, gendən proteinə informasiya axışı
linqvistik terminlər ilə ifadə edilir. Azərbaycan dilində
hərflərin spesifik ardıcıllığı informasiya daşıdığı kimi,
nukelin turşusu və protein monomerlərindən ibarət
spesifik ardıcıllıq da informasiya daşıyan polimerlərdir.
DNA və RNA molekullarında bir-birindən azotlu
əsasları ilə fərqlənən dörd növ nukleotid monomeri
mövcuddur. Gen, tipik olaraq, hər biri spesifik
nukleotid ardıcıllığına malik yüzlərlə, hətta, minlərlə
nukleotid uzunluğuna malik olur. Bənzər şəkildə,
protein də hər bir polipeptidi özünəməxsus xətti sıraya
malik monomerlərdən ibarət maddədir (proteinin
birincili strukturu, Şəlkil 5.18), ancaq burada monomer
aminturşudur. Beləliklə, nuklein turşusu və protein iki
fərqli dildə yazılmış informasiya daşıyıcılarıdır. DNAdan proteinə tərcümə iki təməl addımda baş verir:
transkripsiya və translyasiya.
Transkripsiya (ing. transcription, köçürmə) DNA
informasiyasına əsaslanan RNA sintezidir. Bu iki
nuklein turşusu eyni dildə, lakin fərqli “ləhçələrdə”
yazılmış mətnlər kimidirlər və informasiya, sadəcə,
DNA-dan RNA-ya köçürülür, yaxud yenidən fərqli
tərzdə yazılır. Bir DNA zənciri, replikasiya zamanı
(Başlıq 16.2) yeni komplementar DNA zəncirinin
istehsalı üçün qəlib rolu oynaya bildiyi kimi, RNA
nukleotidlərindən ibarət komplementar ardıcıllıq
yaratmaq üçün də qəlib vəzifəsi görə bilir. Protein
kodlayan gen əsasında yaradılan RNA molekulu genin
protein yaratma təlimatının dəqiqliklə çıxarılmış
surətidir. DNA-dan hüceyrənin protein istehsalat
zavoduna məlumat daşıyan bu RNA növü məlumat
RNA-sı (mRNA) adlanır. Transkripsiya DNA qəlibi
əsasında, hər hansı RNA istehsalına verilən ümumi
addır. Gələcəkdə transkripsiya məhsulu olan başqa növ
RNA-lardan da bəhs edəcəyik.
Translyasiya (ing. translation tərcümə) mRNA-dakı
informasiya əsasında aparılan polipeptid sintezidir.
Burada, dil dəyişir: Hüceyrə mRNA nukleotid

ardıcıllığını polipeptidin aminturşu ardıcıllığına tərcümə
edir. Tərcüməçi aminturşuları ard-arda polipeptid
zənciri şəklində düzən ribosom kompleksidir.
Transkripsiya və translyasiya prosesi bütün
orqanizmlərdə baş verir, ancaq əksər elmi araşdırmalar
bakteriya və eukariotik hüceyrələr üzərində aparıldığı
üçün nümunələr bu canlılar üzərində qurulmuşdur.
Arxeya hüceyrələrinin transkripsiya və translyasiya
mexanizmləri haqqında anlayışımız məhduddur.
Onların gen ekspressiya mexanizmi bəzi yönlərdən
bakteriyaya, digər yönlərdən isə eukariota çox bənzəyir.
Transkripsiya və translyasiyanın təməl mexanizmləri
bakteriya ilə eukariotda bənzərdir, lakin hüceyrə
içindəki genetik informasiya axışında önəmli fərqlər
mövcuddur. Bakteriya nüvəsizdir, buna görə də, DNA
ilə ribosom və digər protein sintez edən strukturların
üzərindəki mRNA bir-birindən nüvə membranı ilə
ayrılmır (Şəkil 17.4a). Bölmələrin yoxluğu transkripsiya
davam edərkən mRNA translyasiyasının başlamasına
imkan verir. Eukariotlarda isə, əksinə, nüvə var və nüvə
örtüyü transkripsiyanı translyasiyadan zaman və məkan
baxımından ayırır (Şəkil 17.4b). Transkripsiya nüvədə
baş verir, ancaq translyasiya üçün mRNA sitoplazmaya
köçürülməlidir. Eukaryotik, protein kodlayan gen RNA
transkripti nüvəni tərk etmədən öncə yetkin, işlək
mRNA halına gəlməsi üçün bir neçə modifikasiyadan
keçməlidir. Bu gen transkripsiya prosesi vasitəsilə premRNA sintez edir və əlavə emal prosesindən sonra
yekun mRNA əldə edir. Sadəcə RNA sintez edib
proteinə tərcümə olunmayan genlər daxil olmaqla,
bütün genlərin pre-RNA-sı, ümumi olaraq, ilkin
transkript adlanır.
Qısaca, gen protein sintezini mRNA ilə yazılmış
genetik informasiya vasitəsilə proqramlaşdırır. Digər
bir ifadəylə, hüceyrə biryönlü genetik informasiya axışı
olan molekulyar təlimat, əmr zənciri ilə idarə olunur.

Şəkil 17.4 Ümumi baxış: genetik informasiya axışında transkripsiya və translyasiyanın rolu. Hüceyrədə irsi informasiya DNAdan RNA-ya, oradan isə proteinə keçir. Translyasiya və transkripsiya
bu informasiya axışının iki əsas mərhələsidir. Aşağıdakı diaqramların
kiçik versiyası fəslin sonrakı şəkillərində verilmişdir. Bu minyatürlər
bəhs olunan prosesin ümumi mexanizm içindəki yerini tapmağa
kömək edəcəkdir.

DNA

TRANSKRİPSİYA
SİTOPLAZMA

mRNA
Ribosom

TRANSLYASİYA
Polipeptid

(a) Bakteriya hüceyrəsi. Nüvəsiz bakteriya hüceyrəsində
transkripsiya ilə istehsal olunan mRNA əlavə emal işlərinə
ehtiyac olmadan, dərhal translyasiya olunur.

TRANSKRİPSİYA

RNA EMALI

NÜVƏ

DNA

Pre-mRNA

mRNA

SİTOPLAZMA

DNA

RNA

Protein
TRANSLYASİYA

Francis Crick 1956-cı ildə bu təkyönlü informasiya
axışına ana doqma (ing. central dogma) adını vermişdir,
lakin 1970-ci illərdə RNA molekulunu qəlib olaraq
istifadə edərək, ondan DNA sintez edən enzimlərin
kəşfi böyük sensasiyaya səbəb olmuşdur (Başlıq 19.2).
Belə istisnalara baxmayaraq, genetik infromasiyanın
DNA-dan RNA-ya, oradan isə proteinə tək bir
yöndə axdığı ideyası, ümumilikdə, doğruluğunu
qoruyur. Sonrakı səhifələrdə aminturşuların spesifik
ardıcıllığını təmin edən nukein turşu təlimatlarının necə
kodlandığından bəhs edəcəyik.

Genetik Kod
Protein sintezi üçün lazım olan təlimatın DNA-da
saxlandığı şübhəsi yarandığı andan yeni bir sual ortaya
çıxmışdı. Belə ki, 20 aminturşunu kodlamaq üçün

Ribosom

Polipeptid

(b) Eukariot hüceyrə. Bu canlılarda nüvə transkripsiya
üçün ayrı bir otaq təmin edir. Pre-mRNA adlanan ilkin
RNA transkripti mRNA olaraq nüvəni tərk etmədən öncə
çeşidli emal proseslərindən keçir.

sadəcə 4 növ nukleotid əsası mövcuddur və buradan
genetik kodun Çin dili kimi hər simvolun bir söz
ifadə etdiyi bir dilə bənzəmədiyi nəticəsi çıxırdı. Bəs
o zaman, bir aminturşunu ifadə etmək üçün neçə
nukleotid lazımdır?
FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Gendən
Mövzuları,
Təkamülİnformasiya
və Elmi Araşdırma
FƏSİL
17 1
Gen
ekspressiyası:
Proteinə
axışı
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Kodon: Nukleotid Üçlüyü
Əgər hər bir nukleotid növü bir aminturşu növünə
tərcümə olunsaydı, o zaman sadəcə 4 aminturşunu
ifadə etmək mümkün olardı. Bəs ikihərfli sözlərdən
ibarət dil kifayət edərmi? Deyək ki, ikinukleotidli AG
ardıcıllığı bir aminturşunu, GT isə başqasını kodlayır.
Bir mövqe üçün dörd növ nukleotid əsası mövcud
olduğuna görə, onları 16 (4×4, yaxud 42) fərqli şəkildə
düzmək mümkündür. Bu, hələ də 20 aminturşunu ifadə
etmək üçün kifayət deyil.
Nukleotid üçlüyü bütün aminturşu növlərini kodlaya
bilən sabit uzunluğa malik ən kiçik vahiddir. Hər bir
ardıcıl üç nukleotid əsası bir aminturşu kodladığında,
64 (43) fərqli söz əmələ gəlir – bu say bütün
aminturşuları kodlamaq üçün lazım olandan da artıqdır.
Təcrübələr ilə gendən proteinə informasiya axışının
üçlü kod əsasında aparıldığı təsdiqlənmişdir. Polipeptid
zəncirinin genetik təlimatı DNA-da üst-üstə düşməyən,
ardıcıl üçnukleotidli sözlər şəklindədir. Genin bu söz
ardıcıllığı mRNA-nın komplementar, yenə üçnukleotidli,
üst-üstə düşməyən sözlərinə transkripsiya olunur.
Bunlar isə, öz növbəsində, aminturşu zəncirinə
translyasiya olunur (Şəkil 17.5).
Gen transkripsiya zamanı sintez olunan RNA
molekulunun nukleotid ardıcıllığını təyin edir. Hər
bir gen üçün DNA-nın ancaq bir zənciri transkripsiya
olunur ki, buna qəlib zəncir deyilir. Çünki RNA
transkriptinin nukleotid ardıcıllığı üçün qəlib rolu
oynayan məhz bu zəncirdir. Transkripsiyada genin
hər zaman eyni zənciri qəlib vəzifəsi görür. Lakin eyni
xromosomal DNA-nın başqa bir yerində, başqa bir
gen üçün, əks tərəfdəki zəncir qəlib ola bilər. Hansı
zəncirin qəlib olaraq istifadə olunacağını geni köçürən
enzimin yönü təyin edir. Enzimin yönü isə, o gen ilə
əlaqəli xüsusi DNA ardıcıllığından asılıdır.
RNA, qəlib üzərində, müəyyən əsas cütləşməsi
qaydalarına görə yığıldığından, mRNA molekulu öz
DNA qəlibi ilə eyni deyil, komplementardır (Şəkil
17.5). Bu qoşalaşma DNA replikasiyası zamanı istifadə
olunanlara bənzərdir: istisna U əsasının (RNA-nın
T əsası) A ilə cütləşməsi və mRNA nukleotidlərinin
deoksiriboz yerinə riboz ehtiva etməsidir. Yeni DNA
zəncirində olduğu kimi, RNA molekulu da DNA
qəlib zəncirinə antiparalel yöndə sintez olunur.
(Antiparalellik və 5ʹ ilə 3ʹ anlayışları üçün Şəkil 16.7ə müraciət edin.) Şəkil 17.5-də verilmiş nümunədə
DNA qəlib zənciri üzərindəki AAC (3ʹ-AAC-5ʹ şəklində
göstərilir) nukleotid üçlüyü mRNA-nın 5ʹ-UGG-3ʹ
üçlüyü üçün qəlib təşkil edir. mRNA nukleotid üçlüyü
kodon adlanır və ənənəvi olaraq, 5ʹ→3ʹ yönündə yazılır.
UGG triptofan (Trp, W) aminturşusunun kodonudur.
Kodon termini qeyri-qəlib zəncirinin DNA nukleotid
üçlükləri üçün də istifadə olunur. Bu kodonlar qəlib
zəncirinə komplementar olduğu üçün mRNA ardıcıllığı
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Şəkil 17.5 Üçlü kod. Bir gendə DNAnın yalnız bir zənciri RNA transkripsiyası
üçün qəlib rolu oynayır. Əsas qoşalaşma
qaydaları burada da qüvvədədir. Tək
fərq RNA-da timin (T) yerinə urasil (U)
əsası olmasıdır. Translyasiyada mRNA
kodon adlanan üçlü nukleotidlər şəklində
oxunur. Hər kodon böyüməkdə olan
polipeptid zəncirinə əlavə olunacaq bir
spesifik aminturşu mənasına gəlir. mRNA
5ʹ→3ʹ yönündə oxunur.

Gen 1

Gen 2

DNA

Gen 3

Qəlib zəncir
Qeyri-qəlib
zəncir
(kodlayan
zəncir)
TRANSKRİPSİYA

mRNA
TRANSLYASİYA
Protein

Kodon

Trp

Phe

Gly

Ser

Aminturşu
DNA ardıcıllıqlarını göstərmək üçün, bir qayda
VİZUAL BACARIQ
olaraq, qeyri-qəlib zəncir, digər adıyla kodlayan zəncir istifadə olunur.
mRNA zənciri və qeyri-qəlib zəncirin hər ikisini 5ʹ ucundan 3ʹ ucu
yönündə yazıb müqayisə edin. Sizcə, niyə belə bir qayda qəbu edilib?
Bu zəncir nə üçün kodlayan zəncir adlanır?

ilə eynidir: tək fərq mRNA-da T yerinə U əsası
olmasıdır. Bu səbəblə, qeyri-qəlib DNA zənciri, adətən,
kodlayan zəncir adlanır və bir qayda olaraq, gen
ardıcıllığı üçün bu zəncirin ardıcıllığı verilir.
Translyasiyada mRNA-nın kodon ardıcıllığı çevrilir,
yəni polipeptid zəncirini əmələ gətirmək üçün
aminturşu arıdıcıllığına tərcümə edilir. Bu prosesdə
kodonlar mRNA boyunca 5ʹ→3ʹ yönündə oxunur.
Kodon polipeptidin müvafiq yerində 20 aminturşudan
hansı müəyyən birinin qoyulacağını təyin edir. Kodon
nukleotid üçlüyü olduğu üçün, genetik məlumatdakı
nukleotid sayı proteindəki aminturşu sayının üç qatıdır.
Məsələn, 100 aminturşuluq bir polipeptidi kodlamaq
üçün 300 nukleotidlik bir mRNA zəncirinə ehtiyac var.

FƏSİL 17

İkinci mRNA əsası

Üçüncü mRNA əsası (kodonun 3ʹ ucu)

Molekulyar bioloqlar 1960-cı illərdə bir sıra yaxşı
planlanmış təcrübə vasitəsilə, hər bir RNA kodonunun
hansı aminturşuya tərcümə olunduğunu təyin edərək,
canlı həyatın genetik kodunu aydınlaşdırdılar. İlk kodon
1961-ci ildə ABŞ-n NIH (ing. National Institute of Health
Dövlət Səhiyyə İnstitutu) institutunun əməkdaşları
Marshall Nirenberg və yoldaşları tərəfindən kəşf
edildi. Nirenberg sadəcə urasil əsası ehtiva edən süni
mRNA sintez etdi. Bu halda, genetik informasiyanın
haradan başlayıb harada bitdiyindən asılı olmayaraq,
mRNA sadəcə tək bir kodon (UUU) ehtiva edə bilər.
Nirenberg bu poli-U polinukleotidi ilə yanaşı, protein
sintezi üçün lazım olan aminturşu növləri, ribosom və
digər komponentləri təcrübəyə əlavə etdi. Nirenberg-in
qurduğu süni sistem poli-U mRNA molekulunu ard-arda
düzülmüş onlarla fenilalanin (Phe, F) aminturşusundan
ibarət uzun polifenilalanin zəncirinə çevirmişdi.
Alim, buradan, UUU mRNA kodonunun fenilalanin
aminturşusu kodladığı nəticəsini çıxardı. Tezliklə, AAA,
GGG və CCC kodonlarının təyin etdiyi aminturşular da
aydınlaşdırıldı.
AUA, CGA kimi qarışıq üçlüklərin təyini daha
mürəkkəb metodlar tələb etsə də, 1960-cı illərin
ortalarında bütün 64 kodonun sirri açılmışdı. 64
kodon üçlüyünün 61-i aminturşu kodlayır (Şəkil 17.6).
Aminturşu kodlamayan üç kodon translyasiyanın
sonunu təyin etdiyi üçün "dayan" siqnalı yaxud
bitiş kodonu adlanır. AUG kodonunun iki vəzifəsi
olduğuna diqqət edin. Bu kodon həm metionin (Met,
M) aminturşusunu kodlayır, həm də "başla" siqnalı,
yaxud start kodonu vəzifəsini yerinə yetirir. Genetik
informasiyanın başlarında yerləşən mRNA AUG
kodonu protein sintez maşınına translyasiya prosesinə
həmin yerdən başlamasını əmr edir. AUG, eyni
zamanda, metionin mənasına gəldiyi üçün sistemdən
çıxan polipeptidin başında metionin aminturşusu olur,
ancaq enzimlər daha sonra onu çıxarıb ata bilir.
Canlıların genetik kod sistemində artıqlıq var, ancaq
çoxmənalılıq yoxdur (Şəkil 17.6). Məsələn, GAA və
GAG kodonlarının hər ikisi qlutamin turşusu kodlayır
(artıqlıq), ancaq onlardan heç biri başqa bir aminturşu
kodlamır, yəni çoxmənalılıq yoxdur. Bu artıqlıq, heç
də, tamamən təsadüfi deyil. Bir çox halda, bəlli bir
aminturşuya aid sinonim kodonların sadəcə üçüncü
nukleotidi fərqlənir. Bu artıqlıq xassəsinin önəmi
barədə aşağıda bəhs olunacaq.
İnsanın bir cümlədəki sözlərdən doğru mənanı
çıxara bilmə qabiliyyəti mətnin simvollarını
doğru qruplaşdıraraq oxumasından, yəni oxunma
çərçivəsindən asılıdır. Belə bir cümləni götürək:
Ata min çap get. Cümlədəki hərfləri başqa şəkildə
qruplaşdırıb, fərqli bir nöqtədən oxumağa başlasanız
belə qəribə, qarma-qarışıq bir şey alınır: A tam inç
apg et. Oxunma çərçivəsi hüceyrə molekulyar dilində
də önəmlidir. Məsələn, Şəkil 17.4-də göstərilən qısa
polipeptid parçası mRNA nukleotidləri yalnız soldan

Şəkil 17.6 mRNA kodon cədvəli. RNA kodonunun üç nukleotid
əsası mRNA boyunca 5ʹ→3ʹ yönündə oxunan birinci, ikinci və üçüncü
əsaslar şəklində adlandırılmışdır. AUG kodonu sadəcə metionin (Met,
M) aminturşusunu deyil, eyni zamanda, ribosomun həmin nöqtəsində translyasiyanın başlaması üçün "start" siqnalını da kodlayır. 64
kodonun üçü ribosoma translyasiyanın dayandırılması üçün verilən
"dayan" siqnalıdır. Hər aminturşu üçün təkhərfli və üçhərfli qısaltmalar
verilmişdir. Tam adlar üçün Şəkil 5.14-ə müraciət edin.

Birinci mRNA əsası (kodonun 5ʹ ucu)

Genetik Şifrəni Qırmaq

VİZUAL BACARIQ
Bir mRNA-nın ortasında bir yerdə ardıcıllıq
belədir: 5ʹ-AGAGAACCGCGA-3ʹ. İlk üç nukleotidin kodon olduğunu
fərz edin və yuxarıdakı kodon cədvəlini istifadə edərək, bu ardıcıllığı
proteinə tərcümə edin.

sağa (5ʹ→3ʹ), göstərilən üçlü qruplar halında oxunduğu
zaman düzgün istehsal olunacaqdır: UGG UUU GGG
UCA. Genetik mesaj kodonlar arasında boşluqlar
olmadan yazılsa da, hüceyrənin protein sintezedici
maşını informasiyanı üst-üstə düşməyən ardıcıl üç
hərfli sözlər olaraq oxuyur. İnformasiya üst-üstə düşən
sözlər şəklində oxunsa, (məsələn UGGUUU) məna
tamamilə fərqli olardı.

Genetik Kodun Təkamülü
TƏKAMÜL Genetik kod, demək olar ki, universaldır,
yəni ən bəsit bakteriyalardan ən mürəkkəb bitki
və heyvanlara qədər bütün canlı orqanizmlərdə
eynidir. Məsələn, CCG mRNA kodonu genetik kodu
araşdırılan bütün orqanizmlərdə prolin aminturşusudur.
Laborator şəraitdə genlər bir canlı növündən digərinə
köçürüldükdə transkripsiya və translyasiya oluna bilir.
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Şəkil 17.7 Təkamül üçün dəlil: bir növdən alınan genin başqasında ekspressiya edilməsi. Ortaq əcdada sahib olduqları üçün,
hətta, bir-birindən çox fərqli canlılar belə ortaq genetik kod istifadə
edirlər. Beləcə, bir bioloji növdən alınan DNA-nın digərinə yeridilməsi
ilə ilkinə xas əlamətlərin ikincisində əmələ gəlməsini proqramlaşdırmaq mümkündür.

BAŞLIQ 17.2
Transkripsiya DNA tərəfindən idarə
olunan RNA sintezidir: yaxın baxış
Genetik kodun dilə bənzərliyindən və təkamül baxımından önəmindən bəhs etdik. İndi, gen ekspresiyyasının ilk mərhələsi olan transkripsiya haqqında ətraflı
məlumat verəcəyik.

Transkripsiyanın Molekulyar Komponentləri

(a) İşıldaböcək genli tütün
bitkisi. Sarı rəngli parıltı
işıldaböcək geninin məhsulu
olan protein tərəfindən katalizlənən kimyəvi reaksiya
nəticəsində əmələ gəlir.

(b) Meduza genli donuz. Alimlər meduzanın fluoresensiya
yayan proteinini kodlayan
geni döllənmiş donuz yumurtasına yeritmiş və nəticədə
doğulan donuzlardan biri bu
görünüşə sahib olmuşdur.

Nəticə Şəkil 17.7-dəki kimi görkəmlidir: İnsulin kimi
insan proteini tibbi məqsədlər üçün bakteriyada istehsal
oluna bilir. Bu cür metodlar biotexnologiya sahəsində
bir çox yeni, maraqlı tətbiqlər yaratmışdır (Başlıq 20.4).
Cüzi istisnalara baxmayaraq, genetik kodun
universallığının təkamül baxımından mənası açıq və
aydındır. Yaşayan bütün canlılar tərəfindən paylaşılan
dil bioloji tarixin çox erkən dövrlərində ortaya çıxmış
olmalıdır. Bu təkamülün kökü o qədər qədimdə
olmalıdır ki, bütün modern orqanizmlərin ən erkən
ortaq əcdadına qədər gedib çıxsın. Ortaq genetik lüğət
bütün canlı həyatın qohumluq əlaqəsindən xəbər verir.

YOXLAMA 17.1
1. ƏLAQƏ QUR
Garrod 1902-ci ildə alkaptonuriya haqqında dərc etdirdiyi elmi məqaləsində insanların bəlli bir enzim
üçün ata anadan iki "xarakter" (allel) aldığını və alkaptonuriya
simptomlarının üzə çıxması üçün bu nöqsanlı xarakterlərin
hər iki valideyndən gəlməli olduğunu irəli sürmüşdü. Bu gün,
bu xəstəlik necə adlanır, dominant, yoxsa resessiv (Başlıq
14.4)?
2. 30 nukelotidlik poli-G mRNA (sadəcə quanin nukleotidindən ibarət ardıcıllıq) molekulundan sintez olunan polipeptid
nədir?
3. TƏSVİR ET Bir genin qəlib zəncirinin ardıcıllığı belədir:
3ʹ-TTCAGTCGT-5ʹ . Fərz edin ki, transkripsiyadan qəlib
ardıcıllıq yerinə, qeyri-qəlib zənciri keçir. mRNA ardıcıllığını
yazıb onu genetik kod cədvəli (Şəkil 17.6) ilə proteinə
tərcümə edin. 5ʹ və 3ʹ uclarına diqqət yetirməyi unutmayın.
Qeyri-qəlib zəncirindən istehsal olunan bu protein necə olar?
Ümumiyyətlə, işlək olarmı?
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Genetik informasıyanı hüceyrə DNA-sından protein
sintez maşınına daşıyan vasitəçi olan məlumat
RNA-sı genin qəlib zənciri əsasında istehsal olunur.
RNA polimeraz adlı enzim DNA zəncirlərini əridib
bir-birindən ayıraraq, DNA-nın qəlib zəncirinə
komplementar olan RNA nukleotidləri əlavə edir və
beləcə, RNA polinukleotidini yaradıb, daha sonra
uzadır (Şəkil 17.8). DNA replikasiyasında fəaliyyət
göstərən DNA polimeraz kimi, RNA polimeraz da
polinukleotid yaratma prosesini nukleotidləri sadəcə
5ʹ→3ʹ istiqamətində, 3ʹ ucuna əlavə edərək həyata
keçirir. Ancaq DNA polimerazdan fərqli olaraq, RNA
polimeraz ilk nukleotidi əlavə etmək üçün primerə
ehtiyac duymur, yəni sıfırdan başlaya bilir.
DNA üzərindəki bəlli nukleotid ardıcıllıqları gen
transkripsiyasının harada başlayıb harada bitəcəyini
təyin edir. RNA polimerazın bağlanıb transkripsiyaya
təkan verdiyi DNA bölgəsi promotor (ing. promote,
təsis etmək) adlanır. Bakteriyada transkripsiyaya
bitmə siqnalı verən ardıcıllıq terminator (ing.
terminate, bitirmək) adlanır. Yekunlaşdırma mexanizmi
eukariotlarda fərqlidir. Molekulyar bioloqlar
transkripsiyanın getdiyi istiqamətə "aşağı", tərsi
istiqamətə isə "yuxarı" deyirlər. Bu terminlər DNA və
RNA zəncirlərindəki nukleotidlərin yerini tərif etmək
üçün də istifadə olunur. Məsələn, DNA üzərindəki
promotor hissə terminator bölgəsindən yuxarıda yerləşir.
RNA molekuluna köçürülən promotor bölgəsindən
aşağıda yerləşən hissəyə transkripsiya vahidi deyilir.
Bakteriyalar yalnız mRNA deyil, ribosomal RNA kimi
başqa növ RNA molekullarını da sintez edən tək tip
RNA polimeraza sahibdir. Eukariotların nüvəsində isə
ən az üç növ RNA polimeraz mövcuddur. İlkin mRNA
üçün istifadə olunan enzim RNA polimeraz II adlanır.
RNA polimerazın digər növləri proteinə tərcümə
olunmayan RNA molekulları istehsal edir. mRNA
sintezi haqqındakı müzakirəmiz ilk öncə bakteriya
və eukariotların ortaq mexanizmləri, daha sonra isə
aralarındakı əsas fərqlərlə davam edəcək.

RNA Transkriptinin Sintezi
Transkripsiya prosesi üç mərhələdən ibarətdir:
başlama, uzanma və bitiş. Şəkil 17.8-dəki sxem bu
mərhələləri və onları ifadə etmək üçün istifadə olunan
terminləri təsvir edir.

RNA Polimerazın Bağlanması və
Transkripsiyanı Başlatması
Promotor bölgəsinin içində start nöqtəsi adlanan,
RNA polimerazın bağlanaraq mRNA sintezinə başladığı
nukleotid vardır. Promotor bölgəsinin başlanğıcı bu start
nöqtəsindən, adətən, onlarla nukleotid yuxarı doğru
Şəkil 17.8 Transkripsiya mərhələləri: başlama, uzanma və
bitiş. Transkripsiyanın burda verilmiş ümumi təsviri həm bakteriya,
həm də eukariot üçün doğrudur, ancaq bitiş mərhələsinin detalları
mətndə təsvir olunduğu kimi fərqlidir. Bundan başqa, bakteriyada
RNA transkripti dərhal mRNA olaraq istifadə oluna bildiyi halda,
eukariotda transkripsiya məhsulu ilk öncə emaldan keçməlidir.
Promotor

Transkripsiya vahidi

uzanır (Şəkil 17.9). RNA polimeraz aşağıda bəhs edəcəyimiz proteinlər ilə qarşılıqlı əlaqə quraraq, promotora
dəqiq yer və istiqamətdə bağlanır. Bu isə, öz növbəsində transkripsiyanın haradan başalayacağını və DNA
spiralının hansı zəncirini qəlib olaraq istifadə edəcəyini
təyin edir.
Şəkil 17.9 Eukariot promotorda transkripsiya başlanğıcı. Eukariotik hüceyrələrdə transkripsiya faktoru adlanan proteinlər RNA polimeraz II
tərəfindən həyata keçirilən transkripsiyanın başlanmasına kömək edir.

TRANSKRİPSİYA

1 Eukariot promotor adətən
TATA qutusu (TATA ehtiva
edən nukleotid ardıcıllığı)
adlanan trankripsiya start
nöqtəsindən yuxarıda
yerləşən, təqribən, 25
nukleotidlik hissəyə
malikdir.

DNA

pre-mRNA

RNA EMALI
mRNA

Start nöqtəsi

DNA

TRANSLYASİYA

Ribosom

RNA polimeraz
1 Başlama. RNA polimeraz
promotora qoşulduqdan sonra
DNA zəncirləri burulub açılır
və polimeraz start nöqtəsində
qəlib zəncir üzərində RNA
sintezinə təkan verir.

Açılmış DNA

Polipeptid

Promotor

TATA qutusu

DNA qeyri-qəlib zəncir

RNA
transkripti

DNA qəlib zəncir

2 Uzanma. Polimeraz DNA-nı
açıb RNA transkriptini 5ʹ→3ʹ
yönündə uzadaraq, aşağı
hərəkət edir. Arxada qalan
DNA zəncirləri yenidən ikiqat
spiral əmələ gətirir.

DNA geri
burulur

RNA
transkripti

3 Bitiş. Sonda, RNA
transkripti buraxılır və
polimeraz DNA-dan qopur.

Tamamlanmış RNA transkripti
Transkripsiya yönü ("aşağı" yön)
Transkripsiya və replikasiya zamanı qəlib zəncirdən
ƏLAQƏ QUR
istifadəni müqayisə edin (Şəkil 16.17).

Qeyri-qəlib zəncir

DNA

Transkripsiya
faktorları

Start nöqtəsi

Qəlib zəncir

2 RNA polimeraz II enziminin
DNA-ya doğru yön və
yerdə birləşə bilməsi üçün
ondan əvvəl DNA-ya
bir neçə transkripsiya
faktoru (onlardan biri
TATA qutusunu tanıyır)
qoşulmalıdır.

3 Əlavə transkripsiya
faktorları (bənövşəyi) RNA
polimeraz II ilə yanaşı DNAya bağlanaraq transkripsiya
başlama kompleksi əmələ
gətirir. RNA polimeraz II
daha sonra DNA-nı buraraq
açır və RNA sintezinə qəlib
zəncir üzərindəki start
nöqtəsində start verilir.
RNA polimeraz II

Transkripsiya faktorları

RNA transkripti
Transkripsiya başlama kompleksi
Bu sxem bakteriyaya aid olsa, RNA polimeraz ilə promotor
arasındakı əlaqədə nə kimi dəyişiklik baş verər?
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Promotorun bəlli bölümləri RNA polimerazın bağlanması üçün xüsusilə önəmlidir, çünki transkripsiyanın
doğru yerdən başlamasını təyin edir. Bakteriyal RNA
polimerazın özü promotoru spesifik şəkildə tanıyıb
bağlana bilir. Eukariotlarda isə transkripsiya faktoru
adlanan bir qrup protein RNA polimerazın promotora
bağlanması və transkripsiyaya başlamasına vasitəçilik
edir. Yalnız transkripsiya faktorları promotora bağlandıqdan sonra, RNA polimeraz II buraya bağlana bilir.
Transkripsiya faktorları və RNA polimerazdan ibarət
bütünə transkripsiya başlama kompleksi deyilir. Şəkil 17.9 eukariot promotorda transkripsiya faktorları və
TATA qutusu adlanan önəmli promotor DNA ardıcıllığının başlama kompleksinin yaranmasındakı rolunu
təsvir edir.
Transkripsiya faktoları ilə RNA polimeraz II arasındakı əlaqə eukariot transkripsiyasının tənzimində proteinlərarası qarşılıqlı əlaqənin önəminə işarədir. Yalnız
uyğun transkripsiya faktoları promotora pərçimləndikdən və polimeraz DNA üzərində düzgün istiqamətdə
oturduqdan sonra, RNA polimeraz iki DNA zəncirini
bir-birindən ayırır (əridir) və start nöqtəsində transkripsiya prosesinə təkan verir.

RNA Zəncirinin Uzanması
RNA polimeraz DNA üzərində hərəkət etdikcə ikiqat
spiralı buraraq bir dəfədə 10-20 nukleotidlik hissəni
RNA nukleotidləri ilə cütləşdirmək üçün açır (Şəkil
17.10). Enzim ikiqat spiral boyu hərəkət edərkən nukleotidləri böyüyən RNA molekulunun 3ʹ ucuna əlavə edir.
Bu RNA sintez dalğası davam etdikcə, yeni yaranan
RNA qəlib DNA-dan soyulur və DNA ikiqat spiralı yenindən əmələ gəlir. Transkripsiya eukariotlarda saniyədə 40 nukleotid sürətlə baş verir.
Tək bir gen birdən çox RNA polimeraz tərəfindən
eyni zamanda transkripsiya oluna bilir. Bu halda, RNA
molekulları bir-biri ardınca gedən yük maşınlarına
bənzəyir. RNA-nın böyüyən hissəsi polimerazdan
çıxıb uzaqlaşır. Bu hissənin uzunluğu istehsal edilməkdə olan enzimin start nöqtəsindən nə qədər uzaqda
olduğunu göstərir (Şəkil 17.23). Bir neçə polimerazın,
eyni zamanda, tək bir geni transkripsiya etməsi mRNA
istehsalını artıraraq hüceyrənin çox sayda protein sintez
etməsinə kömək edir.

Transkripsiyanın Bitişi
Bakteriya ilə eukariotların transkripsiyanı yekunlaşdırma tərzləri bir-birindən fərqlənir. Bakteriyalarda
transkripsiya DNA üzərindəki terminator ardıcıllığını
transkripsiya edib keçir. RNA üzərindəki, transkripsiya
olunmuş bitiş siqnalı polimerazın DNA-dan qopmasına
səbəb olur. Transkript translyasiyadan əvvəl başqa əməliyyata ehtiyac duymur. Eukariotlarda isə, RNA polimeraz II DNA üzərindəki poliadenilyasiya siqnalı adlanan
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Şəkil 17.10 Transkripsiyanın uzanma mərhələsi. RNA polimeraz
DNA qəlib zənciri boyunca hərəkət etdikcə komplementar RNA nukleotidləri böyüyən RNA transkriptinin 3ʹ ucuna əlavə edilir. Polimerazın
arxasında yeni əmələ gələn RNA qəlib zəncirdən soyulur və qəlib zəncir təkrar burularaq qeyri-qəlib zəncir ilə qoşa spiral halına qayıdır.
Qeyri-qəlib
DNA zənciri
RNA nukleotidləri
RNA
polimeraz

3ʹ ucluq

Transkripsiyanın istiqaməti
DNA qəlib
zənciri
Yeni RNA

ardıcıllığı pre-mRNA-ya köçürür (AAUAAA). RNA-nın
bu altınukleotidlik hissəsinə "siqnal" adı verilməsinin
səbəbi bu bölgənin transkripsiyadan dərhal sonra,
nüvədəki bəlli proteinlər tərəfindən tutulmasıdır. Daha
sonra, AAUAAA ardıcıllığından 10-35 nukleotid aşağıda,
eyni proteinlər RNA transkriptini kəsərək polimeraz ilə
əlaqəsini qoparır və beləcə, pre-mRNA sərbəst buraxılır. Prosesin davamında pre-mRNA növbəti mövzumuz
olan emal prosesindən keçir. Kəsmə mRNA-nın sonunu
göstərsə də RNA polimeraz II transkripsiyanı davam
etdirir. Enzimlər yenicə sərbəst buraxılmış RNA-nı
5ʹ ucundan parçalamağa başlayırlar. Bu qaçdı-tutdu
oyununda enzimlər polimeraza çatdıqlarında polimeraz
DNA-dan qopur.

YOXLAMA

17.2

1. Promotor nədir? Transkripsiya vahidindən aşağıda, yoxsa
yuxarıda yerləşir?
2. RNA polimeraz bakteriya DNA-sı üzərində bir genin transkripsiyasına başlayacağı dəqiq yeri necə tapır?
Bəs eukariot hüceyrədə?
3. ƏGƏR
Tutaq ki, Rentgen şüası bir genin TATA qutusunu
dəyişdirir. Bu hadisə genin transkripsiyasına necə təsir edər?
(Şəkil 17.9)

Şəkil 17.11 RNA emalı: 5ʹ papaq
və poli-A quyruq əlavəsi. Eukariotik
pre-mRNA molekulunun hər iki ucu enzimlər
tərəfindən dəyişdirilir. Dəyişdirilmiş uclar

TRANSKRİPSİYA

DNA

paq və poli-A quyruq, nə də 5ʹ UTR və 3ʹ UTR
adlanan bölgələr proteinə çevrilmir. Çəhrayı
rəngli hissələr sonrakı səhifələrin mövzusu
olan intronlardır (Şəkil 17.12).

50-250 ədəd adenin
nukleotidi 3ʹ ucuna əlavə
olunur

Dəyişdirilmiş quanin 5ʹ ucuna
əlavə olunur

pre-mRNA

RNA EMALI

mRNA-nı parçalanmadan qoruyur və nüvədən ixracında rol oynadığı təxmin olunur. Uclar sitoplazmada bəlli proteinlər ilə mRNA-nın
ribosoma qoşulmasına kömək edir. Nə 5ʹ pa-

Protein kodlayan hissə

5ʹ

Poliadenilyasiya siqnalı

3ʹ

mRNA

TRANSLYASİYA

Ribosom

5ʹ papaq

5ʹ UTR

Start kodonu

Stop kodonu

3ʹ UTR

Poli-A quyruq

Polipeptid

BAŞLIQ 17.3

3ʹ ucluğu da dəyişikliyə uğrayır. Xatırladaq ki,
pre-mRNA AAUAA poliadenilyasiya siqnalı transkripsiya olunduqdan sonra kəsilib buraxılır. Bir enzim 3ʹ
ucunda 50-250 ədəd adenin nukleotidi əlavə edərək
poli-A quyruq yaradır. 5ʹ papaq ilə poli-A quyruğun bir
neçə önəmli funksiyası vardır. Birincisi, onların yetkin
mRNA-nın nüvədən ixrac olunmasına kömək etdikləri
təxmin olunur. İkincisi, bu ikili mRNA-nın hidrolitik
enzimlər tərəfindən parçalanmasının qarşısını alırlar.
İcra etdikləri üçüncü funksiya isə, mRNA sitoplazmaya
çatdıqda mRNA-nın 5ʹ ucundan ribosoma qoşulmasına kömək etmələridir. Şəkil 17.11, bunlarla yanaşı, 5ʹ və 3ʹ uclarındakı UTR (ing. untranslated regions),
yəni translyasiya olunmayan regionları da göstərir.
Uclardakı UTR-lər müvafiq olaraq 5ʹ UTR və 3ʹ UTR
adlanır. mRNA UTR-ləri proteinə tərcümə edilmir, yalnız ribosoma qoşulmada iştirak edirlər.

Eukariotik RNA transkripsiyadan
sonra emal prosesindən keçir
Eukariotlarda genetik informasiya sitoplazmaya ötürülməzdən əvvəl pre-mRNA nüvə enzimləri tərəfindən
spesifik şəkildə dəyişdirilir. RNA emalı adlanan bu prosesdə transkriptin hər iki ucu dəyişikliyə məruz qalır.
Həmçinin, əksər hallarda, RNA molekulunun iç hissələri də kəsilib doğranır və geriyə qalan hissələr bir-birinə
yapışdırılır. Bütün bu emal prosesi mRNA molekulunu
translyasiya üçün hazır hala gətirir.

mRNA uclarının dəyişdirilməsi
Pre-mRNA uclarının hər biri özünəməxsus şəkildə
dəyişikliyə uğrayır (Şəkil 17.11). İlk sintez olunan 5ʹ
ucluğuna 5ʹ papaq əlavə olunur. 5ʹ papaq ilkin 20–40
nukleotid sintez olunduqdan sonra quanin molekulunun dəyişdirilmiş bir versiyasının 5ʹ ucluğuna əlavə
olunmasıdır. Nüvəni tərk etmədən öncə pre-mRNA-nın

Şəkil 17.12 RNA emalı: RNA splaysinq.
Burada göstərilən RNA molekulu hemoqlobin polipeptidlərindən biri olan β-qlobin kodlayır. RNA-nın altındakı rəqəmlər
kodonları göstərir. β-qlobin 146 aminturşu

Parçalı Genlər və RNA Splaysinq
Eukariotik nüvənin içində gedən RNA emalı prosesinin önəmli mərhələlərdən biri RNA splaysinq əməliyyatıdır (Şəkil 17.12). Bu emalda mRNA-dan iri parçaları

uzunluğunda bir polipeptiddir. β-qlobin geni
və onun pre-mRNA transkripti, daha sonra,
yetkin mRNA şəklində nüvəni tərk edəcək
ardıcıllıqlar olan üç ekzona malikdir. 5ʹ UTR
və 3ʹ UTR bölgələri ekzonun tərkibində sayı-

5ʹ Papaq 5ʹ Ekzon İntron
Pre-mRNA
TRANSKRİPSİYA

TRANSLYASİYA

İntron

Ekzon 3ʹ
Poli-A quyruq

DNA

Kodon nömrəsi:

1-30

mRNA

31-104

105-146
İntronlar kəsilib çıxarılır
və ekzonlar bir-birinə yapışdırılır

5ʹ Papaq
Ribosom

Polipeptid

TƏSVİR ET

Ekzon

pre-mRNA

RNA EMALI

lır, çünki mRNA içindədir, ancaq bu hissələr
protein kodlamır. RNA emalında intronlar
kəsilib çıxarılır, ekzonlar isə bir-birinə yapışdırılır. Bir çox genin intronları ekzonlarından
çox daha uzundur.

mRNA üzərində start və stop kodonlarının yerini tapın.

mRNA
5ʹ UTR

Poli-A quyruq

1-146
Kodlanan
hissə

3ʹ UTR
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çıxarılır, yerdə qalan hissələr isə bir-birinə yapışdırılır.
Bu kəs-yapışdır prosesini kinofilm montajına bənzətmək olar. İnsan DNA-sındakı transkripsiya vahidinin
orta ölçüsü təxminən 27 000 nukleotid cütü olduğuna
görə, pre-RNA transkriptinin uzunluğu da bir o qədərdir. Lakin protein üçün orta boy olan 400 aminturşuluq
zəncirə sadəcə 1200 nukelotid gərəkdir. (Xatırladaq ki,
bir aminturşu bir nukleotid üçlüyü tərəfindən kodlanır.)
Bunun səbəbi eukariotik genlərin çoxunda DNA və
RNA transkripti içində kodlanmayan, yəni translyasiya
olmayan uzun hissələrin olmasıdır. Daha da maraqlısı
odur ki, bu kodlanmayan hissələrin çoxu kodlananların
arasına (beləcə, pre-mRNA-da də ifadə olunan parçaların arasına) səpələnmişdir. Başqa sözlə, DNA-nın kodlanan nukleotid ardıcıllığı aramsız deyil, başqa parçalar
tərəfindən bölünür. Nuklein turşusunun kodlananlar
arasında yerləşən bu kodlanmayan hissələri arakəsmə
ardıcıllığı (ing. intervening sequences), yaxud intron adlanır. Kodlanan regionlar isə ekzon adlanır, çünki bu parçalar yekunda ekspressiya prosesindən keçərək, adətən,
aminturşu ardıcıllıqlarına çevrilirlər. mRNA-nın tərkib
hissəsi olub proteinə tərcümə olunmayan RNA uclarındakı ekzon UTR-ləri istisnadır. İntron və ekzon terminləri həm RNA, həm də DNA üçün istifadə olunur.
RNA polimeraz II nüvədə gendən ilkin transkripti
oxuyarkən intron və ekzonların hər ikisini transkripsiya
edir, lakin sitoplazmaya qısaldılmış mRNA versiyası
gedib çatır. RNA splaysinq prosesində intronlar kəsilib
çıxarılaraq ekzonlar bir-birinə birləşdirilir. Beləcə fasiləsiz, kodlanan molekul əmələ gəlir.
Bəs bu mRNA splaysinq əməliyyatı necə həyata
keçirilir? İntronların çıxarılması işi splaysosom adlanan
protein və kiçik RNA-lardan ibarət böyük bir kompleks tərəfindən yerinə yetirilir. Bu kompleks intronun
uclarındakı açar ardıcıllıqlar da daxil olmaqla bir sıra
introna bağlanır (Şəkil 17.13). Bundan sonra intron kəsilib çıxarılır və sürətlə parçalanır. İntronun yanlarındakı
ekzonlar isə bir-birinə yapışdırılır. Araşdırmalar göstərir
ki, splaysosomun içindəki kiçik RNA-ların splaysosom
kompleksinin yaranması və kəsmə nöqtələrinin tanınması ilə yanaşı, bu kəsib-yapışdırma (splaysinq prosesi)
reaksiyasını katalizləmə qabiliyyəti də vardır.

Ribozim
Enzim kimi katalizasiya qabiliyyətinə malik RNA
olan ribozim molekulunun kəşfi splaysosomdakı
RNA-ların da kataliz edə biləcəyi fikrini yaratmışdır.
Bəzi orqanizmlər splaysinqi protein olmadan, hətta, xarici RNA molekulu belə olmadan həyata keçirir: intron
RNA-sı ribozim kimi davranaraq özünü kəsib çıxarır.
Məsələn, kirpikli ibtidai Tetrahymena ribosomunun bir
parçası olan ribosomal RNA (rRNA) istehsalında öz-özünü splaysinq baş verir. Bu pre-rRNA özü öz intronunu çıxarıb atır. Ribozimlərin kəşfi bütün bioloji katalizatorların protein olduğu iddiasını çürütmüşdür.
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Şəkil 17.13 Splaysosom kompleksində pre-mRNA emalı.
Sxemdə pre-mRNA transkriptinin bir hissəsində iki ekzon (qırmızı)
arasında yerləşən bir intron (çəhrayı) təsvir olunmuşdur. Splaysosomun tərkibindəki kiçik RNA-lar intronun spesifik bölgələri ilə cütləşir.
Növbəti addımda splaysosomun kiçik RNA-ları pre-mRNA molekulunun kəsilməsi və ekzonların bir-birinə yapışmasını katalizləyir. Ayrılan
intron sürətlə parçalanır.
Kiçik RNA-lar

Splaysosom

Pre-mRNA
Ekzon 1

Ekzon 2
İntron

Splaysosom
komponentləri

mRNA

Ekzon 1

Ekzon 2

Kəsilib çıxarılmış
intron

RNA molekulunun üç xassəsi bəzi RNA-ların enzim
kimi davrana bilməsinə imkan verir. Birincisi, RNA
təkzəncirli olduğu üçün bir bölgəsi komplementar başqa
bölgəsi ilə antiparalel şəkildə əsas cütləşməsi qabiliyyətinə malikdir. Beləcə, RNA özünəməxsus üçüölçülü
forma qazana bilir. Enzim proteinlərində olduğu kimi,
ribozimdə də spesifik forma katalitizasiya üçün şərtdir.
İkincisi, enzim proteinlərində olduğu kimi, RNA-nın da
bəzi əsasları funksional qrup ehtiva edir və bunlar katalitik reaksiyada iştirak edirlər. Üçüncüsü, RNA-nın digər
nuklein turşuları ilə (başqa RNA, yaxud DNA) hidrogen rabitəsi əmələ gətirmə qabiliyyəti onun katalitik
fəaliyyətinə spesifiklik qazandırır. Məsələn, splaysosomun RNA-sı ilə ilkin RNA transkripti arasında qurulan
əsas cütləşməsi ribozimə splaysinq katalizinin yerini
dəqiq təyin etməyə imkan verir. RNA-nın bu xassəsi
mRNA üzərindəki üçnukleotidli kodonların tanınması
kimi katalitik olmayan, başqa önəmli proseslərdə də iştirak edir. RNA-nın bu xassəsindən aşağıda daha ətraflı
bəhs olunur.

İntronların Funksiya və Təkamül Baxımından
Önəmi
TƏKAMÜL RNA splaysinq və intronların orqanizmə
təkamül baxımından seçici üstünlük qazandırıb-qazandırmadığı müəyyən qədər mübahisəli məsələdir.
Hər halda, onların uyğunlaşma baxımdan faydalarını
müzakirə etmək öyrədici olacaqdır. Əksər intronların
spesifik funksiyası bu günə qədər təyin oluna bilməmiş-

dir, ancaq bəzilərinin gen ekspressiyasını tənzimləyən
ardıcıllqlar ehtiva etdiyi və gen məhusllarına təsir etdiyi
bilinməkdədir.
İntronların ən önəmli funksiyalarından biri tək bir
genə birdən çox polipeptid sintez etmə qabiliyyəti
qazandırmasıdır. Alternativ RNA splaysinqi vasitəsilə
bir sıra genlər birdən çox fərqli polipeptid kodlaya bilir.
Bu RNA emalı zamanı hansı parçaların ekzon olaraq tanınacağından asılıdır (Şəkil 18.13). İnsan Genomu Layihəsinin (Başlıq 21.11) nəticələri göstərir ki, alternativ
RNA splaysinqi insanın soxulcanla eyni sayda genlə
"kifayətlənə bilməsi"nin səbəblərindən biridir. Alternativ
splaysinq sayəsində orqanizmlərin istehsal edə biləcəyi
fərqli protein növü onun gen sayının cəmindən önəmli
dərəcədə çox ola bilir.
Proteinlər, adətən, domen adlanan ayrı-ayrı struktural və funksional parçalardan ibarətdir. Məsələn, enzimin bir domeni aktiv mərkəz ehtiva edərkən, digəri o
enzimin hüceyrə membranına qoşulmasında iştirak edə
bilir. Bəlli ekzonun bəlli domen kodladığı bir çox hal
məlumdur (Şəkil 17.14).
İntronlu genlərin ekzon qarışdırma (Şəkil 21.16) adlı
mexanizm vasitəsilə potensial olaraq yararlı yeni proteinlər törətmə qabiliyyəti olduğu təxmin olunur. İntronlar bir genə aid allellər arasında baş verən krossinqover
ehtimalını artıra bilir, çünki kodlanan ardıcıllıqlara
toxunmadan krossinqoverin baş verməsi üçün daha çox
yer var. Bu prosesin yeni ekzon kombinasiyası və beləcə,
fərqli struktur və funksiyaya malik protein yaratma
potensialı vardır. Tamamilə fərqli, qeyri-allel genlər arasında ekzon alış-verişinin olması da istisna edilmir. Hər
iki növ ekzon qarışdırmanın yeni funksiyaya sahib yeni
proteinlər yaratması mümkündür. Qarışdırmanın çoxu
faydasız olacaqdır, lakin bəzən yararlı kombinasiyaların
da ortaya çıxma ehtimalı vardır.

YOXLAMA 17.3
1. İnsanda, təxminən, 20 min protein istehsal edən gen var. Bir
insan hüceyrəsi 75 min ilə 100 min arasında fərqli protein
növünü necə istehsal edə bilir?
2. RNA splaysinq prosesi lentə alınmış televiziya verilişini yenidən izləmə prosesinə hansı aspektlərdən bənzəyir? Burada
intron analoqu nədir?
3. ƏGƏR
Əlinizdə mRNA papaqlarını çıxaran maddə olduğunu fərz edin. Hüceyrə bu maddəyə məruz qoyulsa nə baş
verər?

BAŞLIQ 17.4
Translyasiya RNA idarəli polipeptid
istehsalıdır: yaxın baxış
Burada translyasiyaya, yəni genetik informasiyanın
mRNA-dan proteinə axışına nəzər yetirəcəyik (Şəkil
17.15). Translyasiyanın əsas mərhələlərindən bəhs
edəcək, eukariot ilə bakteriya arasındakı əsas fərqlərə
diqqət yetirəcəyik.
Şəkil 17.15 Translyasiyanın təməl mexanizmi. mRNA ribosom
içindən keçdikcə, kodonlar tək-tək oxunaraq aminturşu dilinə tərcümə olunur. Tərcüməçi bir tərəfində spesifik antikodon, digər tərəfində isə, müvafiq aminturşu daşıyan tRNA molekuludur. Antikodon
komplementar kodon ilə hidrogen bağı əmələ gətirdiyində, tRNA-nın
aminturşu yükü böyüməkdə olan polipeptid zəncirə əlavə olunur.

TRANSKRİPSİYA

DNA
mRNA
Ribosom

TRANSLYASİYA
Polipeptid

Şəkil 17.14 Ekzon ilə protein domeninin ekvivalentliyi.

Aminturşular

Polipeptid

Gen

DNA
Ekzon 1

İntron Ekzon 2

İntron

Aminturşu
yüklü tRNA

Ekzon 3

Transkripsiya

Trp
RNA emalı

Phe

Translyasiya

Ribosom

Gly
tRNA

Domen 3

Domen 2
Domen 1

Antikodon
Şəkil 17.15 Translyasiyanın təməl mexanizmi. mRNA ribosom
içindən keçdikcə, kodonlar tək-tək oxunaraq aminturşu dilinə tərcümə olunur. Tərcüməçi bir tərəfində spesifik antikodon, digər tərəKodonlar
fində isə, müvafiq aminturşu daşıyan
tRNA molekuludur. Antikodon
komplementar kodon ilə hidrogen bağı əmələ gətirdiyində, tRNA-nın
aminturşu
mRNA yükü böyüməkdə olan polipeptid zəncirə əlavə olunur.
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Translyasiyanın Molekulyar Komponentləri
Translyasiya genetik informasiyanı oxuyaraq onun
əsasında polipeptid zənciri yaradır. İnformasiya RNA
molekulu üzərində düzülmüş kodon cərgəsidir. Tərcüməçi isə nəqliyyat RNA-sı, tRNA (ing. transfer
RNA) molekuludur. tRNA-nın vəzifəsi sitoplazmadakı
aminturşu hovuzundan bir dənəsini götürərək onu
ribosomda istehsal edilməkdə olan polipeptid zəncirinə
əlavə etməkdir. Hüceyrə bu aminturşuları başqa birləşmələrdən özü istehsal etməklə, yaxud hüceyrəxarici
məhluldan əldə etməklə sitoplazmasını 20 aminturşu
növünün hamısı ilə dolu saxlayır. Protein və RNA-lardan ibarət olan ribosom tRNA-nın gətirdiyi aminturşunu polipeptidin uzanan ucuna əlavə edir (Şəkil 17.15).
Translyasiya təməlində sadə, lakin xüsusilə, eukariot
hüceyrədə biokimyəvi və mexaniki baxımdan mürəkkəb prosesdir. Bu prosesi başa düşmək üçün diqqətimizi
nisbətən sadə proses olan bakteriyalardakı translyasiya
üzərində cəmləşdirəcəyik. İlk öncə prosesin ən böyük
oyunçularına nəzər salaq.

Nəqliyyat RNA-sının struktur və funksiyası
Genetik informasiyanın spesifik aminturşu ardıcıllığına tərcüməsinin ən kritik nöqtəsi bəlli mRNA kodonu
ilə bəlli aminturşunu tutuşduran bəlli tRNA molekulunun varlığıdır. Bu spesifik qoşalaşma tRNA-nın üçölçülü
strukturunun bir tərəfinə spesifik aminturşu bağlana
bilərkən, əks tərəfdə mRNA-nın komplementar kodonu
ilə əlaqə qura bilən nukleotid üçlüyünə malik olması ilə
mümkün olur.
Bir çox mRNA-lar yüzlərlə nukleotid uzunluğunda
ikən, tRNA sadəcə 80 nukleotidlik qısa RNA molekuludur. Bu təkzəncirli tRNA-nın içində bir-biriylə hidrogen
bağları əmələ gətirə bilən komplementar nukleotid
ardıcıllıqları olduğu üçün qatlanıb bükülərək üçölçülü
struktur əmələ gətirə bilir. tRNA-dakı əsas cütləşmələrini aydın görmək üçün molekulu ikiölçülü formada
müstəvi üzərinə çəkdiyimizdə, əldə etdiyimiz təsvir
yonca yarpağına bənzəyir (Şəkil 17.16a). Əslində isə,
tRNA qatlanıb bükülərək L-şəkilli, yığcam, üçölçülü
forma əmələ gətirir (Şəkil 17.16b). Molekulun 5ʹ və 3ʹ
ucları bu üçölçülü strukturun eyni tərəfində yerləşir.
Çıxıntı əmələ gətirən 3ʹ ucluğu aminturşuya bağlanma
nöqtəsidir. L formasının digər tərəfindəki halqaşəkilli
hissədə isə mRNA-nın spesifik kodonu ilə əsas cütləşməsi əmələ gətirən spesifik üçnukleotidlik antikodon
ardıcıllığı yerləşir.
Kodonlar 5ʹ→3ʹ yönündə yazıldığından, müvafiq
antikodon ardıcıllığı ilə uyğunluq təşkil etməsi üçün
antkodonlar 3ʹ→5ʹ yönündən yazılır (Şəkil 17.15).
(Xatırladaq ki, DNA-da olduğu kimi, RNA zəncirləri də
əsas cütləşməsi əmələ gətirə bilmək üçün antiparalel
vəziyyətdə yerləşməlidirlər.) tRNA mexanizmini yaxşı
başa düşmək üçün, nümunə kimi qlisin aminturşusuna
tərcümə olunan 5-ʹGGC-3ʹ mRNA kodonunu götürək.
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BÖLÜM 3

Genetika

Şəkil 17.16 Nəqliyyat RNA (tRNA) molekulunun strukturu.

Aminturşu
bağlanma nöqtəsi

Hidrogen
rabitələri

Antikodon
(a) İkiölçülü struktur. Dörd əsas cütləşməsi əmələ gətirən bölgə, üç halqa və 3ʹ ucundakı aminturşu qoşulma nöqtəsinin
ardıcıllığı bütün tRNA-larda mövcuddur. Hər tRNA növünün
özünəməxsus antikodon ardıcıllığı olduğu kimi, digər iki halqadakı bəzi ardıcıllıqlar da fərqlənir. (tRNA-ya məxsus, kimyəvi
olaraq dəyişdirilmiş bəzi əsaslar ulduz işarəsi ilə göstərilmişdir.
Bu əsasların tRNA funksiyasındakı rolu bilinmir.)
Aminturşu bağlanma nöqtəsi

Hidrogen
rabitələri

Antikodon
(b) Üçölçülü struktur

Antikodon
(c) Bu kitabda tRNA üçün
istifadə olunan simvol

Şəkildə göstərilən tRNA hansı kodona bağlanır
VİZUAL BACARIQ
və hansı aminturşunu daşıyır?

Bu kodon ilə hidrogen rabitələri vasitəsilə əsas cütləşməsi əmələ gətirən tRNA molekulunun antikodonunda
3ʹ-CCG-5ʹ ardıcıllığı, digər ucunda isə qlisin aminturşusu olmalıdır. (Şəkil 17.15-də ribosoma yaxınlaşan tRNA
molekuluna diqqət yetirin.) mRNA ribosomun içindən

keçərkən 5ʹ-GGC-3ʹ kodonunun translyasiya növbəsi
gəldiyində, qlisin polipeptid zəncirinə əlavə olunur.
tRNA sifariş edilmiş aminturşunu gətirib ribosoma yerləşdirir, ribosom isə göstərişə əsasən bu aminturşuları
böyüməkdə olan polipeptidə əlavə etdikcə kodonlardakı genetik informasiya tərcümə olunur. tRNA molekulunu tərcüməçi saymaq mümkündür, çünki nuklein
turşusu dilindəki bir sözü (mRNA kodonu), protein
dilindəki bir sözə (aminturşu) tərcümə edir.
mRNA və digər RNA-lar kimi nəqliyyat RNA molekulu da DNA qəlibi əsasında yaradılır. Eukariot hüceyrədə
mRNA kimi tRNA da nüvədə istehsal olunaraq translyasiyada iştirak edəcəyi yer olan sitoplazmaya daşınır.
Həm bakteriyalar həm də eukariotlarda tRNA molekulları təkrar-təkrar istifadə olunur. tRNA sifariş olunan
aminturşunu sitozoldan tapır, onu ribosom üzərindəki
polipeptidə yükləyir və ribosomu tərk edərək eyni
aminturşunun yenisini gətirməyə gedir.
Molekulyar tanımanın genetik informasiyanın dəqiq
şəkildə translyasiya olunmasını təmin edən iki önəmli
xassəsi vardır. Birincisi, ribosomda spesifik aminturşu
kodlayan mRNA kodonuna birləşən tRNA, ancaq və
ancaq, sifariş olunan aminturşunu daşımalıdır. tRNA
ilə aminturşunu qoşalaşdıran faktor aminoasil-tRNA
sintetaz (Şəkil 17.17) enzimidir. Müəyyən bir növ aminoasil-tRNA sintetazın aktiv mərkəzinə sadəcə spesifik
aminturşu və tRNA cütü girə bilir. Hər bir aminturşu
növü üçün fərqli, yəni 20 növ sintetaz mövcuddur. Bir
sintetaz növü bir aminturşunun bütün fərqli tRNA-larına qoşula bilir. Enzim ATP hidrolizindən əldə olunan
enerji ilə aminturşu və tRNA arasında kovalent rabitə
yaranmasını katalizləyir. Məhsul aminoasil tRNA, yaxud
yüklü tRNA adlanır. Enzimdən çıxan yüklü RNA artıq
ribosomda istehsal edilməkdə olan polipeptid zəncirinə
aminturşu yükünü çatdırmağa hazırdır.
Molekulyar tanımanın ikinci əhəmiyyətli xassəsi
tRNA antikodonu ilə müvafiq mRNA kodonunun cütləşməsidir. Hər aminturşunu kodlayan mRNA kodonu
üçün bir növ tRNA olsa idi, 61 tRNA növü olmalıydı
(Şəkil 17.6), lakin bakteriyalarda 45 növ tRNA olduğunu bilirik. Bu, bəzi tRNA-ların birdən çox kodona
bağlanma qabiliyyətinin olduğunu deməyə əsas verir.
Bu elastiklik ona görə mümkündür ki, kodonun üçüncü
nukleotidi ilə antikodondakı müvafiq nukleotid arasındakı əsas cütləşməsinin qaydaları digər kodon mövqeləri ilə müqayisədə daha əsnəkdir. Məsələn, tRNA
antikodonuna aid 5ʹ ucundakı U nukleotidi mRNA
kodonuna aid, üçüncü yerdəki (3ʹ ucunda) A, yaxud G
nukleotidlərinin hər ikisilə cütləşə bilir. Kodon mövqeyindən asılı olan bu elastik əsas cütləşməsi yellənmə
adlanır. Yellənmə bir aminturşunu kodlayan kodonların çoxunun üçüncü nukleotidlərinin nə üçün fərqli
olduğunu izah edir. Yəni, 3ʹ-UCU-5ʹ antikodonuna
malik tRNA arginin kodlayan 5ʹ-AGA-3ʹ və 5ʹ-AGG-3ʹ
mRNA kodonları ilə əsas cütləşməsi əmələ gətirə bilir
(Şəkil 17.6).

Şəkil 17.17 Aminoasil-tRNA sintetaz aminturşunu öz
tRNA-sı ilə spesifik şəkildə qoşalaşdırır. Bir tRNA-nın öz aminturşusu ilə rabitə qurma prosesi enderqonik reaksiya olub, iki fosfat
qrupu itirərək AMP halına gələn ATP istehlakı ilə başa gəlir.
1 Aminturşu və
müvafiq tRNA spesifik
sintetazın aktiv mərkəzinə yerləşir.

Tirozin (Tyr)
(aminturşu)
Yalnız tirozin və
Tyr-tRNA daşıyan
Tirozil-tRNA
sintetaz (enzim)

Tyr-tRNA

Aminoasil-tRNA
sintetaz
mRNA Tyr kodonuna
komplementar tRNA
üzərindəki antikodon
2 Sintetaz ATP
istifadə edərək,
aminturşu ilə
spesifik tRNA
arasında kovalent
rabitə yaradır.

3 Aminturşu
yüklü tRNA
sərbəst
buraxılır.

tRNA

Aminturşu

Komputer modeli

Ribosomun Struktur və Funksiyası
Ribosom protein sintezində tRNA antikodonu ilə
mRNA kodonunun spesifik şəkildə cütləşməsinə şərait
yaradan cisimcikdir. Bu struktur bir və ya daha çox
ribosomal RNA (rRNA) və proteinlərdən təşkil olunmuş bir böyük və bir kiçik vahiddən ibarətdir. Eukariotlarda bu vahidlər nüvəcikdə istehsal olunur. Ribosomal
RNA genləri transkripsiya olduqdan sonra emal olunur
və sitoplazmadan idxal olunan proteinər ilə birləşir. Bitmiş ribosom vahidləri nüvə dəliklərindən sitoplazmaya
keçir. Həm bakteriya, həm də eukariotlarda kiçik vahid
ilə böyük vahid yalnız mRNA qoşulduğunda bir-birinə birləşərək işlək ribosom halına gəlir. Ribosomun
kütləsinin, təxminən, üçdə biri proteindən ibarətdir.
Yerdə qalan hissəni bakteriyada üç ədəd, eukariotlarda
isə dörd ədəd rRNA molekulu təşkil edir. Əksər hüceyrələrdə minlərlə ribosom olduğu üçün, rRNA hüceyrədəki RNA-lar arasında ən bol olanıdır.
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Bakteriya və eukariot ribosomu struktur və funksiya
baxımından çox bənzərdir, lakin eukariotik ribosom
bir balaca böyük olmaqla yanaşı, molekulyar tərkibi də
bir az fərqlənir. Bu fərqlər tibbi baxımdan önəmlidirlər.
Bəlli antibiotiklər eukariot ribosoma toxunmadan bakteriya ribosomunu təsirsiz hala gətirə bilir. Aralarında
tetrasiklin və streptomisin olan bu dərmanlar bakteriyal
infeksiyaya qarşı mübarizədə istifadə olunur.
Ribosoma baxanda aminturşu daşıyan tRNA ilə
mRNA molekullarını bir araya gətirmək üçün qurulmuş
bir struktur olduğunu görmək mümkündür. mRNA bağlanma yeri ilə yanaşı, ribosom üç ədəd tRNA bağlanma
yeri ehtiva edir (Şəkil 171.8). P yuvası (peptidil-tRNA
bağlanma yuvası) böyüyən polipeptid zəncirini tutan
tRNA molekulunun oturma yeridir. A yuvası (aminoasil-tRNA bağlanma yuvası) zəncirə qoşulacaq növbəti
aminturşu daşıyan tRNA üçündür. Yükünü atmış tRNA
ribosomu E yuvasından (ing. exit çıxış) tərk edir. Ribosom tRNA və mRNA molekullarını bir-birinə yaxınlaşdıraraq yeni aminturşunu elə tutur ki, aminturşu
böyüməkdə olan polipeptid zəncirinin karboksil ucuna
qoşula bilsin. Növbəti addım peptid rabitəsinin yaradılması üçün reaksiyanın katalizidir. Polipeptid uzandıqca ribosomun böyük vahidinin çıxış tunelindən keçir.
Polipeptid bitdiyi zaman bu çıxış tunelindən sərbəst
buraxılır.
Geniş qəbul edilmiş bir modelə görə, ribosomun stuktur və funksiyasının əsasını proteindən çox rRNA təşkil
edir. Bu görüşə əsasən, çoxu xaricdə yerləşən proteinlər
translyasiya prosesində kataliz edən rRNA-lara, sadəcə,
forma dəyişikliyi üçün kömək edir. A və P yuvası ilə iki
ribosom vahidi arasındakı üzlərin əsas tərkibi ribosomal
RNA-dır. Bundan əlavə, RNA peptid rabitəsinin yaranmasını katalizləyən molekuldur. Əslində, ribosoma
nəhəng ribozim demək olar.

Polipeptid Qurmaq
Polipeptid istehsalı olan translyasiya prosesini üç mərhələyə bölmək mümkündür: başlama, uzanma və bitiş.
Hər üç mərhələdə protein "faktorlar" iştirak edir. Başlama və uzanma mərhələlərinin bəzi addımları quanozin
trifosfat (GTP) şəklində enerji tələb edir.

Şəkil 17.18 Fəaliyyətdə olan ribosomun anatomiyası

DNA

TRANSKRİPSİYA

Böyüyən
polipeptid

mRNA
Ribosom
TRANSLYASİYA
Polipeptid

Böyük
vahid

tRNA
molekulu

Kiçik
vahid

mRNA
(a) Fəaliyyətdə olan ribosomun komputer modeli. Şəkildə
bakteriya ribosomunun ümumi formasını göstərən model
təsvir olunmuşdur. Eukariotik ribosom da bənzər formadadır.
Ribosom vahidləri RNA molekulları və proteinlərdən ibarət
mürəkkəb cisimdir.
P yuvası (peptidil-tRNA
bağlanma yuvası)
Çıxış tuneli
A yuvası
(aminoasil-tRNA
bağlanma yuvası)

E yuvası
(çıxış yuvası)

Böyük vahid

mRNA
bağlanma
yuvası

Kiçik vahid

(b) Bağlanma yuvalarını göstərən sxematik model. Ribosom
bir mRNA üçün üç A, P və E yuvası adlanan tRNA bağlanma
yuvaları ehtiva edir. Bu sxematik ribosom gələcək şəkillərdə
istifadə olunacaqdır.
Amino ucu

Böyüyən polipeptid

Karboksil
ucu

Polipeptid zəncirə
əlavə olunacaq
aminturşu

Ribosomun Yığılması və Translyasiyanın
Başlanğıcı
Həm bakteriya, həm də eukariotlarda translyasiyanı
start kodonu (AUG) hərəkətə keçirir. Bu addım çox
önəmlidir, çünki mRNA-nın kodon oxunma çərçivəsini
təyin edir. Translyasiyanın ilk addımında ribosomun
kiçik vahidi metionin aminturşusu daşıyan xüsusi
başlanğıc tRNA və mRNA-ya bağlanır. Bakteriyada
kiçik vahidin bu molekullara bağlanma sırası önəmli
deyildir. Kiçik vahid mRNA-da AUG start kodonunun
bir az yuxarısında spesifik RNA ardıcıllığına bağlanır.
Elmi Bacarıq Məşğələsində bir qrup Escherichia coli
geninə aid mRNA-dakı ribosom bağlanma bölgələrini
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Böyüyən
polipeptidin
çıxış tuneli

tRNA
mRNA

Kodonlar
(c) mRNA və tRNA ilə birlikdə göstərilmiş sxematik model.
tRNA antikodonu mRNA kodonu ilə doğru əsas cütləşməsi
əmələ gətirdiyində yuvaya oturur. P yuvası böyüyən polipeptidə
bağlı tRNA-nı saxlayır. A yuvası polipeptidə qoşulacaq növbəti
aminturşunu gətirən tRNA üçün ayrılmış yerdir. Yükünü boşaltmış tRNA E yuvasından ribosomu tərk edir. Polipeptid karboksil
ucundan böyüyür.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Ardıcıllıq Loqosunu Anlamaq
Bakteriyal mRNA üzərindəki ribosom bağlanma yerlərini təyin
etmək üçün Ardıcıllıq Loqosundan necə istifadə etmək olar?
Ribosom translyasiyaya başlayarkən, mRNA AUG start kodonundan
yuxarıda yerləşən ribosom bağlanma yerinə qoşulur. Genlərin mRNAları eyni ribosomu istifadə etdiklərinə görə, ribosoma bağlanma
bölgələri də bənzər olmalıdır. Buna əsaslanaraq, bir bioloji növün çox
sayda geninin DNA ardıcıllıqlarını (və beləcə, mRNA ardıcıllıqlarını)
müqayisə edərək start kodonundan yuxarıda yerləşən ortaq
(qorunmuş) parçaları tapmaq və beləcə, mRNA üzərindəki potensial
ribosom bağlanma yerlərini təyin etmək mümkündür. Bu məşğələdə
verilən genlərin DNA ardıcıllığını analiz edib ardıcıllıq loqosu adlanan
vizual təmsilini çıxarmalısınız.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? E. coli genomundan götürülmüş 149
genin DNA ardıcıllığı komputer proqramı vasitəsilə cərgələnmişdir.
Tədqiqatın məqsədi genlərin müvafiq yerlərindəki bənzər ardıcıllıqları
tapıb potensial ribosom bağlanma yerlərini təyin etməkdir. Alimlər bu
məqsədlə verilən datanı anlamaq üçün bir sütuna yığılmış 149 ədəd
cərgələnmiş ardıcıllıq yerinə, ardıcıllıq loqosundan istifadə edirlər.
Təcrübə Datası Ardıcıllıq loqosunun necə qurulduğunu nümayiş
etdirmək üçün 10 E. coli geninə aid potensial ribosom bağlanma yerlərinin ardıcıllıqları cərgələnmiş və altında bunlara əsaslanan ardıcıllıq
loqosu çəkilmişdir.

mRNA-nın ribosom bağlanma yeri

DATANI ŞƏRH ET
1. Ardıcıllıq loqosunda (sol altda)
şaquli ox əsas DNA ardıcıllığının
mövqe nömrəsini göstərir. Əsasları təmsil edən hərflər üst-üstə,
nisbi sıxlıqlarına uyğun, ən çox olanın ən üstdə və ən böyük
olacağı şəkildə yığılmışdır. Hərfin böyüklüyü təmsil etdiyi əsasın o
mövqedəki nisbi sıxlığını göstərir. (a) Ardıcıllıq cərgələnməsində
–9 mövqedə olan əsasları sayıb çoxdan aza sıralayın. Bu nəticəni
loqodakı –9 mövqedə əsasların böyüklük və yerləri ilə müqayisədə
edin. (b) Eyni əməliyyatı 0 və 1 mövqeləri üçün təkrarlayın.
2. Loqodakı hərf yığınının hündürlüyü o yığının statistik olaraq hesablanan təxmin gücünü göstərir. Yığın yüksəkdirsə loqoya yeni ardıcıllıq əlavə olunduqda o mövqedəki əsası təxmin etmək asanlaşır.
Məsələn, ardıcıllıq cərgələnməsindəki mövqe 2-də 10 ardıcıllığın
hamısı G nukleotididir. Ardıcıllıq loqosunda yığının hündürlüyünə
nisbətdə, yeni bir ardıcıllıqda eyni mövqedə G olma ehtimalı da
yüksəlir. Qısa yığınların bütün əsasları, təqribən, eyni hündürlüyə
malikdir və buna görə, bu mövqelərdəki əsasları təxmin etmək
çətinləşir. (a) Ardıcıllıq loqosuna əsasən hansı iki mövqedə əsasları
təxmin etmək ən asandır? Yeni bir genin həmin mövqelərində
hansı əsaslar olar? (b) Hansı 12 mövqe ən az təxmin olunandır?
Necə təyin etdiniz? Bu əsasların ardıcıllıq cərgələnməsinin müvafiq
mövqelərindəki əsasların nisbi sıxlığı ilə əlaqəsi nədir? Tapdığınız 12
mövqedən ən soldakı ikisi əsasında cavabınızı izah edin.
3. Alimlər həqiqi təcrübədə aşağıda göstərilən ardıcıllıq loqosunu qurmaq üçün 149 ardıcıllıq istifadə etmişlər. Burada, data daha böyük
olduğu üçün hər mövqedə, çox kiçik olsa da, hərflər görünür. (a)
Ardıcıllıq loqosundakı hansı 3 mövqe ən çox təxmin oluna bilən
əsaslara malikdir? Hər mövqe üçün ən çox olan əsası yazın. (b)
Hansı 4 mövqe ən az təxmin oluna bilən əsaslara malikdir? Necə
təyin etdiniz?

Cərgələnmiş ardıcıllıqlar

4. Ortaq ardıcıllıq əldəki ardıcıllıq dəstinin bəlli mövqeyində ən çox
mövcud olan əsası göstərir. (a) Bu (qeyri-qəlib) zəncirin ortaq ardıcıllığını yazın. Təyin oluna bilməyən nukelotidlərin yerinə xətt çəkin.
(b) Hansı metod daha çox informasiya verir, ortaq ardıcıllıq, yoxsa
ardıcıllıq loqosu? Daha az informasiya verən metodda nə əskikdir?
5. (a) Loqoya görə, 5’ UTR bölgəsində yerləşən hansı 5-nukleotidlik
ardıcıllığın ribosoma bağlanmada iştirak etmə ehtimalı ən yüksəkdir? Cavabınızı izah edin? (b) 0–2 mövqelərdəki əsaslar nəyi təmsil
edir?

Ardıcıllıq loqosu

Əlavə material: T. D. Schneider and R. M. Stephens, Sequence
logos: A new way to display consensus sequences, Nucleic Acids Research
18:6097–6100 (1990).
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kodlayan DNA ardıcıllıqları haqqında
Şəkil 17.19 Translyasiyanın başlama mərhələsi.
material verilmişdir. Eukariotlarda
artıq başlanğıc tRNA-ya qoşulmuş
kiçik vahid mRNA-nın 5ʹ papağına
Böyük
P yuvası
bağlandıqdan sonra, start kodonunu
ribosom
Met
Met
vahidi
tapanadək mRNA boyunca aşağıya
doğru həkəkət edir, yaxud mRNA-da
Başlanğıc
axtarış edir. Daha sonra, başlanğıc
tRNA
tRNA-sı AUG start kodonu ilə hidrogen rabitələri qurur.
mRNA
Translyasiyanın başlama mərhələsində bir-birilə əlaqə quran komponentStart kodonu
Kiçik
lər bunlardır: mRNA, polipeptidin
ribosom
ilk aminturşusu ilə yüklü tRNA və
Translyasiya başlanğıc kompleksi
vahidi
mRNA bağlanma yeri
ribosomun kiçik vahidi (Şəkil 17.19).
2 Böyük ribosom vahidinin səhnəyə çıxması ilə
1 Kiçik ribosom vahidi bir mRNA
Böyük vahidin bunlara qoşulması ilə
başlanğıc kompleksi tamamlanır. Translyasiya
molekuluna bağlanır. Bakteriyada
translyasiya başlanğıc kompleksi əmələ
maşınının bütün komponentlərini bir araya
bu vahidin mRNA bağlanma hissəsi
yığmaq üçün başlanğıc faktorları adlanan
gəlir. Bütün bu parçaların bir araya
mRNA-da start kodonunun düz
(sxemdə göstərilməyib) proteinlərə ehtiyac
yuxarısındakı spesifik nukleotid
gətirilməsi üçün başlanğıc faktorları advar. GTP hidroliziylə kompleksin yığılması
ardıcıllığına bağlanır. UAC antikodonuna
lanan proteinlər və GTP maddəsinin
üçün lazım olan enerji əldə olunur. Bu
malik başlanğıc tRNA AUG start kodonu
vəziyyətdə P yuvasında başlanğıc tRNA
hidrolizindən əldə olunan enerji tələb
ilə əsas cütləşməsi yaradır. Bu tRNA
yerləşir, A yuvası isə növbəti aminturşunu
metionin (Met) aminturşusu daşıyır.
olunur. Başlama mərhələsinin sonundaşıyan tRNA-nın daxil olması üçün boşdur.
da başlanğıc tRNA-sı ribosomun P
yuvasında yerləşir. Boş olan A yuvası
isə artıq növbəti aminoasil-tRNA-sını
qəbul etməyə hazırdır. Polipeptid sinbiri aminturşu kodlamır. Bu kodonlar translyasiyanın
tezinin yalnız N ucu adlanan başdakı metionin amindayandırılması üçün siqnal rolu oynayır. Aminoasil
turşusundan C ucu adlanan son aminturşuya doğru bir
tRNA formasına sahib protein olan sərbəstburaxma
istiqamətdə getdiyinə diqqət yetirin (Şəkil 5.15).
faktoru (RF, ing. release factor) A yuvasında birbaşa stop
kodonuna bağlanır. Sərbəstburaxma faktoru polipeptid
Polipeptidin Uzadılması
zəncirinə aminturşu yerinə bir ədəd su molekulunun
bağlanmasına səbəb olur. Bu reaksiya P yuvasında yerTranslyasiyanın uzanma mərhələsində aminturşular
ləşən tRNA ilə yekunlaşdırılmış polipeptid arasındakı
böyüməkdə olan polipeptidin C ucuna tək-tək əlavə
rabitəni qoparır (hidrolizasiya) və polipeptid ribosomun
olunurlar. Hər bir aminturşu əlavəsi üçaddımlı dövrədir
böyük vahidindəki çıxış tunelindən sərbəst buraxılır.
və burada uzanma faktorları (EF, ing. elongation factors)
Translyasiya kompleksinin geriyə qalan komponentləriadlanan bir neçə protein iştirak edir (Şəkil 17.20). Enerji
nin bir-birindən ayrılması fərqli protein faktorlarının işistehlakı birinci və üçüncü addımlarda baş verir. Kodon
tirak etdiyi çoxaddımlı prosesdir. Bu ayrılma əməliyyatı
tanıma prosesi bir molekul GTP hidrolizi tələb edir.
əlavə iki GTP molekulunun hidrolizi ilə həyata keçirilir.
Enerji prosesin dəqiqlik və məhsuldarlığını artırır. Əlavə
bir ədəd GTP yerdəyişdirmə addımı üçün xərclənir.
mRNA ribosom içində sadəcə bir istiqamətdə, 5ʹ ucu
İşlək Proteinin Tamamlanması və Hədəfə
öndə olmaqla hərəkət edir. Bu ribosomun mRNA üzəYönləndirilməsi
rində 5ʹ→3ʹ yönündə hərəkət etməsi deməkdir. Burada
Sadəcə translyasiya, adətən, işlək protein yaratmağa
əsas önəmli olan, ribosom və mRNA bir-birinə niskifayət
etmir. Burada polipeptid zəncirinin translyasibətən hər addımda bir kodon olacaq şəkildə, tək yöndə
yadan
sonra
keçdiyi bir sıra modifikasiya əməliyyatınhərəkət etməsidir. Polipeptid bitənədək hər amindan
və
tamamlanmış
proteinin hüceyrə içərisində bəlli
turşunun əlavəsində təkrarlanan bu uzanma dövrəsi
yerlərə
hədəfləmə
mexanimzlərindən
bəhs edəcəyik.
bakteriyada saniyənin ondan birindən də az vaxtda baş
verir. E yuvasından sərbəst buraxılan yüksüz tRNA-lar
Proteinlərin Bükülməsi və Post-Translyasiya
sitoplazmaya qayıdır və təkrarən müvafiq aminturşuya
bağlanırlar (Şəkil 17.17).
Modifikasiyaları

Translyasiyanın Bitişi
Bitiş translyasiyanın son mərhələsidir (Şəkil 17.21).
Uzanma mərhələsi mRNA-nın stop kodonu A yuvasına çatanadək davam edir. UAG, UAA və UGA (hamısı
5ʹ→3ʹ yönündə yazılmışdır) nukleotid üçlüklərinin heç
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Sintez prosesi gedərkən polipeptid öz-özünə burulub
bükülərək aminturşu ardıcıllığının (birincili struktur)
təyin etdiyi spesifik formanı, yəni ikincili və üçüncülü
strukturunu almağa başlayır (Şəkil 5.18). Beləcə, gen
birincili strukturu təyin edir; o isə öz növbəsində formanı yaradır.

Şəkil 17.20 Translyasiyanın uzanma dövrəsi. GTP hidrolizi uzanma mərhələsində
önəmli rol oynayır. Şəkildə uzanma faktorları göstərilməmişdir.

TRANSKRİPSİYA

Polipeptid
amino ucu

DNA

Polipeptid
karboksil ucu

mRNA
Ribosom
TRANSLYASİYA
Polipeptid

Ribosom növbəti
aminoasil tRNA
üçün hazırdır

mRNA

1 Kodon tanıma. Girişdə, yaxınlaşan
aminoasil tRNA antikodonu komplementar
mRNA kodonu ilə A yuvasında əsas cütləşməsi yaradır. GTP hidrolizi bu addımın dəqiqlik
və məhsuldarlığını artırır. Əslində, burada onlarla fərqli aminoasil tRNA molekulu da olur,
ancaq yalnız uyğun antikodona malik tRNA
kompleksə qoşulmağı bacarır və dövrənin
davam etməsinə təkan verir.

2 Peptid rabitəsinin qurulması.
Ribosomun böyük parçasına aid
rRNA P yuvasında yerləşən, böyüməkdə olan polipeptidin karboksil
qrupu ilə A yuvasında yerləşən yeni
aminturşunun amino qrupu arasında peptid rabitəsinin yaranmasını
katalizləyir. Sonrakı diaqramda
göstərildiyi kimi, beləcə polipeptid
P yuvasındakı tRNA-dan ayrılır və
A yuvasındakı tRNA molekuluna
qoşulur.

3 Yerdəyişmə. Ribosom
tRNA-nı P yuvasından A
yuvasına köçürür. Eyni
zamanda, P yuvasındakı boş
tRNA E yuvasına köçürülür və buradan sərbəst
buraxılır. mRNA ona bağlı
tRNA ilə birlikdə hərəkət
edir və translyasiya ediləcək
növbəti kodonu A yuvasına
yerləşdirir.

Şəkil 17.21 Translyasiyanın bitiş mərhələsi. Uzanma kimi, bitiş də GTP hidrolizi
və əlavə protein faktorları tələb edir.

Sərbəstburaxma
faktoru

Sərbəst
polipeptid

Stop kodonu
(UAG, UAA və UGA)
1 Ribosom mRNA üzərində stop kodonu
ilə qarşılaşdığında, A yuvası aminoasil
tRNA yerinə formaca ona bənzəyən
sərbəstburaxma faktoru qəbul edir.

2 Sərbəstburaxma faktoru P yuvasındakı tRNA
ilə polipeptidin son aminturşusu arasındakı
rabitənin hidrolizinə təkan verir və beləcə,
polipeptid ribosomdan uzaqlaşır.

3 Ribosom vahidləri və
kompleksin digər hissələri iki
GTP hidrolizi ilə bir-birindən
ayrılır.
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Bəzən protein öz spesifik funksiyasını yerinə yetirə
bilmək üçün post-translyasiya modifikasiyası adlanan əlavə
əməliyyatlara ehtiyac duyur. Bəlli aminturşular şəkər,
lipid, fosfat qrupu və digər əlavələr ilə kimyəvi modifikasiyadan keçir. Polipeptidin ön (amino ucu) tərəfindəki bəzi aminturşular enzim tərəfindən çıxarıla bilir. Bəzi
hallarda isə, polipeptid enzimatik olaraq, iki yaxud daha
çox hissəyə parçalanır. Digər hallarda, əgər proteinin
dördüncülü strukturu mövcuddursa, ayrı-ayrı istehsal
olunmuş bir neçə polipeptid bir araya gəlir. Hemoqlobin proteini buna nümunədir (Şəkil 5.18).

Polipeptidin Spesifik Yerlərə Yönləndirilməsi
Eukariot hüceyrənin elektron mikroskopik şəkillərində ribosomların iki populyasiyasını – sərbəst və
bağlı ribosomları – asanlıqla ayırd etmək mümkündür
(Şəkil 6.10). Sərbəst ribosomlar sitozolda asılı olurlar və
adətən sitozolda qalıb orada fəaliyyət göstərən proteinlər istehsal edirlər. Bağlı ribosomlar isə endoplazmatik
şəbəkənin (ER), yaxud nüvə örtüyünün sitozol üzündə
yerləşirlər. Bağlı ribosom endomembran sisteminin proteinləri (Şəkil 6.15) ilə yanaşı insulin kimi hüceyrədən
ifraz olunan proteinlər də istehsal edir. Bütün ribosomlar tamamilə eynidir, sadəcə, bəzən sərbəst, bəzən də
bağlı ribosom rolunu oynayırlar.
Bəs bir ribosomun sitozolda sərbəst şəkildə üzəcəyinə, yoxsa dənəvər ER üzərinə oturacağına nə qərar

verir? Polipeptid sintezi hər zaman mRNA molekulunu sitozoldakı sərbəst ribosomlarda translyasiyası
ilə başlayır. İstehsal olunmaqda olan polipeptidin özü
ribosomu ER sisteminə qoşacaq təkanı vermirsə, proses
sitozolda sonadək davam edir. Endomembran sisteminə
göndəriləcək proteinlərin polipeptidləri onları ER-ə
yönləndirən siqnal peptid ardıcıllığına malikdir (Şəkil
17.22). Polipeptidin başında (N-ucu), yaxud yaxınlığında yerləşən təxminən 20 aminturşuluq siqnal peptid
ribosomdan çıxarkən protein-RNA kompleksi siqnal
tanıma parçacığı (SRP, ing. signal-recognition particle)
tərəfindən tanınır. SRP ribosomu ER membranında
yerləşən reseptor proteinə aparır. Bu reseptor çoxproteinli transkripsiya kompleksinin bir hissəsidir. Polipeptid
sintezi burada davam edir və istehsal olunan polipeptid
membran içindəki protein dəliyindən ER lumeninə
keçir. İfraz üçün nəzərdə tutulan tamamlanmış polipeptidlər ER lumeninə ötürülür. Membran proteini olacaq
polipeptidin bir parçası ER membranında ilişib qalır.
Hər iki halda, polipeptid səyahətini nəqliyyat qovuqcuğunda davam etdirir (Şəkil 7.9).
Endomembran sisteminin bir parçası olmayan mitoxondri, xloroplast, nüvənin içi və digər bölmələr üçün
başqa növ siqnal peptidlər vardır. Əsas fərq proteinin
sintezinin orqanelə köçürülməzdən əvvəl, sitozolda
tamamlanmasıdır. Köçürmə mexanizmi orqanizmlər
arasında fərqlilik göstərə bilir, ancaq elmə məlum olan
bütün hallarda bu poçt sistemində istifadə olunan kod

Şəkil 17.22 Proteinləri ER sisteminə yönləndirmə siqnal mexanizmi.
1 Polipeptid
sintezi sərbəst
ribosom üzərində, sitozolda
başlayır.

2 SRP siqnal
peptidinə bağlanaraq sintez prosesini
dərhal dayandırır.

3 SRP ER membranında
dəlik kompleksinin bir hissəsi olan reseptor proteinə
bağlanır.

4 SRP uzaqlaşır və
polipeptid sintezi yenidən
davam edir. Bu zaman
polipeptid membrandan
ER içinə keçir.

5 Siqnal peptidi
reseptor protein
kompleksindəki
enzim tərəfindən
kəsilib çıxarılır.

6 Polipeptidin
geri qalan hissəsi
ribosomdan
çıxaraq yekun
formasını alır.

Ribosom

mRNA
Siqnal
peptidi
Siqnal
Tanıma
Parçacığı
(SRP)

SİTOZOL

Siqnal
peptidi
kəsilir
SRP
reseptor
proteini

ER LUMENİ

Yerdəyişdirmə
kompleksi

ƏLAQƏ QUR
Fərz edin ki, sintez olunan protein ifrazat üçün nəzərdə tutulur.
Sintez bitdikdən sonra protein hansı yolu tutacaqdır (Şəkil 7.9)?
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kimi siqnal peptidi və bənzəri sistemlər istifadə olunur. Bakteriyalar da ifraz olunacaq proteinləri plazma
membranına göndərən siqnal peptidlər istifadə edir.

Bakteriya və Eukariotlarda Birdən Çox
Polipeptid Sintezi
Bir mRNA molekulundakı informasiya əsasında tək
bir polipeptidin necə sintez edildiyini öyrəndik. Lakin
hüceyrə bir deyil, çox sayda polipeptidə ehtiyac duyur.
Bir ribosom orta boylu bir polipeptidi bir dəqiqədən
az müddətdə istehsal edə bilir. Həm bakteriya, həm
də eukariotlar eyni zamanda birdən çox ribosomda, bir
mRNA-dan translyasiya apara bilir (Şəkil 17.23), yəni
tək bir mRNA molekulu bir neçə polipeptid nüsxəsi
çıxarmaq üçün istifadə olunur. Bir ribosom start kodonundan kifayət qədər uzaqlaşdığı zaman, ikinci ribosom eyni mRNA-ya bağlana bilir. Bu bir poliribosom,
yaxud polisom adlanan, bir mRNA üzərində irəliləyən
çox sayda ribosomdan ibarət struktur əmələ gətirir.
Bu strukturu elektron mikroskopik şəkillərdə görmək
mümkündür və ribosomlar sərbəst, yaxud bağlı ola bilir.
Bu struktur sayəsində hüceyrə sürətlə çoxlu polipeptid
sintez etmə qabiliyyəti qazanır.
Həm bakteriya həm də eukariotların polipeptid sayını
çoxaltma üsullarından biri də eyni gendən birdən çox
mRNA istehsal etmələridir. Translyasiya və transkripsiya proseslərini koordinasiya mexanizmi bu iki canlı
qrupu arasında fərqlilik göstərir. Aradakı ən önəmli fərq
bakteriya hüceyrəsinin bölümlü quruluşa malik olmaŞəkil 17.23 Poliribosomlar.
Böyüyən
polipeptidlər

Bitmiş
polipeptid

Ribosom
vahidləri
Poliriboso

mRNA-nın
önü
(5ʹ ucu)

m

mRNA-nın
arxası
(3ʹ ucu)

(a) mRNA, adətən, çox sayda ribosom tərəfindən translyasiya
olunaraq poliribosom deyilən struktur yığını əmələ gətirir.

Ribosomlar
mRNA

Şəkil 17.24 Bakteriyada transkripsiya və translyasiya uc-uca
calanır. Bakteriyalarda mRNA-nın translyasiyası ön hissə (5ʹ ucu)
DNA qəlibindən çıxdıqdan dərhal sonra başlaya bilir. Mikroqrafda (TEM) E. coli bakteriyasının DNA zənciri üzərində transkripsiya
aparan RNA polimerazlarını görmək mümkündür. Hər polimerazdan
bir ədəd artıq ribosom tərəfindən translyasiya olunmağa başlamış,
böyüməkdə olan RNA zənciri çıxır. Yeni əmələ gələn polipeptidlər
mikroqrafda görünməsələr də aşağıdakı sxemdə göstərilmişlər.
RNA polimeraz

DNA

mRNA
Poliribosom
Transkripsiya
yönü

RNA
polimeraz

DNA

Poliribosom
Polipeptid
(amino ucu)
Ribosom
mRNA (5ʹ ucu)
Bu mRNA molekullarından hansı biri ilk sintez
VİZUAL BACARIQ
olunmağa başayıb? Onun üzərindəki ribosomlardan hansı biri ilk
olaraq translyasiyaya başlayandır?

masından qaynaqlıdır. Təkotaqlı bir emalatxanada olduğu kimi, bakteriya hüceyrəsi hər iki prosesi arxa-arxaya
calayaraq sürətli istehsalat işi apara bilir. Nüvəsiz
canlıda transkripsiya və translyasiya eyni zamanda baş
verə bilir (Şəkil 17.24) və yeni proteinlər sürətlə ünvana
çatdırılır.
Eukariotik hüceyrədə isə nüvə örtüyü transkripsiya ilə
translyasiyanı ayırır və geniş miqyaslı RNA emalı üçün
otaq təmin edir. Emal mərhələsi əlavə tənzim nöqtələri
təmin edərək hüceyrə metabolizminin dəqiq koordinasiyasına imkan yaradır. Şəkil 17.25 eukariot hüceyrədə
gendən polipeptidə gedən yolu təsvir edir.

YOXLAMA 17.4
1. Böyüyən polipeptidə doğru aminturşunun əlavə olunmasını
təmin edən iki proses hansıdır?
2. İfraz üçün sintez olunan polipeptidin endomembran sistemə
necə çatdığını təsvir edin.
3. TƏSVİR ET
3ʹ-CGU-5ʹ antikodonuna malik bir tRNA çəkin.
Bu tRNA hansı iki fərqli kodona bağlana bilir? Hər iki kodonu mRNA üzərində təsvir edin. 5ʹ və 3ʹ uclarını işarələyin və
daşıdığı aminturşunu tapın.

(b) Mikroqrafda bakteriyanın nəhəng poliribosomu görünür.
Böyüməkdə olan polipeptidlər burada görünmür (TEM).

4. ƏGƏR
Bir eukariot hüceyrədə proteinlər poli-A quyruğunu
5ʹ papağa yaxınlaşdıraraq dairəvi mRNA əmələ gətirir. Bu
struktur translyasiya məhsuldarlığını necə artırar?
FƏSİL
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Əsas Gendən
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Təkamülİnformasiya
və Elmi Araşdırma
FƏSİL
17 1
Gen
ekspressiyası:
Proteinə
axışı

355

Şəkil 17.25 Eukariot hüceyrədə transkripsiya və translyasiyaya ümumi baxış.
Sxem bir gendən bir polipeptidə gedən yolu
təsvir edir. Bir gen eyni RNA-nı təkrar-təkrar
istehsal edə bildiyi kimi, bir mRNA da eyni
polipeptidləri əmələ gətirmək üçün transl-

yasiya prosesini təkrarlaya bilir. Xatırladaq
ki, tRNA və rRNA genləri kimi bəzi genlərin
yekun məhsulu translyasiya olunmur. Bakteriya, arxeya və eukariotların transkripsiya və
translyasiya prosesləri, ümumi olaraq, çox
bənzərdir. Əsas fərq eukariotun nüvəsində

RNA-nın emal olunmasıdır. Digər önəmli
fərqlər transkripsiya ilə translyasiyanın başlanğıc və transkripsiyanın bitiş addımlarında
baş verir. Bütün bu prosesləri hüceyrə içində
təsəvvür edə bilmək üçün Şəkil 6.32-yə
baxın.

DNA
TRANSKRİPSİYA
1 RNA DNA qəlibindən
transkripsiya olunur.

3ʹ

A

li-

Po
RNA
polimeraz

RNA
transkripti
RNA EMALI

Ekzon

2 Eukariotlarda RNA
transkripti (pre-mRNA)
splaysinq və digər modifikasiyalardan keçdikdən
sonra mRNA şəklində
nüvədən sitoplazmaya
keçir.

RNA transkripti
(pre-mRNA)
İntron
Aminoasil-tRNA
sintetaz

-A

Poli
NÜVƏ

Aminturşu
SİTOPLAZMA

AMİNTURŞU AKTİVASİYASI

tRNA

4 Aminturşu ATP və
spesifik enzim vasitəsilə
müvafiq tRNA molekuluna
qoşulur.

2 mRNA nüvədın çıxıb
sitoplazmada ribosoma
bağlanır.
mRNA

Böyüməkdə
olan polipeptid

5’ papaq

3ʹ

Ribosom
vahidləri

Po

5’ papaq
TRANSLYASİYA

Kodon

Ribosom
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A

li-

Aminoasil
tRNA

5 mRNA ribosom
içindən hər addımda
Antikodon bir kodon keçdikcə,
tRNA-lar aminturşu yüklərini böyüməkdə olan
polipeptidə əlavə edirlər.
Tamamlanan polipeptid
ribosomdan sərbəst
buraxılır.

BAŞLIQ 17.5
Bir nukleotidlik mutasiya belə
proteinin struktur və funksiyasına
təsir edə bilir
Gen ekspressiyasına nəzər saldıqdan sonra, növbəti
mövzumuz hüceyrənin genetik informasiyasında baş
verən dəyişikliklərin nəticələridir. Mutasiya adlanan
bu dəyişikliklər orqanizmlər arasındakı nəhəng gen
çeşidliliyinin əsl mənbəyidir. Çünki mutasiya, nəticə
etibarilə, yeni genin qaynağıdır. Əvvəlki fəsillərdə bəhs
olunan xromosom dəyişikliyi (Şəkil 15.14) böyük ölçülü mutasiya sayılır. Bu fəsildə genin tək bir nukleotid
cütünün dəyişməsi olan nöqtə mutasiyası, habelə, bir,
yaxud bir neçə nukleotid cütünə təsir edən dəyişikliklərdən bəhs edəcəyik.
Nöqtə mutasiyası qamet, yaxud qameti doğuran hüceyrədə baş verərsə, onun yeni nəsillərə keçmə ehtimalı
vardır. Mutasiya fərdin fenotopinə mənfi təsir göstərirsə, bu mutant vəziyyət genetik yaxud irsi xəstəlik
adlanır. Məsələn, oraqvari hüceyrə xəstəliyinin genetik
qaynağı hemoqlobinin β-qlobin polipeptidini kodlayan gendə tək bir nukleotid cütünün mutasiyasıdır.
DNA qəlibinin bir nukleotidində baş verən dəyişiklik
mRNA-da özünü göstərir və anormal protein istehsalına
səbəb olur (Şəkil 17.26, həmçinin Şəkil 5.19). Mutant
hemoqlobinin səbəb olduğu oraqvari qırmızı qan hüceyrələri bu allel baxımından homoziqot olan fərdlərdə
bir sıra simptomlara səbəb olur (Başlıq 14.4 və Şəkil
23.18). Nöqtə mutasiyası nəticəsində yaranan xəstəliklərə bir başqa nümunə, ailəvi kardiomiyopatiya adlanan

ürək xəstəliyidir. Bu xəstəlik bəzi gənc atletlərin tragik,
ani ölümlərinə səbəb olmuşdur. Bu xəstəliyin qaynağı
kimi ayrı-arılıqda bu xəstəliyə səbəb ola bilən, əzələ
proteinləri kodlayan bir neçə gendə baş verən nöqtə
mutasiyaları müəyyən edilmişdir.

Kiçikmiqyaslı mutasiya növləri
Növbəti mövzu kiçikmiqyaslı mutasiyanın proteinə
necə təsir etdiyidir. Əvvəla, bir çox mutasiya kodlanan
bölgənin xaricində baş verir və beləcə, orqanizmin fenotipi üzərində göstərə biləcəyi təsir ya çox cüzidir, ya
da görülməsi çox çətindir. Bu səbəblə, burada mövzunu
protein kodlayan genlərdə baş verən mutasiyalarla məhdudlaşdıracağıq. Gendaxili kiçikmiqyaslı mutasiyaları,
ümumi olaraq, iki sinfə ayırmaq mümkündür: (1) tək
nukleotid cütü əvəzləyici mutasiyalar və (2) nukleotid
cütü əlavə edən, yaxud çıxaran mutasiyalar. Əlavə və
çıxarma bir, yaxud daha çox nukleotidlik ola bilir.

Əvəzləyici mutasiyalar

Nukleotid cütünü əvəzləyici mutasiya bir nukleotid və onun cütünün başqa bir nukleotid cütü ilə yer
dəyişməsidir (Şəkil 17.27a). Genetik kodun artıqlıq
xüsusiyyəti səbəbilə bəzi əvəzləyici mutasiyaların kodlanan protein üzərində heç bir təsiri olmur. Məsələn,
qəlib zəncirdəki 3ʹ-CCG-5ʹ kodonu 3ʹ-CCA-5ʹ kodonuna çevrilərsə, müvafiq şəkildə GGC mRNA kodonu
GGU olacaq, lakin proteində eyni mövqeyə yenə qlisin
aminturşusu əlavə olunacaq (Şəkil 17.6). Başqa sözlə,
mutasiya bir kodonu eyni aminturşu kodlayan başqa bir
kodona çevirə bilir. Bu cür dəyişiklik səssiz mutasiya
adlanır, çünki fenotip üzərində müşahidə oluna bilən
təsiri yoxdur. (Səssiz mutasiya,
həmçinin, genin xaricində də baş
Şəkil 17.26 Oraqvari hüceyrə xəstəliyinin molekulyar əsası: nöqtə mutasiyası. Oraqvari
verir.) Maraqlıdır ki, bəzi səssiz
hüceyrə xəstəliyinə səbəb olan allel yabanı tip (normal) alleldən tək bir DNA nukleotid cütü ilə
mutasiyaların, əmələ gələn protefərqlənir. SEM ilə çəkilmiş normal qırmızı qan hüceyrəsi (solda) və oraqvari hüceyrə (sağda)
ini
dəyişdirməsə də dolaylı olaraq,
müvafiq olaraq, yabanı tip və mutant allel baxımından homoziqot fərdlərdən alınmışdır.
genin nə vaxt və hansı səviyyədə
işləyəcəyinə təsir edə bildiyinə
dair dəlillər vardır.
Yabanı tip β-qlobin
Oraqvari hüceyrə β-qlobini
Aminturşunu dəyişdirən əvəzləyici
mutasiya səhv məna mutasiMutant (oraqvari
yası
adlanır. Bu növ mutasiyanın
hüceyrə)
DNA-sıYabanı tip β-qlobin
Mutant β-qlobinə aid DNA
nın qəlib zənciri
təsiri çox kiçik ola bilər: Yeni
(üst) A nukleotiaminturşu yerinə keçdiyi köhnə
dinə, yabanı tip
aminturşu ilə çox bənzər xassələrə
isə T nukleotidinə
malikdir.
malik ola bilər, yaxud mutasiya
aminturşu ardıcıllığı dəqiqliyinin
Mutant mRNA-da
mRNA
mRNA
çox da əhəmiyyətli olmadığı bölgəkodonların birində
də baş verə bilər.
A yerinə U nukleotidi var.
Proteində irimiqyaslı dəyişikliklərə
səbəb olan əvəzləyici
Mutant β-qlobin
mutasiyaların
bioloji əhəmiyyəti
Normal hemoqlobin
Oraqvari hüceyrə hemoqlobini
həmin yerdə qlutamin
turşusu
(Glu)
böyükdür.
Hemoqlobinin
β-qlobin
Glu
Val
yerinə valinə (Val)
vahidində
olduğu
kimi,
proteinin
malikdir.
kritik bölgəsində (Şəkil 17.26),
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Şəkil 17.27 mRNA ardıcıllığını dəyişdirən kiçikmiqyaslı mutasiyalar. Burada, sadalanan mutasiyalardan
biri istisna olmaqla, bütün mutasiyalar polipeptidin aminturşu ardıcıllığına təsir edir.
Yabanı tip
DNA qəlib zənciri
mRNA
Protein

Met

Lys

Phe

Gly

Amino ucu

(a) Nukleotid cütü əvəzləyici mutasiya

Lys

Met

(b) Nukleotid cütü əlavəsi və çıxarılması
G yerinə A

Əlavə A

C yerinə U

Əlavə U

Gly

Phe

Stop

Səssiz: Aminturşu ardıcıllığına təsir etmir.

Met

Lys

Phe

Met

Stop
Çərçivə sürüşməsi baş verdiyi yerdən etibarən mənanı dəyişdirir.
(1 nukleotid cütü əlavəsi)

C yerinə T

çıxarılıb

G yerinə A

çıxarılıb

Ser

Stop

Səhv məna: proteindəki mövqeyindən və yeni aminturşudan asılı
olaraq, müxtəlif təsirləri vardır.

Met

Lys

çıxarılıb

A yerinə U

çıxarılıb

Stop

Mənasız: Təsiri yeni yaranan stop kodonun kodlanan ardıcıllığın
başına nə qədər yaxın olduğundan asılıdır.

yaxud enzimin aktiv mərkəzindəki (Şəkil 8.19) tək bir
aminturşu dəyişikliyi protein fəaliyyətini ciddi şəkildə
dəyişə bilər. Adətən, bu cür mutasiyalar neytral, yaxud
zərərli olub, xarab protein əmələ gətirir və hücyerə
fəaliyyətini pozur. Çox nadir hallarda isə, bu mutasiyalar proteini yaxşılaşdıra, yaxud tamamilə yeni qabiliyyəti olan protein yarada bilir.
Əvəzləyici mutasiya, adətən, səhv məna mutasiyasıdır, yəni dəyişən kodon aminturşu kodlayır, ancaq kodladığı aminturşu, adətən, səhv olur. Nöqtə mutasiyası
aminturşu kodonunu stop kodonuna da çevirə bilir. Bu
BÖLÜM 3
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Leu

Ala

Çərçivə sürüşməsi geniş məna yanlışlığına səbəb olur
(1 nukleotid cütünün silinməsi).

T yerinə A

Met

358

Stop
Karboksil ucu

Met

Phe

Gly

Stop

3 nukleotid cütünün silinməsi: Çərçivə sürüşməsi baş vermir,
ancaq bir aminturşu itir. 3 nukleotid cütünün əlavəsi isə bir
aminturşu artırır (göstərilməyib).

halda mənasız mutasiya adlanır və translyasiyanın
natamam bitməsinə səbəb olur. Yaranan polipeptid
normal genin kodladığı polipeptiddən qısa olur. Əksər
mənasız mutasiyalar xarab protein yaradır.
Məsələ Həlli Məşğələsində insulin genində tez-tez
rast gəlinən, bir neçə tək nukleotidlik əvəzləyici mutasiya ilə işləmə fürsəti tapacaqsınız. Buradakı bütün
mutasiyaların diabet xəstəliyinə səbəb olma ehtimalı
var. Məşğələdə, mutasiyaları yuxarıda təsvir olunan
siniflərə ayırmaq və aminturşu ardıcıllığında səbəb
olduqları dəyişiklikləri təsvir etmək tələb olunur.

MƏSƏLƏ HƏLLİ MƏŞĞƏLƏSİ

Üç körpənin
neonatal diabet
xəstəliyinin
səbəbi insulin
mutasiyalarıdırmı?
İnsulin qanın qlükoz səviyyəsini tənzimləmədə açar rol oynayan hormondur.
Bəzi hallarda, neonatal diabet xəstəliyinin
səbəbi insulin proteini kodlayan gendə
nukleotid əsas cütü əvəzləyici mutasiyadır.
Bu mutasiya protein strukturunu proteinin
funksiyasını pozacaq dərəcədə dəyişdirir.
Birnukleotidlik əvəzləyici mutasiyanı necə
təyin etmək olar? Bundan əlavə, bu nöqtə
mutasiyasının aminturşu ardıcıllığı üzərindəki təsirini necə müəyyən etmək olar?
Bu gün artıq bütün genomun ardıcıllığını
çıxarmaq mümkün olduğuna görə, həkimlər bu DNA informasiyasını istifadə edərək,
xəstəliyə diaqnoz qoya və müalicə yolları
təklif edə bilirlər. Məsələn, neonatal diabet
xəstəliyindən əziyyət çəkən insandan
alınan insulin geninin ardıcıllığını analiz
edərək, mutasiya olub olmadığını və onun
təsirini aydınlaşdırmaq mümkündür.

Bu məşğələdə diabet xəstələrinin insulin genlərindəki bəzi mutasiyaların təsirini
aşkar etməlisiniz.
Yanaşmanız

Tibbi genetika eksperti olduğunuzu düşünün və fərz edin ki, sizə hamısı insulin
genində bir nukleotid cütü əvəzləyici mutasiya daşıyan üç xəstə körpənin analiz
nəticələri göndərilib. Tapşırıq hər bir mutasiyanı nəzərdən keçirib dəyişikliyin
insulin proteininin aminturşu ardıcıllığı üzərindəki təsirini aydınlaşdırmaqdır.
Mutasiyaları tapmaq üçün xəstəyə aid insulinin komplementar DNA (cDNA,
ing. complementary DNA) ardıcıllığını yabanı tip ilə müqayisə etməlisiniz.
(cDNA mRNA əsasında qurulmuş ikizəncirli DNA molekuludur və beləcə, sadəcə
translyasiya olunan bölgələr buraya daxildir, yəni intronlar yoxdur. cDNA ardıcıllıqları, adətən, genlərin kodlanan bölgələrini müqayisə etmək üçün istifadə
olunur.) Əgər varsa, fərqlənən kodonları tapmaq sizə xəstənin insulin proteinində
hansı aminturşunun dəyişikliyə uğradığını göstərəcəkdir.

Datanız

Hər bir xəstənin insulin proteininin 35-40 (Bütün protein 110 aminturşudan ibarətdir.) arası mövqelərindəki aminturşulara aid cDNA kodonlarını analiz etməlisiniz.
Aydındır ki, burada start kodonu (AUG) yoxdur. Yabanı tip və xəstələrə aid cDNA
ardıcıllıqları kodonlarına ayrılmış və cərgələnmiş şəkildə aşağıda göstərilmişdir.
Yabanı tip 5ʹ–CTG GTG GAA GCT CTC TAC CTA GTG TGC GGG GAA CGA GGC TTC TTC TAC ACA CCC AAG ACC – 3ʹ
Birinci xəstə 5ʹ–CTG GTG GAA GCT CTC TAC CTA GTG TGC GGG GAA CGA GGC TGC TTC TAC ACA CCC AAG ACC – 3ʹ
İkinci xəstə 5ʹ–CTG GTG GAA GCT CTC TAC CTA GTG TGC GGG GAA CGA GGC TCC TTC TAC ACA CCC AAG ACC – 3ʹ

Üçüncü xəstə 5ʹ–CTG GTG GAA GCT CTC TAC CTA GTG TGC GGG GAA CGA GGC TTC TCG TAC ACA CCC AAG ACC – 3ʹ

Data mənbəsi N. Nishi and K. Nanjo, Insulin gene mutations and diabetes, Journal
of Diabetes Investigation 2:92–100 (2011).

Analiz

1. Xəstələrin cDNA ardıcıllıqlarını yabanı tip ardıcıllığı ilə müqayisə edərək, bir
nukleotid əsas cütü əvəzləyici mutasiya əmələ gəlmiş kodonlarını işarələyin.
2. Şəkil 17.6-dakı kodon cədvəlini istifadə edərək, xəstələrin mutasiyalı kodonları tərəfindən kodlanan aminturşu ilə yabanı tipdəki müvafiq kodonun
aminurşusunu təyin edin. DNA ardıcıllığı, bir qayda olaraq, kodlayan cDNA
(qeyri-qəlib) ardıcıllığı şəklində verilir və buna görə də, ardıcıllığı mRNA
koduna çevirmək üçün yalnızca T yerinə U qoymaq kifayətdir. Xəstələrdəki
əvəzləyici mutasiyaları səssiz, mənasız və səhv məna mutasiyalar olaraq
sinifləndirin. Cavabınızı izah edin.
3. Xəstələrdəki mutant aminturşunun strukturu ilə yabanı tip insulin ardıcıllığındakı müvafiq aminturşunun stukrturunu müqayisə edin (Şəkil 5.14). Bütün
xəstələrin neonatal diabetdən əziyyət çəkdiyi bilindiyinə görə, hər bir fərddəki
aminturşu dəyişikliyinin insulin proteininə hansı yöndən təsir etdiyini və
xəstəliyə necə səbəb ola biləcəyini müzakirə edin.

Əlavə və çıxarma mutasiyaları
Əlavə mutasiyası DNA-ya yeni nukleotid cütlərinin
daxil edilməsi, çıxarma mutasiyası isə mövcud olanın pozulmasıdır (Şəkil 17.27b). Bu növ mutasiyaların,
əvəzləyici mutasiyalar ilə müqayisədə, istehsal olunan
protein üzərindəki təsiri daha dağıdıcıdır. Nukleotidlərin əlavə edilməsi və çıxarılması genetik informasiyanın
translyasiyada oxunma çərçivəsi olan üçlü qrupunu
poza bilir. Bu cür mutasiya çərçivə sürüşməsi mutasiyası adlanır və əlavə olunan, yaxud çıxarılan nukleotid

sayının üç ədədinin qatları olmadığı zaman baş verir.
Əlavə və çıxarma nöqtəsindən aşağıda yerləşən bütün
nukleotidlərin kodon düzülüşü pozulur, genişmiyqaslı
məna dəyişikliyi, gec-tez, natamam bitiş ilə nəticələnən
mənasız mutasiya əmələ gətirir. Çərçivə sürüşməsi genin ən sonlarına yaxın baş verdiyi hallar istisna olmaqla,
əldə olunan protein, əksər hallarda, funksiyasını itirir.
Əlavə və çıxarma kodlayan bölgələrdən kənarda da baş
verir. Bunlar çərçivə sürüşməsi mutasiyaları adlanmır,
ancaq genlərin eksperssiyasını dəyişdirmək kimi müxtəlif yollarla fenotipə təsir edə bilir.
FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Gendən
Mövzuları,
Təkamülİnformasiya
və Elmi Araşdırma
FƏSİL
17 1
Gen
ekspressiyası:
Proteinə
axışı
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Yeni Mutasiya və Mutagen
Mutasiya bir çox yolla əmələ gələ bilər. DNA replikasiyası və rekombinasiyası zamanı nukleotid cütlərində
əvəzləmə, əlavə və çıxarma mutasiyaları əmələ gəldiyi
kimi, uzun DNA parçalarını dəyişdirən mutasiyalara da
rast gəlmək mümkündür. Məsələn, DNA replikasiyası
zamanı böyüyən zəncirə səhv nukleotid əlavə olunarsa,
o nukleotid üzərindəki əsas digər zəncirin nukleotidi ilə
doğru cüt əmələ gətirə bilməyəcək. Bir çox halda, bu
səhv DNA yoxlama və təmir sistemi tərəfindən düzəldilir (Başlıq 16.2). Əks halda, bu səhv növbəti replikasiyada qəlib olaraq istifadə olunaraq mutasiya əmələ
gətirəcəkdir. Bu növ dəyişiklik öz-özünə mutasiya adlanır.
Belə mutasiyaların yaranma sürətini ölçmək çətindir.
DNA replikasiyası zamanı E.coli və eukariotlar üçün
təxmini rəqəmlər hesablanmışdır və dəyərlər bənzərdir: Təqribən hər 1010 nukleotiddən biri dəyişir və yeni
nəslə keçir.
Mutagen adlı, DNA zəncirini dəyişdirən bir sıra
fiziki və kimyəvi faktorlar aşkar edilmişdir. 1920-ci
illərdə Hermann Muller Rentgen şüalarının Drosophila
milçəyində genetik dəyişiklik əmələ gətirdiyini kəşf
etmiş və bunları araşdırmalarında mutant milçək əmələ
gətirmək üçün istifadə etmişdir. Alim Rentgen və digər
yüksək enerjili radiasiyanın laboratoriya heyvanlarının
genetik maddəsinə zərər verə bildiyinə görə, insanlar
üçün də təhlükəli ola biləcəyi nəticəsini çıxarmaqda
gecikmədi. Fiziki mutagenlərdən biri olan ultrabənövşəyi işıq DNA zəncirində zərərli timin dimerləri əmələ
gətirir (Şəkil 16.19).
Kimyəvi mutagenlər bir neçə sinfə ayrılır. Nukleotid
analoqu normal DNA nukleotidlərinə bənzəyən, lakin
DNA replikasiyası zamanı səhv cütləşmə əmələ gətirən kimyəvi maddədir. Kimyəvi mutagenlərin digər
bir növü DNA içərisinə girərək qoşa spiralın formasını
dəyişdirir və düzgün DNA replikasiyasına mane olur.
Digər mutagenlər əsasların kimyəvi tərkibini dəyişdirərək, onların normal cütləşmə əmələ gətirməsinin
qarşısını alır.
Alimlər kimyəvi maddənin mutagen fəallığını ölçmək
üçün bir sıra metodlar icad etmişlər. Bu sınaqların əsas
tətbiqlərindən biri bütün potensial mutagen maddələrin gücünü ölçərək onlara dəyər verməkdir. Yanaşma
əksər karsinogen (xərçəng törədən maddə, ing. cancer
xərçəng) maddələrin mutagen, əksər mutagenlərin də
karsinogen olduğu faktına söykənir.

Gen anlayışına yenidən baxış
Gen tərifi genetika elminin tarixi boyunca dəyişdiyi
kimi, bu kitabın fəsillərində də təkamül keçirir. Mendel-in fenotipik xassələrə təsir edən irsi vahid anlayışı
ilə başladıq (Fəsil 14). Morgan və əməkdaşları sayəsində bu vahidlərin xromosomun lokuslarında yerləşdiyini
öyrəndik (Fəsil 15). Daha sonra, genlərin xromosomun
DNA molekulu üzərində yerləşən spesifik nukleotid
ardıcıllıqları olduğu faktı ilə tanış olduq (Fəsil 16). Son
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olaraq, bu fəsildə gen anlayışına funksional baxımdan
yanaşaraq, belə bir tərif verdik: spesifik funksional RNA
molekulu (məsələn tRNA), yaxud polipeptid zənciri
kodlayan DNA ardıcıllığı. Bu gen anlayışlarının hamısı
tədqiqatın kontekstinə görə, faydalı ola bilər.
Artıq bilirik ki, "bir gen bir polipeptid kodlayır" iddiası lazımdan çox sadədir. Əksər eukariot genlərinin
intron kimi kodlanmayan bölgələri vardır, yəni genin
öz polipeptidi ilə üst-üstə düşməyən böyük parçaları
mövcuddur. Molekulyar bioloqlar, adətən, promotor və
DNA-nın digər bəlli tənzimləyici bölgələrini genə daxil
edirlər. Bu DNA ardıcıllıqları RNA-ya çevrilmir, lakin
transkripsiyanın baş verməsi üçün vacib olduqlarından,
funksional genin bir parçası olaraq düşünülməlidirlər.
Doğru gen tərifi rRNA, tRNA və digər translyasiya
olunmayan RNA növlərini transkripsiya edən DNA parçalarını əhatə edəcək qədər geniş olmalıdır. Bu genlərin
polipeptid məhsulu yoxdur, ancaq hüceyrədə önəmli rol
oynayırlar. Bütun bu müzakirələr belə bir gen tərifinə
gətirib çıxarır: Gen ekspressiya prosesindən keçərək son
məhsul olaraq polipeptid, yaxud RNA molekulu istehsal
edə bilən DNA bölgəsidir.
Fenotip nəzərə alındığında, adətən, polipeptid kodlayan genlərdən başlamaq daha faydalıdır. Bu fəsildə
molekulyar səviyyədə tipik bir genin RNA molekuluna
transkripsiyasından sonra, polipeptidə translyasiya olunaraq spesifik struktur və funksiya əmələ gətirdiyindən
bəhs olundu. Protein isə, öz növbəsində, orqanizmin
müşahidə oluna bilən fenotipini əmələ gətirir.
Bir hüceyrə növü genlərinin yalnız bir altçoxluğunu
istifadə edir. Bu çoxhüceyrəli canlıların təməl xassəsidir.
Normal şərtlərdə tük hüceyrələrində istehsal olunan saç
proteinlərinin gözdəki linza hüceyrələrində də istehsal
olunması böyük problem yaradardı. Gen ekspressiyası
böyük dəqiqliklə tənzimlənir. Növbəti fəslə bu tənzimin sadə formasının müşahidə edildiyi bakteriyalarla
başlayıb eukariyotlarda olan mexanizmlər ilə davam
edəcəyik.

YOXLAMA 17.5
1. Genin kodlanan hissəsinin ortasından bir nukleotid cütü
çıxarılarsa, nə baş verər?
2. ƏLAQƏ QUR
Adətən, oraqvari hüceyrə alleli baxımından
heteroziqot insanların səhhətində nasazlıq müşahidə olunmur, ancaq bəzi şərtlərdə allelin fenotipə təsirləri görünür
(Şəkil 14.17). Bu təsiri gen ekspressiyası baxımından necə
izah edərdiniz?
3. TƏSVİR ET
Genin qəlib zəncir ardıcıllığından bir hissə
aşağıdakı kimidir:
3ʹ-TACTTGTCCGATATC-5ʹ
Bu ardıcıllıq aşağıdakı kimi mutasiyaya uğrayır:
3ʹ-TACTTGTCCAATATC-5ʹ
Yabanı və mutant tipin hər ikisi üçün DNA-nın ikizəncirli
ardıcıllığını, buradan əmələ gələn mRNA ardıcıllığı və onların
kodladığı aminturşu ardıcıllığını yazın. Mutasiyanın aminturşu
ardıcıllığına təsiri nədir?

17 Fəslin İcmalı

Əksər eukariotik genlər hissələrə ayrılır. Genin mRNA-ya
daxil olan bölgəsində ekzon parçaları arasına səpələnmiş
intron parçaları vardır. RNA splaysinq prosesində
intronlar çıxarılaraq ekzonlar birləşdirilir. RNA splaysinq,
adətən, splaysosom ilə baş verir, ancaq bəzən, RNA
özbaşına splaysinq həyata keçirir. Ribozim adlı bəzi
RNA-ların katalizasiya qabiliyyəti RNA-nın öz daxili
xassələrindən irəli gəlir. Alternativ RNA splaysinq intron
sayəsində mümkündür.

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

17.1

Genlərin transkripsiya və translyasiyası protein
əmələ gətirir
Beadle və Tatum-un Neurospora mutantları ilə apardıqları
araşdırmalar nəticəsində bir gen – bir polipeptid hipotezi
ortaya çıxmışdır. Gen ekspressiyası gendəki informasiya
əsasında spesifik polipeptid (enzim və digər proteinlər),
yaxud RNA sintezi prosesidir.
Transkripsiya DNA-nın qəlib zəncirinə komplementar RNA sintezidir. Translyasiya aminturşu ardıcıllığı
məlumat RNA (mRNA) molekulundakı nukleotid ardıcıllığına əsaslanan polipeptid sintezidir.
Genetik informasiya üst-üstə düşməyən nukleotid üçlükləri, yəni kodon ardıcıllıqları şəklindədir. Mümkün olan 64
mRNA kodonundan 61-i aminturşu kodlayır, 3-ü isə stop
siqnalıdır. Kodonlar doğru oxunma çərçivəsində oxunmalıdır.

5ʹ papaq
Pre-mRNA

Ekzon 3'

İntron
RNA splaysinq

mRNA
5’ UTR

Kodlanlan
bölgə

3’ UTR

5ʹ papaq və poli-A quyruğun eukarotik mRNA-dakı vəzifəsi
nədən ibarətdir?

BAŞLIQ

Bir genin gen ekspressiyası vasitəsilə orqanizmin fenotipinə
təsir mexanizmini təsvir edin?

BAŞLIQ

Poli-A quyruq

5ʹ Ekzon İntron Ekzon

17.4

Translyasiya RNA idarəli polipeptid istehsalıdır:
yaxın baxış

17.2

Hüceyrə mRNA məlumatını proteinə nəqliyyat RNAsı (tRNA) vasitəsilə translyasiya edir. Aminoasil-tRNA
sintetaz enzimi spesifik aminturşu ilə tRNA antikodonunu
qoşalaşdırır. Bu tRNA öz antikodonu vasitəsilə mRNA-dakı komplementar kodona bağlanır. Protein və ribosomal
RNA (rRNA) molekullarından ibarət olan ribosom üzərindəki mRNA və tRNA qoşulma yuvaları ilə bu bağlanmanı
asanlaşdırır.
Ribosom translyasiyanın 3 mərhələsini koordinasiya
edir: başlama, uzanma və bitiş. tRNA ribosomun
A və P yuvalarından keçib E yuvasından çıxarkən,
aminturşuların arasındakı peptid rabitələrinin yaranması
rRNA tərəfindən katalizlənir.

Transkripsiya DNA tərəfindən idarə olunan RNA
sintezidir: yaxın baxış
RNA sintezi DNA qəlib zəncirinə komplementar RNA
nukleotidlərini bir-birinə qoşan RNA polimeraz tərəfindən katalizlənir. Bu proses RNA-da timin yerinə urasil
qoşulması istisna olmaqla, DNA replikasiyası ilə eyni əsas
cütləşməsi qaydalarına tabedir.
Transkripsiya vahidi
Promotor

Polipeptid

RNA polimeraz

tRNA

DNA qəlib
zənciri

Aminturşu

RNA transkripti
Antikodon

Transkripsiyanın üç mərhələsi vardır: başlama, uzanma və
bitiş. Eukariotlarda, adətən, TATA qutusu ehtiva edən
promotor RNA sintezinin başlayacağı yeri təyin edir. RNA
polimeraz transkripsiya faktorları köməyilə promotoru tanıyaraq transkripsiya başlanğıc kompleksi əmələ gətirir.
Bitiş mərhələsi bakteriya ilə eukariotlar arasında fərqlənir.

Kodon
mRNA
Ribosom

Translyasiya sonrası emalda proteinin bəzi hissələri kəsilib
atıla; şəkər, lipid, fosfat və digər kimyəvi birləşmələr əlavə
oluna bilir.
Bütün proteinlərin sintezi sitozoldakı sərbəst ribosomlarda
başlayır. Yalnız siqnal peptidə malik proteinlərin sintezi
ER üzərində davam edir.
Bir gen eyni anda birdən çox RNA polimeraz tərəfindən
transkripsiya oluna bilir. Eləcə də, bir mRNA da birdən
çox ribosom tərəfindən translyasiya oluna və poliribosom
əmələ gətirə bilir. Bakteriyada bu proseslər eynizamanlı
olduğu halda, eukariotlarda nüvə örtüyü onları məkan və
zaman baxımından ayırır.

Gen transkripsiyasının başlanğıc mərhələsi baxımından bakteriya və eukariot arasında bənzərlik və fərqliliklər nələrdir?

BAŞLIQ

17.3

Eukariotik RNA transkripsiyadan sonra emal
prosesindən keçir
Eukariot mRNA RNA emalı prosesidən keçir: 5ʹ papaq –
5ʹ ucuna dəyişdirilmiş nukleotid əlavəsi, 3ʹ ucuna poli-A
quyruq əlavəsi, RNA splaysinq. Emal olunmuş mRNA-nın
kodlanan hissəsinin hər iki ucunda 5ʹ UTR və 3ʹ UTR adlı
translyasiya olunmayan bölgələr olur.

Polipeptid istehsal edən ribosomda tRNA-nın funksiyasını
təsvir edin.
FƏSİL 17
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BAŞLIQ

17.5

Bir nukleotidlik mutasiya belə proteinin struktur
və funksiyasına təsir edə bilir
Bir cüt DNA əsasının dəyişməsi olan nöqtə mutasiyası
kiçik miqyaslı mutasiya sayılır və proteinin funksiyasını
itirməsinə səbəb ola bilir. Nukleotid cütü yerdəyişdirmə
prosesi səhv məna mutasiyası, yaxud mənasız mutasiya əmələ gətirə bilir. Nukleotid cütünün əlavə, yaxud
silinmə prosesi çərçivə sürüşməsinə səbəb ola bilir.
DNA replikasiyası və rekombinasiya proseslərinin özləri də
mutasiyaya səbəb ola bilir. Kimyəvi və fiziki mutagenlər
genləri dəyişdirə bilən DNA zədələrinə səbəb olur.
Genin bir nukleotid əsasının kimyəvi olaraq dəyişdirilməsinin
nəticəsi nə olar? DNA təmir sisteminin hüceyrədəki rolu nədir?

8.

Şəkil 17.24-də göstərildiyi tərzdə, proseslərin arxaya-arxaya baş verməsi eukariot hüceyrədə mümkündürmü? Cavabı izah edin.

9. Cədvəldəki boşluqları doldurun:

RNA növü

Funksiyaları

Məlumat RNA (mRNA)
Nəqliyyat RNA (tRNA)
Ribosom strukturunda iştirak edir.
Ribozim olaraq katalitik fəaliyyət
göstərir (peptid rabitəsinin yaranmasını katalizləyir)
İlkin transkript
Splaysosomun kiçik RNA-ları

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

1. Aşağıdakılardan hansı baş vermədən eukariot hüceyrənin
transkripsiyası başlamaz?
A) İki DNA zənciri bir-birindən tamamilə ayrılır və promotor tam açılır.
B) Çox sayda transkripsiya faktoru promotor bölgəsinə
bağlanır.
C) 5ʹ papaq mRNA-dan çıxarılır.
D) DNA intronları qəlibdən silinir.

10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Aminturşuların çoxu bənzər kodon
dəstləri ilə kodlanır (Şəkil 17.6). Bu bənzərliyi izah edən
ən az bir təkamül mexanizmi təklif edin.

2. Aşağıdakılardan hansı kodon üçün doğru deyildir?
A) Bir kodon başqa bir kodonun aminturşusunu ifadə edə
bilər.
B) Heç vaxt birdən çox aminturşu kodlamır.
C) tRNA molekulunun bir ucuna bağlanır.
D) Genetik kodun təməl vahididir.
3. Bəlli bir tRNA molekulunun antikodonu
A) müvafiq mRNA kodonuna komplementardır.
B) müvafiq rRNA üçlüyünə komplementardır.
C) bəlli bir aminturşuya bağlanan tRNA hissəsidir.
D) tRNA molekulunu ribozimə çevirən katalitik hissədir.
4. Aşağıdakılardan hansı RNA emalı üçün doğru deyildir?
A) Ekzonlar mRNA nüvəni tərk etmədən əvvəl çıxarılıb
atılır.
B) RNA-nın hər iki ucuna nukleotidlər əlavə oluna bilir.
C) Ribozomlar RNA splaysinqdə iştirak edə bilir.
D) RNA splaysinq splaysosom tərəfindən kataliz olunur.

11. TƏDQİQAT Genetik kodun universala yaxın olduğunu
bilən alim molekulyar bioloji metodlar istifadə edərək,
insanın β-qlobin genini (Şəkil 17.12) bakteriya hüceyrəsinə yeridir. Məqsəd bakteriya hüceyrəsində β-qlobin
genini sintez etdirərək, işlək protein əldə etməkdir. Ancaq
istehsal olunan protein funksional olmur və eukariot
hüceyrənin istehsal etdiyi β-qlobin proteinindən daha az
aminturşu ehtiva edir. Bunun səbəbi nə ola bilər?
12. ESSE: İNFORMASİYA Təkamül canlı həyatın birlik və
çeşidliliyini yaradan amildir. Həyatın davamiyyəti irsi
olaraq ötürülə bilən informasiya, yəni DNA-ya əsaslanır. DNA-nın ötürülmə dəqiqliyi ilə təkamül prosesini
əlaqələndirən 100–150 sözlük esse yazın. (Başlıq 16.2-də
izah olunan DNA təmir və yoxlama mexanizmi haqqındakı hissəsini təkrar etmək sizə kömək edəcəkdir.)
13. SİNTEZ

5. Bunlardan hansı translyasiyada birbaşa iştirak etmir?
A) GTP
		
B) DN
C) tRNA
		
D) Ribosom

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Şəkil 17.6-a görə, Phe-Pro-Lys polipeptidini kodlayan DNA
qəlib zəncirinin 5ʹ→3ʹ istiqamətində nukleotid ardıcıllığı
hansıdır?
A) 5ʹ-UUUCCCAAA-3ʹ
B) 5ʹ-GAACCCCTT-3ʹ
C) 5ʹ-CTTCGGGAA-3ʹ
D) 5ʹ-AAACCCUUU-3ʹ
7. Aşağıdakı mutasiyalardan hansının orqanizmə zərər vermə
ehtimalı ən yüksəkdir?
A) Genin ortalarında əmələ gələn üçnukleotidlik silinmə
B) İntronun ortasında əmələ gələn təknukleotidlik silinmə
C) Kodlanan ardıcıllığın sonuna yaxın yerdə tək nukleotid
əlavəsi
D) Kodlanan ardıcıllığın başlanğıcına yaxın, aşağıda yerləşən bir nukleotid əlavəsi
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Bəzi mutasiyalar bəlli temperaturlarda yaxşı işlədiyi
halda, digərlərində (adətən, yüksək temperaturda) işləməyən proteinlər əmələ gətirir. Siam pişiyinin xəzində
tünd piqment sintez edən gendə bu cür "temperatura həssas" mutasiya vardır. Mutasiya bu pişiklərdə özünəməxsus
vücud naxışı əmələ gətirir. Bu fəsildə öyrəndikləriniz əsasında pişiyin xəzindəki bu naxışların necə əmələ gəldiyini
izah edin.
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Şəkil 18.1 Bu balığın gözləri həm suda həm də havada necə bu qədər yaxşı görür?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
18.1

Bakteriya ətrafındakı dəyişikliklərə,
adətən, transkripsiya tənzimi ilə
cavab verir

18.2

Eukariot gen ekspressiyası bir neçə
səviyyədə tənzimlənir

18.3

Kodlanmayan RNA-lar gen
ekspressiyasının tənzimində
müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir

18.4

Fərqlənən gen ekspressiyası
proqramı coxhüceyrəli orqanizmin
müxtəlif tip hüceyrələrini yaradır

18.5

Xərçəng hüceyrə dövrəsinin
tənziminə təsir edən genetik
dəyişikliklərin nəticəsidir

Baxanın gözlərindəki gözəllik
Şəkil 18.1-dəki balıq düşmənlərdən qorunmaq üçün sudan boylanıb
diqqətlə ətrafa baxır, daha doğrusu, gözlərinin yarısı ilə baxır. Anableps
anableps, yaxud yerli xalqların deyişiylə dördgöz (ispanca cuatro ojos)
gözlərinin yarısı su içində, digər yarısı isə bayırda, Mərkəzi və Cənubi
Amerikanın şirin sulu göl və nohurlarında yaşayır. Gözlərinin üst
yarısı havada, alt yarısı isə suda görmək üçün uyğunlaşmışdır. Bu
ixtisaslaşmanın molekulyar mexanizmi son zamanlarda aşkar edilmişdir:
Gözün üst və alt hissələrində yerləşən hüceyrələr çox bənzər olmaqla
tamamilə eyni genoma malik olsalar da, gözün fərqli hissələrində görmə
prosesində iştirak edən və bir-birindən çox az fərqlənən gen dəstləri
ekspressiyası olunur. Bəs bu qeyri-adi bacarığı mümkün edən gen
ekspressiyasındakı fərqlərin bioloji mexanizmi necə işləyir?
İstər bakteriya, istər balıq hüceyrəsi olsun, bütün prokariot və
eukariot hüceyrələrin ortaq xassəsi onların gen ekspressiyasını
dəqiqliklə tənzimləmələridir. Bu fəslin ilk hissəsində bakteriyanın
dəyişən mühit şərtlərinə cavab olaraq genlərinin fəallığını necə
tənzimlədiyindən bəhs edəcəyik. Daha sonra, RNA molekullarının bir
çox mərhələsində rol aldığı eukariotik gen tənzimləmə mexanizmlərini
nəzərdən keçirəcəyik. Fəslin sonlarında gen ekspressiyasının ən
məşhur nümunəsi olan embrion inkişafından danışacağıq. Son olaraq,
tənzimləmə prosesinin baş-ayaq olduğu hallarda nə ilə nəticələndiyini
nümayiş etdirmək üçün xərçəng xəstəliyindən bəhs edəcəyik.

363

BAŞLIQ 18.1
Bakteriya ətrafındakı dəyişikliklərə,
adətən, transkripsiya tənzimi ilə
cavab verir
Enerji və maddi resurslarını daha səmərəli istifadə edə
bilən bakteriya hüceyrəsi digərlərinə nisbətən seçici
üstünlük əldə edəcəkdir. Bu səbəblə, təbii seçmə genin
ekspressiyasına sadəcə sözügedən genin məhsuluna
ehtiyacı olduğu zaman təkan verən hüceyrələri
qabağa çəkmişdir. Məsələn, insanın qalın bağırsağının
keşməkeşli mühitində yaşayan bir Escherichia coli (E. coli)
bakteriyasına nəzər salaq. Bakteriyanın həyatı evi olan
insanın qidalanma vərdişlərindən asılıdır. Əgər mühitdə
bakteriyanın həyatda qalması üçün zəruri olan triptofan
aminturşusu yoxdursa, hüceyrə triptofanı başqa bir
maddədən əmələ gətirən metabolik yolu işə salmalıdır.
İnsan bir az sonra triptofan ehtiva edən qida qəbul
etməyə qərar verərsə, bakteriya triptofan sintezedici
metabolik yolu dayandırmalıdır, çünki ətraf mühitdə
mövcud olan birləşməni istehsal etmək lazımsız enerji
sərfiyyatıdır.
Şəkil 18.2-dəki triptofan sintezi nümunəsində olduğu
kimi, bir metabolik yol iki səviyyədə tənzimlənə bilir.
Birincisi, hüceyrə mövcud olan enzimin fəaliyyətini
tənzimləyə bilər. Bu səviyyədə cavab çox sürətlidir
və bir sıra enzimlərin aktivliyini artırıb azalda-bilən
sözügedən yolun məhsulundan asılıdır (Başlıq 8.5).
Metabolik yolun ilk enzimi yolun sonuncu məhsulu
tərəfindən inhibisiya olunur. Triptofan yolu üçün
bu maddə triptofan aminturşusudur (Şəkil 18.2a).
Beləcə, hüceyrədə triptofan artarsa, enzim fəaliyyətini
dayandıraraq, daha çox triptofan istehsal olunmasının
qarşısını alır. Anabolik (biosintetik) yollara xas olan
bu əksəlaqə inhibisiyası hüceyrənin ehtiyac duyduğu
maddənin qısa müddətli dalğalanmalarına uyğunlaşa
bilmə bacarığı verir (Şəkil 8.21).
İkincisi, hüceyrə müəyyən enzimlərin istehsal
səviyyəsini tənzimləyə bilər, yəni enzimi istehsal edən
genin ekspressiyasını artırıb-azalda bilər. Məsələn, bu
nümunədə, ehtiyac duyulan triptofanın hamısı mühitdə
mövcuddursa, hüceyrə triptofan sintezedici enzimin
istehsalını dayandırır (Şəkil 18.2b). Burada, tənzim
transkripsiya səviyyəsində baş verir, yəni enzimləri
kodlayan genlərdən mRNA sintezi dayandırılır.
Triptofan sintezinin tənzimi bakteriyaların dəyişən
şərtlərə qarşı metabolizmlərini necə köklədiklərinə
sadəcə bir nümunədir. Bakteriya genomunun bir
sıra genləri hüceyrənin metabolik vəziyyətinə görə
yandırılıb söndürülür. Bakteriyanın gen ekspressiyasını
tənzimlədiyi ən təməl mexanizmlərdən biri operon modeli
adlanan mexanizmdir. 1961-ci ildə François Jacob və
Jacques Monod tərəfindən Parisdə yerləşən Pasteur
İnstitutunda kəşf edilən bu mexanizmin nə olduğuna və
necə işlədiyinə nəzər salaq.
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Şəkil 18.2 Metabolik yolun tənzimi. Hüceyrədəki triptofan
bolluğu triptofan sintez edən yolda (a) yolun ilk enizminin fəaliyyətini
dayandıra (sürətli cavab), yaxud (b) yoldakı bütün enzimləri kodlayan genlərin ifadəsini dayandıra (uzunmüddətli yavaş cavab) bilər.
trpE və trpD genləri bir nömrəli enzimin iki vahidini kodlayır. trpB və
trpA isə üç nömrəli enzimin iki vahidini kodlayır. (Gen nömrələri onlara yoldakı ardıcıllıqları kəşf olunmadan əvvəl verilmişdir.) – simvolu
inhibisiya deməkdir.
Prekursor maddə
Əksəlaqə
inhibisiyası

1, 2 və 3 nömrəli
enzimləri kodlayan
genlər

trpE
Enzim 1

trpD

Enzim 2

trpC

Gen
ekspressiyasının
tənzimi

–
trpB

–

Enzim 3

trpA
Triptofan
(a) Enzim aktivliyinin tənzimi

(b) Enzim istehsalının tənzimi

Operon: Təməl Anlayış
E. coli triptofan aminturşusunu üçaddımlı bir yolda
başqa bir molekuldan əldə edir (Şəkil 18.2). Yolun
hər reaksiyası spesifik enzim tərəfindən katalizasiya
olunur və bu enzimiləri kodlayan beş gen bakteriya
xromosomunda bir yerə yığılmışdır. Bir promotor beş
genin hamısını idarə edərək bir transkripsiya vahidi
əmələ gətirir. (Xatırlatma: Promotor RNA polimerazın
bağlanaraq transkripsiya prosesinə təkan verə bildiyi
DNA parçasıdır. Şəkil 17.8). Beləcə, transkripsiya
nəticəsində əmələ gələn bir uzun mRNA molekulu
triptofan metabolik yolunun bütün enzimlərini əmələ
gətirən beş polipeptidi kodlayır (Şəkil 18.3a). Hüceyrə
bu tək, uzun mRNA molekulunu 5 ayrı polipeptidə
tərcümə edə bilir, çünki mRNA start və stop kodonları
ilə hissələrə ayrılmışdır. Bu siqnallar vasitəsilə
polipeptidin harada başlayıb, harada bitdiyi bilinir.
Əlaqəli funksiyaya malik genləri bir transkripsiya
vahidində cəmləşdirməyin ən vacib üstünlüyü bənzər
fəaliyyətdə olan genləri tək bir yerdən "açıb-bağlamağın"
mümkünlüyü, başqa sözlə, genlərin koordinasiyalı
şəkildə tənzimidir. E. coli hüceyrəsinin ətrafında
triptofan olmadığı zaman bu aminturşunu istehsal edən
yoldakı bütün enzimlər eyni anda istehsal olunmağa
başlayır. Operon üzərindəki DNA hissəsi olan açılıbbağlanma açarı operator adlanır. Promotorun içində,

trp operonu

DNA
Promotor

trp promotoru

Tənzimləyici gen

Operonun genləri

trpE

trpR

3`

mRNA

RNA
polimeraz

trpD

trpC

trpB

trpA

trp operatoru
Start kodonu

Stop kodonu

mRNA 5`

5`

Triptofan sintezini həyata keçirən enzimlərin
polipeptid vahidləri
(əvvəlki şəklə bax)

İnaktiv trp
repressoru

Protein

(a) Mühitdə triptofan yoxdur, repressor inaktiv, operon açıqdır. RNA polimeraz operonun promotor
DNA-sına bağlanır, operonun genləri transkripsiya olunur. Triptofan sintezi üçün enzimlər istehsal olunur.
DNA

trpR

trpE
3`

mRNA

RNA
istehsal
olunmur

5`

Aktiv trp
repressoru

Protein
Triptofan (korepressor)

(b) Mühitdə triptofan mövcuddur, repressor aktiv, operon
qapalıdır. Triptofan mühitdə yığıldıqca, öz istehsalını repressor
proteini aktivləşdirərək dayandırır. Repressor bunu operator
bölgəsinə bağlanaraq transkripsiya prosesinin qabağını almaqla
edir. Triptofan sintezi üçün enzimlər istehsal olunmur.

bəzi hallarda isə promotor ilə enzim kodlayan genin
arasında yerləşən operator genin RNA polimeraz
üçün əlçatanlığını nizamlayır. Operator, promotor və
metabolik yolun enzimlərini istehsal edən genlər hamısı
birlikdə operon vahidini təşkil edir. trp operonu (trp
triptofanın qısaltmasıdır) E. coli genomunda mövcud
olan operonlardan sadəcə biridir (Şəkil 18.3a).
Operonun transkripsiyasını idarə edən operator
bu işi necə görür? Öz-özlüyündə trp operonu işlək
vəziyyətdədir, yəni RNA polimeraz promotor bölgəsinə
bağlanaraq operon genlərini transkripsiya edə bilir.
trp operonu trp repressor adlanan protein tərəfindən
söndürülə bilir. Repressor operatora bağlanaraq RNA
polimerazın promotora yanaşmasını əngəlləyir və
beləcə, genlərin transkripsiyasını dayandırır (Şəkil 18.3b).
Repressor proteini operona və operatora xasdır.
Məsələn, trp operatoruna bağlanaraq trp operonunu
söndürən trp repressorunun E. coli genomundakı digər
operonlar üzərində təsiri yoxdur.
Repressor proteini tənzimləyici gen kodlayır. trp
operonu nümunəsində tənzimləyici öz promotoru olan

Şəkil 18.3 E.coli bakteriyasının trp operonu: repressiya olunan
enzimlərin tənzimlənən sintezi. Triptofan üç enzimli anabolik yolda
istehsal olunan aminturşudur (Şəkil 18.2). (a) Enzimin polipeptid
vahidlərini kodlayan beş gen promotor ilə birlikdə trp operonunda
yerləşir. Repressorun bağlanma yeri olan trp operatoru RNA polimeraz
bağlanma yeri olan trp promotorunun içində yerləşir. (b) Yolun son
məhsulu olan triptofanın yığılması nəticəsində trp operonunun transkripsiyası repressiya olunur. Beləcə, triptofan yoldakı bütün enzimlərin
sintezini bloklayaraq triptofan istehsalını dayandırır.
Hüceyrə triptofan ehtiyatını istifadə edib
VİZUAL BACARIQ
bitirdikdən sonra trp operonunda baş verənləri təsvir edin.

və operondan bir qədər aralıda yerləşən trpR genidir.
Tənzimləyici genlər hər zaman aşağı səviyyədə və
davamlı ekspressiya olunduğu üçün E. coli hüceyrəsində
hər zaman bir neçə trp repressoru mövcud olur. Bəs
trp operonu nə üçün hər zaman səssiz olmur? Birincisi,
repressorun operatora bağlanma reaksiyası dönəndir.
Operatorun iki halı mövcuddur: repressorlu və
repressorsuz. Aktiv repressorlar çox olduqda, repressorlu
vəziyyətin ömrü, nisbi olaraq, repressorsuzdan daha
uzundur. İkincisi, əksər tənzimləyici proteinlər kimi
şəkildə trp repressoru allosterikdir, yəni aktiv və
inaktiv olmaqla, iki formaya malikdir (Şəkil 8.20). trp
repressoru istehsal edildikdən sonra inaktiv haldadır
və trp operatoruna hərisliyi aşağıdır. Yalnız triptofan
molekulu trp repressorunun allosterik bölgəsinə
bağlandıb onu aktiv formaya saldıqdan sonra repressor
operatora bağlana bilir və beləcə, operonu söndürür.
Triptofan sistemdə korepressor, yəni repressor
proteinə bağlanaraq operonu söndürən kiçik molekul
vəzifəsi görür. Aminturşu mühitdə yığıldıqca ona
bağlanan trp repressorun miqdarı da artır. Kompleks
öz növbəsində trp operatoruna bağlanaraq, triptofan
yolunun enzim sintezini dayandırır. Hüceyrənin
triptofan səviyyəsi düşdüyündə çox az trp repressor
molekulu triptofana bağlanmış olur. İnaktivləşən
kompleks operatordan qopur və operon genləri yenidən
işləməyə başlayır. trp operonu gen ekspressiyasının
hüceyrənin daxili və xarici şərtlərindəki dəyişikliklərə
necə cavab verdiyinə nümunədir.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül və Elmi Araşdırma
FƏSİLMövzuları,
18 Gen Ekspressiyasının
Tənzimi
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Mənfi Gen Tənziminin iki növü: Repressiya və
İnduksiya olunan Operonlar

belə sürətlə artırır?
ꞵ-qalaktozidaz geni (lacZ) laktoz istehlakında rol
alan digər iki gen ilə birlikdə lac operonunda yerləşir
(Şəkil 18.4). Transkripsiya vahidi, bütövlükdə, tək bir
əsas operator və promotorun əmrinə tabedir. Operonun
xaricində yerləşən lacI tənzimləyici geni lac operatoruna
bağlanaraq, lac operonunu söndürən allosterik protein
kodlayır. Bu təsvirə baxaraq bu operonun trp operonuna
çox bənzər olduğuna düşünmək olar, ancaq önəmli bir
fərq mövcuddur. Xatırladaq ki, trp repressor proteini özözlüyündə aktiv deyil və operatora bağlana bilməsi üçün
korepressor olaraq triptofana ehtiyac duyur. lac repressor
isə, əksinə, öz-özlüyündə aktivdir və lac operatoruna
bağlanaraq operonu söndürür. Bu mexanizmdə
repressoru inaktiv hala gətirən induser adlı kiçik bir
molekuldur.
lac operonu üçün induser allolaktoz adlı laktoz
izomeridir. Hüceyrəyə daxil olan laktozun kiçik bir
hissəsi allolaktoza çevrilir. Laktoz və beləlikə, allolaktoz
yoxluğunda lac repressoru aktiv formadadır və operatora
bağlanır. Nəticədə, lac operonunun genləri səssizdir
(Şəkil 18.4a). Laktoz hüceyrənin mühitinə əlavə
olunduqda, allolaktoz lac repressora bağlanaraq, onun
formasını dəyişdirir. Beləliklə, artıq repressor operatora
bağlanma bacarığını itirir. lac repressorsuz lac operonu
mRNA-ya transkripsiya olunur və laktoz istifadəsi üçün
lazım olan enzimlər istehsal olunur (Şəkil 18.4b).
Gen tənzimləmə kontekstində laktoz yolu enzimləri
induksiya oluna bilən enzimlər sayılır, çünki onların sintezi
kimyəvi siqnal (burada allolaktoz) tərəfindən işə salınır.
Analoji olaraq, triptofan sintezi enzimləri repressiya
oluna bilənlər adlanır. Repressiya oluna bilən enzimlər,
adətən, xam maddədən (prekursor) zəruri molekullar
istehsal edən anabolik yollarda fəaliyyət göstərir.
Hüceyrə lazımi miqdarda istehsal olunmuş məhsulun
sintezini dayandıraraq, üzvi xam maddə və enerjisini
başqa məqsədlərlə istifadə edə bilir. Əksinə, induksiya

trp operonu repressiya olunan operon sayılır, çünki
transkripsiyası, əsasən, açıqdır. Lakin spesifik kiçik
bir molekul (burada, triptofan) tənzimləyici proteinə
allosterik şəkildə bağlandığında transkripsiya dayanır
(repressiya olunur). İnduksiya olunan operon isə, əksinə,
çox vaxt işləmir. Ancaq spesifik kiçik molekul başqa bir
tənzimləyici protein ilə əlaqəyə girdikdə transkripsiyaya
təkan verilir (induksiya olunur). İnduksiya olan operona
klassik nümunə lac (ing. lactose sözündən) operonudur.
İnsan qida rasionuna süd və ya süd məhsulları
daxil etdikdə, qalın bağırsaqdakı E. coli üçün laktoz
disaxaridi (süd şəkəri) əldə etmə fürsəti yaranır.
Laktoz metabolizmi ꞵ-qalaktozidaz enzimi tərəfindən
katalizlənən disaxaridin monosaxarid komponentlərinə
(qlükoz və qalaktoz) hidrolizi ilə başlayır. Laktozsuz
mühitdəki E. coli hüceyrəsində bu enzimdən sadəcə bir
neçə ədəd mövcuddur. Bakteriyanın mühitinə laktoz
əlavə edildiyində isə ꞵ-qalaktozidaz sayı 15 dəqiqə
içində 1000 dəfə artır. Hüceyrə enzim istehsalını necə

DNA

Tənzimləyici
gen

lac promotoru
lac operatoru

lacl

mRNA

lacZ
RNA
istehsal
olunmur

3`
5`

RNA
polimeraz
Aktiv lac
repressoru

Protein

(a) Laktoz yoxdur, repressor aktivdir, operon qapalıdır. lac repressoru öz-özlüyündə aktivdir və laktoz yoxluğunda operatora
bağlanaraq, operonu söndürür. Laktoz istifadəsi üçün enzimlər
istehsal olunmur.
lac operonu
DNA

lacl

lacZ
RNA polimeraz
3`

mRNA

Start kodonu

lacY

lacA

Stop kodonu

mRNA 5’

5`

Protein

ꞵ-Qalaktozidaz

İnaktiv lac
repressoru

Allolaktoz
(induser)

Permeaz

Transasetilaz

Laktoz istifadəsi üçün enzimlər

(b) Laktoz vardır, repressor inaktivdir, operon açıqdır. Laktoz izomeri olan allolaktoz repressora bağlanaraq
onu inaktiv hala gətirir və beləcə, operon üzərindəki repressiyanı aradan qaldırır. İnaktiv repressor operatora
bağlana bilmir və nəticədə, lac operonu transkripsiya olunur, laktoz istifadə enzimləri istehsal edilir.
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Şəkil 18.4 E.coli bakteriyasının lac operonu: induksiya
olunan enzimlərin tənzimlənən sintezi. E. coli bakteriyasının lac operonunda mühitdə
yığılan laktozun alınıb metabolizasiya olunması üçün lazım olan
enzimləri istehsal edən üç gen
vardır. β-qalaktozidaz kodlayan
ilk sıradakı lacZ geni laktozu
qlükoz və qalaktoza parçalayır. İkinci sıradakı lacY geninin
məhsulu membran proteini olan
permeaz makromolekuludur
və laktozu hüceyrəyə daşıyır.
Üçüncüsü isə, lacA transasetilaz
istehsal edir. Bu enzim permeaz
vasitəsilə hüceyrəyə daxil olan
digər molekulları detoksifikasiya
(zəhərsizləşdirmə) edir. A lac
repressoruna aid gen, qeyri-adi
şəkildə, lacI operonunun yanında yerləşir. Promotorun son
hissəsinin funksiyası daha sonra
izah olunacaq.

oluna bilən enzimlər isə, adətən, qidanı daha kiçik
molekullara parçalayan katabolik yollarda iştirak edir.
Nəticədə, hüceyrə uyğun enzimləri yalnız qida mövcud
olduqda istehsal edərək, enerji və maddi qaynaqlarını
səmərəli istifadə edə bilir.
trp və lac operonlarının hər ikisi mənfi kontrol mexanizmi
altındadır, çünki bu operonların genləri operonun öz
aktiv repressor proteinləri tərəfindən söndürülür. trp
operonu üçün bu fakt aydındır, ancaq lac operonu üçün
izaha ehtiyac var. Allolaktoz lac operonunu birbaşa
aktivləşdirmək yoluyla deyil, repressorun mənfi təsirinin
qabağını almaqla enzim sintezinə təkan verir (Şəkil
18.4b). Gen tənzimi yalnız tənzimləyici protein birbaşa
genom ilə əlaqəyə girərək transkripsiyaya təkan verdiyi
hallarda müsbət kontrol sayılır.

Müsbət Gen Tənzimi
Mühitdə həm qlükoz həm də laktoz mövcud olduğu
zaman, E. coli qlükoz yeməyə üstünlük verir. Qlikolizin
qlükoz parçalayıcı bütün enzimləri (Şəkil 9.9) hüceyrədə
hər zaman mövcuddur. E. coli yalnız qlükoz qıtlığı
və laktoz bolluğunda laktozu enerji mənbəyi olaraq
istifadə etmək yolunu seçir. Yalnız bu zaman laktozun
parçalanması üçün lazım olan enzimləri yüksək
miqdarlarda istehsal etməyə başlayır.
E. coli hüceyrəsi qlükoz sıxlığını necə təyin edir və
bu informasiyanı lac operonuna necə ötürür? Burada
da mexanizm allosterik tənzimləyici protein ilə kiçik
üzvi molekulun qarşılıqlı əlaqəsi əsasında qurulmuşdur.
Qlükoz qıtlığında hüceyrədə əmələ gələn bu kiçik
üzvi maddə dairəvi AMP (cAMP, ing. cyclic AMP)
molekuludur (Şəkil 11.11). DNA-ya bağlanaraq
genin transkripsiyasına təkan verən tənzimləyici
protein olan aktivator isə CRP adlanan (ing. cAMP
receptor protein, dairəvi adenozin monofosfat reseptor
proteini) molekuldur. cAMP CRP-yə bağlandığı
zaman, tənzimləyici protein aktiv hala keçərək lac
promotorunun yuxarısında yerləşən xüsusi bölgəyə
bağlanır (Şəkil 18.5a). Bağlanma nəticəsində RNA
polimerazın promotora bağlanma hərisliyi artır. (Nəzərə
alın ki, lac represssorunun operatora bağlanmadığı halda
belə RNA polimerazın lac promotoruna qarşı hərisliyi çox
aşağı səviyyədədir.) Buna görə də bu mexanizm müsbət
tənzim sayılır.
Hüceyrədə qlükoz artdığında cAMP sıxlığı azalır və
cAMP qıtlığında CRP lac operonundan qopur. CRP
inaktiv olduğu üçün RNA polimerazın promotora
bağlanması məhsuldar deyil və laktozun mövcudluğuna
baxmayaraq, lac operonunun transkripsiyası aşağı
səviyyələrdə davam edir (Şəkil 18.5b). Beləcə, lac
operonu ikiqat idarə altındadır: lac repressorlu mənfi
tənzim və CRP-li müsbət tənzim. lac repressorunun
vəziyyəti (allolaktoza bağlanma halı) lac operonunun
gen transkripsiyasının, ümumiyyətlə, baş veribverməyəcəyini təyin edir. CRP-nin vəziyyəti (cAMP-yə
bağlanma halı) isə, operonun repressordan azad olubolmamasından asılı olaraq, transkripsiya sürətini təyin
edir. Buradakı tənzim mexanizmini, eyni zamanda,

operonu həm söndürüb-yandıran elektrik açarına,
həm də səsini azaldıb-artırmaq üçün səs düyməsinə
bənzətmək olar.
CRP lac operonunu tənzimləməklə yanaşı, katabolik
yollarda istifadə olunan enzimləri kodlayan digər
operonların da tənzimində iştirak edir. Bütövlükdə, CRP
E. coli bakteriyasında 100-dən çox genin ekspressiyasına
təsir edə bilir. Ümumilikdə, qlükozun bol və CRPnin inaktiv olduğu vəziyyətdə, qlükozdan başqa digər
birləşmələrin parçalanması prosesində iştirak edən
enzimlərin sintezi yavaşladılır. Laktoz kimi başqa
birləşmələri katabolizasiya etmə bacarığı hüceyrəyə
qlükoz qıtlığında həyatda qalma imkanı yaradır.
Hüceyrədə mövcud olan birləşmələr həmin anda hansı
operonların işləyəcəyinə qərar verir. Bu qərarvermə
mexanizmi aktivator və represor proteinlərinin
sözügedən genlərin promotorları ilə sadə qarşılıqlı
əlaqəsindən qaynaqlanır.
Şəkil 18.5 lac operonunun cAMP reseptor protein (CRP) tərəfindən müsbət tənzimi. Hüceyrədə qlükoz sıxlığı azaldığı zaman
dairəvi AMP (cAMP) sıxlığı artır. cAMP-yə bağlanan CRP molekulu
DNA-ya bağlanmağa meyllidir. CRP promotordan yuxarıda yerləşən
DNA bölgəsinə bağlı olduğunda, RNA polimerazın lac promotoruna
hərisliyi artır. Nəticədə, mühitdə laktoz olsa belə, hüceyrə qlükoz varlığında onu istifadə edir və laktoz istehlak enzimlərini çox az sintez edir.
lac promotoru
lac operatoru

DNA

lacl

lacZ
RNA polimeraz
bağlanaraq
transkripsiya
Aktiv edir
CRP

CRP bağlanma yeri

cAMP

İnaktiv lac
repressoru

İnaktiv
CRP
Allolaktoz

(a) Laktoz vardır, qlükoz çox azdır (yüksək cAMP səviyyəsi):
lac mRNA bol-bol istehsal olunur. Qlükoz mühitdə az olduqda yüksək cAMP sıxlığı CRP-ni aktivləşdirir. CRP promotora
bağlanır və RNA polimerazın buraya qoşulma tezliyini artırır. lac
operonu hüceyrənin laktoz istifadəsi üçün enzimləri kodlayan
mRNA-dan bol miqdarda istehsal edir.

lac promotoru

DNA

lacl

lac operatoru

lacZ

CRP bağlanma yeri
RNA polimerazın bağlanma ehtimalı azdır
İnaktiv
CRP

İnaktiv lac
repressoru

(b) Laktoz vardır, qlükoz vardır (aşağı cAMP səviyyəsi): lac
mRNA az miqdarda istehsal olunur. Qlükoz varlığında cAMP
səviyyəsi aşağıdır və repressor yoxluğunda belə CRP transkripsiyanı əhəmiyyətli səviyyəyə çatdıra bilmir.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül və Elmi Araşdırma
FƏSİLMövzuları,
18 Gen Ekspressiyasının
Tənzimi
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YOXLAMA 18.1
1. trp korepressorunun trp repressoruna bağlanması repressorun funksiya və transkripsiyasını necə dəyişdirir? Bəs lac induserinin lac repressoruna bağlanması nəticəsində nə baş verir?
2. Həm laktoz, həm də qlükoz qıtlığında RNA polimeraz, repressor və aktivatorların lac operonuna bağlanmasını təsvir edin.
Bu şəraitin lac operonunun transkripsiyasına təsirləri nələrdir?
3. ƏGƏR
E. coli bakteriyasının lac operatorunda əmələ gələn
bir mutasiya aktiv repressorun buraya bağlanmasının qarşısını
alır. Bu mutasiya ꞵ-qalaktozidaz istehsalına necə təsir edər?

Şəkil 18.6 Eukariot hüceyrədə gen ekspressiyasının tənzimlənə bilən mərhələləri. Sxemdəki rəngli qutular mərhələnin,
ümumiyyətlə, tənzimləndiyi deməkdir. Rənglər təsirlənən molekul
növünə işarədir: mavi = DNA, qırmızı/narıncı = RNA, bənövşəyi =
protein. Eukariot hüceyrənin nüvə örtüyü transkripsiya ilə translyasiya proseslərini ayıraraq, prokariotlarda olmayan RNA emalı prosesilə post-transkripsiya tənzimi üçün imkan yaradır. Bundan əlavə,
eukariotlar transkripsiyadan əvvvəl və translyasiyadan sonra fəaliyyət
göstərən bir çox tənzim mexanimzinə malikdir. Bu sxemin kiçik versiyası fəslin sonrakı şəkillərində verilmişdir. Bu minyatürlər bəhs olunan
prosesin ümumi mexanizm içindəki yerini tapmağa kömək edəcəkdir.
Siqnal

BAŞLIQ 18.2
Eukariot gen ekspressiyası bir neçə
səviyyədə tənzimlənir
İstər eukariot, istər prokariot olsun bütün canlılar
hansı genin nə vaxt işləyəcəyini tənzimləmək məcburiyyətindədirlər. Həm təkhüceyrəli orqanizmlər, həm də
çoxhüceyrləri orqanizmin hüceyrələri davamlı şəkildə
daxili və xarici mühitin siqnallarına cavab olaraq genlərini söndürüb-yandırmalıdırlar. Eləcə də, gen ekspressiyasının tənzimi müxtəlif tip hüceyrələrdən ibarət olan
çoxhüceyrəli canlılarda hüceyrə ixtisaslaşması üçün
əsasdır. Bir hüceyrə tipi özünəməxsus funksiyasını
yerinə yetirə bilməsi üçün müəyyən gen ekspressiyası
proqramını izləyərək, bəzi genlərini işlək, digərlərini isə
səssiz hala gətirməlidir.

Genlərin Differensiyal Ekspressiyası
Tipik insan hüceyrəsi müəyyən bir zaman aralığında
protein kodlayan genlərinin, təxminən, 20%-ini
ekspressiya edir. Neyron və əzələ hüceyrələri kimi
yüksək dərəcədə ixtisaslaşmış hüceyrələr üçün bu
nisbət daha da azdır. Çoxhüceyrəli orqanizmin, demək
olar ki, bütün hüceyrələri eyni genoma malikdir.
(İmmun sistem hüceyrələri istisnadır, Fəsil 43).
İstənilən hüceyrədə genlərin ancaq bir qismi işləyir.
Bu genlərin bir çox hüceyrə tipi tərəfindən istifadə
olunanları “evdar genlər”dir, digərləri isə hüceyrə tipinə
görə spesifikdir. Bir hüceyrə tipinin bu özünəməxsus
genləri onun spesifik funksiyalarını yerinə yetirməsinə
imkan yaradır. Hüceyrə tipləri arasındakı fərq genlərin
fərqli olmasından deyil, eyni genomun fərqli tiplərdə
fərqli şəkildə ifadə olunmasından, yəni differensiyal
gen ekspressiyası prosesindən qaynaqlanır.
İstər təkhüceyrəli eukariot, istərsə də çoxhüceyrəli
canlıdakı bir hüceyrə olsun, bütün hüceyrələrin
fəaliyyəti ekspressiya olan gen altçoxluğundan
asılıdır. Hüceyrənin transkripsiya faktorları doğru
zamanda doğru geni axtarıb tapa bilməlidir; bu
tapşırıq samanlıqda iynə axtarmağa bənzəyir. Gen
ekspressiyasının düzgün işləmədiyi hallarda xərçəng
kimi bir sıra ciddi xəstəlik və nasazlıqlar ortaya çıxa bilir.
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Xromatin
Xromatin
modifikasiyası:
DNA-nın açılması
DNA

Gen transkripsiya üçün əlçatandır
Transkripsiya
RNA

Ekzon

İlkin
transkript

İntron
RNA emalı
Quyruq
Papaq
NÜVƏ

mRNA
mRNA sitoplazmaya
daşınır

SİTOPLAZMA
mRNA
mRNA-nın
parçalanması

Translyasiya

Polipeptid
Protein emalı

Aktiv protein
Protein
parçalanması

Ünvana
çatdırılma
Funksiya (enzim,
yaxud struktur
proteini kimi)

paketlənmiş bölgələr olan heteroxromatinlərdə yerləşən
genlər, adətən, işləmir. Son olaraq, DNA-nın ətrafına
büründüyü nukleosomun histon proteinlərində və DNAnın özündəki nukleotidlərdə aparılan bəzi modifikasiyalar xromatin strukturu və gen ekspressiyasına təsir edir.
İndi isə, spesifik enzimlər tərəfindən aparılan bu modifikasiyaların nəticələrinə baxaq.

Şəkil 18.6 eukariot hüceyrədə gen ekspressiyasını
ümumilikdə təsvir edir və protein kodlayan bir genin
ekspressiyasındakı ana mərhələləri göstərir. Şəkildəki
hər bir mərhələ gen ekspressiyasının açılıb-qapana bilən,
yaxud sürətləndirilib-yavaşladıla bilən potensial tənzim
addımlarıdır.
Yarım əsr əvvəl eukariot hüceyrənin gen ekspressiya
tənzim mexanizmi əlçatmaz bir sirr kimi görünürdü.
O zamanlardan bəri inkişaf etdirilmiş yeni araşdırma
metodları, xüsusilə, DNA texnologiyası (Fəsil 20)
molekulyar bioloqlara eukariot gen tənzimini öyrənmək
üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Ümumiyyətlə,
bütün canlılarda gen ekspressiyası transkripsiya
mərhələsində tənzimlənir. Transkripsiya mərhələsinin
tənzim mexanizmləri, adətən, hormon və digər siqnal
molekulları kimi hüceyrəxarici siqnallara cavab olaraq
həyata keçirilir. Buna görə də, gen ekspressiyası termini
həm bakteriya, həm də eukariotlarda, ümumilikdə,
transkripsiya ilə eyni mənada istifadə olunur. Bu,
bakteriyalar üçün çox vaxt doğru olsa da, eukariot
hüceyrə quruluşunun mürəkkəbliyi gen ekspressiyasını
əlavə olaraq başqa mərhələlərdə tənzimləmə imkanı
yaradır (Şəkil 18.6). Eukariotik gen ekspressiyasının
önəmli tənzim nöqtələrini aşağıda daha ətraflı təsvir
edəcəyik.

Histon Modifikasiyaları və DNA Metilyasiyası
Bütün eukariotlarda mövcud olan histonlar üzərindəki
kimyəvi modifikasiyaların gen transkripsiyasının tənzimində birbaşa rol oynadığına dair xeyli dəlil mövcuddur.
Nukleosomun içindəki histonların N-sonluğu kənara
uzanır (Şəkil 18.7a). Histon quyruqları adlanan bu çıxıntılar çeşidli enzimlər tərəfindən asetil (–COCH3), metil
və fosfat qruplarının əlavəsi və çıxarılması kimi kimyəvi modifikasiyalara məruz qoyulmaq üçün əlçatandır
(Şəkil 4.9). Histon quyruğundakı bir aminturşuya asetil
qrupu əlavəsi olan histon asetilyasiyasının, adətən,
xromatini açaraq transkripsiyaya təkan verdiyi qəbul
edilir (Şəkil 18.7b). Metil qrupunun əlavəsi isə xromatinin yığılmasına və transkripsiyanın yavaşlamasına səbəb
ola bilir. Əksər hallarda, spesifik kimyəvi qrupun əlavəsi
xromatini başqa enzimlər tərəfindən müxtəlif şəkillərdə
dəyişdirən fərqli kimyəvi qrupların əlavə edilməsinə
şərait yaradır.
Başqa bir dəst enzim histonları dəyişdirmək yerinə,
DNA-nın özündəki spesifik əsaslara (adətən, sitozinə)
metil əlavə edir. Bu cür DNA metilyasiyası əksər bitki,
heyvan və göbələklərdə baş verir. DNA-nın fəal şəkildə
transkripsiya olan bölgələri ilə müqayisədə, məməlilərin
inaktivləşdirilmiş X xromosomlarında olduğu kimi (Şəkil
15.8), uzun inaktiv DNA bölgələri daha çox metillənirlər. Kiçik fərdi gen miqyasında isə genlərin ekspressiya
olunmadığı hüceyrə DNA-sında daha çox metil müşahidə olunur. Buradakı əlavə metil qruplarının çıxarılması
isə bəzi genlərin aktivləşməsinə səbəb ola bilir.

Xromatin Strukturunun Tənzimi
Xatırladaq ki, eukariot hüceyrənin DNA-sı proteinlərlə
mürəkkəb quruluşlu xromatinlər şəklində sıxca paketlənir (Şəkil 16.22). Bu paketlənmənin əsası nukleosom
adlanan vahidlərdir. Xromatinin struktur quruluşu nəticəsində DNA sıxışdırılıb nüvəyə sığmaqla kifayətlənmir,
bu sıxışdırma, eyni zamanda, gen ekspressiyasını bir sıra
yolla tənzimləyir. Bir genin promotorunun nukleosomlara yaxınlığı, eləcə də, DNA-nın xromosom talvarına
bağlandığı nöqtələrə nisbətən mövqeyi, genin transkripsiyasına təsir edir. Bundan əlavə, yüksək qatılıqda

Şəkil 18.7 Histon quyruqları üçün sadə model və histon asetilyasiyasının təsirləri. Histonlar asetilyasiya ilə yanaşı metilyasiya və fosforilyasiya kimi bir çox başqa növ modifikasiyadan keçə bilirlər. Bu modifikasiyalar, öz növbəsində, xromatin dəyişdirici enzimlər üçün bağlanma nöqtələri
olurlar. Bunlar, bütöv bir bölgədə xromatin quruluşunu dəyişdirə bilirlər.
Histon
quyruğu

Asetillənməmiş histon quyruqları
DNA ikiqat
spiralı

Nukleosom

Asetillənmiş histon
quyruqları
DNA
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mRNA
TRANSLYASİYA
PARÇALANMASI
PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

Asetilyasiya

Kimyəvi
modifikasiya
üçün əlçatan
aminturşular

DNA
Nukleosom
(xromatin sonu)

Sıx: DNA transkripsiya
üçün əlçatan deyil

(a) Histon quyruqları nukleosomdan
kənara uzanır. Histon quyruqlarındakı
aminturşular kimyəvi modifikasiya üçün
əlçatandırlar.

Seyrək: DNA transkripsiya
üçün əlçatandır

(b) Histon quyruqlarının asetilyasiyası xromatinləri seyrəldərək,
transkripsiya üçün şərait yaradır. Nukleosomların asetillənməmiş olduğu xromatin bölgəsi sıx struktur (solda) əmələ gətirərək
DNA-nın transkripsiyasına imkan vermir. Nukleosom yüksək
dərəcədə asetilləndiyi zaman (sağda), xromatinin sıxlıq dərəcəsi
azalaraq seyrəlir və DNA transkripsiya üçün əlverişli formaya keçir.
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anormallıqlar müşahidə olunur. Buradan da aydındır
ki, xromatin strukturunu dəyişdirən enzimlər eukariot
hüceyrənin transkripsiyasını tənzimləyən mexanizmin
əsas parçalarından biridir.

Fərdin geni metilləndikdən sonra metilyasiya vəziyyətini, adətən, hüceyrə bölünmələri ərzində qoruyub
saxlayır. DNA-nın bir zəncirinin metilləndiyi bölgələrdə
enzimlər hər DNA replikasiya prosesindən sonra müvafiq DNA zəncirini doğru şəkildə metilləyə bilir. Beləcə,
metilyasiya naxışı bala hüceyrələrə ötürülür və ixtisaslaşmış toxumalardakı hüceyrələr embrion inkişafındakı
hadisələrin tarixçəsini yadda saxlayır. Bu cür metilyasiya
naxışı vasitəsilə yaddaşa həkk olunma embrion inkişafın
erkən dövrlərində müəyyən bir genin ata, yaxud anadan
gələn bir allelini metilləyərək, onun ekspressiya tənziminin sabitlənməsi olan, məməlilərdəki genomda izburaxma mexanizmində iştirak edir (Şəkil 15.17).

Transkripsiya Başlanğıcının Tənzimi
Xromatində dəyişikliklər aparan enzimlər transkripsiya aparatının DNA-ya bağlanması üçün DNA-nı müəyyən qədər açır; bu transkripsiyanın ilkin tənzim mexanizmini təşkil edir. Xromatin genin ifadəsi üçün uyğun
şəkildə modifikasiya prosesindən keçdikdən sonrakı gen
ekspressiyasının tənzimi üçün növbəti ana addım transkripsiyanın başlama mərhələsidir. Bakteriyalarda olduğu
kimi, eukariot hüceyrənin transkripsiya başlanğıcının
tənzim mexanizmində də DNA-ya bağlanaraq RNA polimerazın qoşulmasına mane olan, yaxud da qoşulmanı
asanlaşdırdan proteinlər iştirak edir. Lakin eukariotlarda
proses daha mürəkkəbdir. Eukariot hüceyrənin transkripsiya prosesini necə tənzimlədiyinə keçməzdən əvvəl
eukariot genin strukturunu təkrar nəzərdən keçirək.

Epigenetik irsiyyət
Yuxarıda müzakirə etdiyimiz xromatin modifikasiyaları DNA ardıcıllığını dəyişdirməsə də, gələcək nəsillərə
ötürülə bilir. Nukleotid ardıcıllığının özünü ehtiva etməyən mexanizmlərlə əlamətlərin irsi olaraq ötürülməsi
prosesi epigenetik irsiyyət adlanır. DNA mutasiyası
davamlı ikən, xromatindəki modifikasiyalar geri qaytarıla bilir, yəni dönəndir. Məsələn, DNA metilyasiya naxışı
qamet əmələgəlmə prosesində, əsasən, silinib yenidən
düzülür.
Epigenetik məlumatın gen ekspressiya tənzimində
böyük rol oynadığına dair dəlillər getdikcə artmaqdadır.
Epigenetik müxtəliflik tək yumurta əkizlərinin tamamilə eyni genoma malik olmalarına baxmayaraq, necə
sadəcə birinin şizofreniya kimi genetik əsaslı xəstəliklərə tutula bildiyini izah etməyə kömək edə bilər.
Xərçəng xəstəliyinin bəzi növlərində DNA metilyasiya
naxışında qeyri-adi gen ekspressiyası ilə əlaqələndirilən
Şəkil 18.8 Eukariot Gen və Onun Transkripti. Hər eukariot genin bir promotoru olur.
Promotor RNA polimerazın bağlanaraq transkripsiyaya təkan verdiyi və "aşağıya" doğru
davam etdiyi DNA parçasıdır. Bir sıra kontrol
elementi (qızılı rəngdə) transkripsiyanın başlanğıc mərhələsinin tənzimində iştirak edir. Bu DNA
Enhanser (uzaq kontrol
elementi qrupu)

Tipik Eukariotik Geninin Strukturu və
Transkripti
Eukariot gen və onu tənzimləyən DNA elementləri (parçaları) tipik olaraq Şəkil 18.8-də göstərildiyi kimi yerləşir. Bu sxem Fəsil 17-də eukariot gen
haqqında aldığınız bilikləri genişləndirir. Xatırladaq ki,
transkripsiya başlanğıc kompleksi adlanan protein yığını
promotordan yuxarıda, genin başında qurulur (Şəkil
17.9). Bu proteinlərdən biri olan RNA polimeraz II
enzimi bu geni buradan transkripsiya etməyə başla-

parçaları promotorun yaxınlığında, yaxud ondan
uzaqda enhanserlər kimi qruplaşan uzaq kontrol
elementlərində yerləşə bilir. Əmələ gələn transkriptin haradan kəsiləcəyini və poli-A quyruğun
haraya əlavə olunacağın genin digər ucunda,
son ekzondakı poliadenilyasiya (poli-A) siqnal
ardıcıllığıı təyin edir. Transkripsiya bitmədən əv-

Qonşu kontrol
elementləri

vəl poli-A siqnalından yüzlərlə nukleotid aşağıya
doğru keçib gedə bilir. İlkin transkriptin yetkin
mRNA-ya emalı üç mərhələlidir: 5` papağın
əlavəsi, poli-A quyruğun əlavəsi və splaysinq.
Hüceyrədə 5` papaq transkripsiya başladıqdan
az sonra əlavə olunur. Splaysinq isə transkripsiya
prosesi gedərkən həyata keçirilir (Şəkil 17.11)
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yır və ilkin RNA transkriptinin (pre-mRNA) sintezini
başladır. RNA emalı yetkin mRNA əmələ gətirmək
üçün 5` papaq ilə poli-A quyruq əlavəsi və intronları çıxarıb atan splaysinq kimi enzimatik proseslərin
cəmidir. Eukariot hüceyrənin əksər genlərində bir neçə
kontrol elementi vardır. Transkripsiyanı tənzimləyən bu
kontrol elementləri DNA-nın kodlanmayan bölgəsində yerləşir və transkripsiya faktorları adlı proteinlərin
bağlanma yeridir. DNA-nın bu kontrol elementləri və
onlara bağlanan transkripsiya faktorları müxtəlif hüceyrə növlərindəki gen ekspressiyasının dəqiq tənzimi üçün
əsasdır.

Ümumi və Spesifik Transkripsiya
Faktorlarının Rolu
İki növ transkripsiya faktoru mövcuddur: Ümumi
transkripsiya faktorları bütün genlərin promotoru üzərində işləyir. Bəzi genlərin fəaliyyəti üçün isə spesifik
transkripsiya faktorları tələb edilir ki, bu faktorların
bağlanma yerləri genin yaxınında ola bildiyi kimi, gendən uzaqda da ola bilir.

Promotorun Ümumi Transkripsiya Faktorları Transkripsiyaya başlamaq üçün RNA polimeraz transkripsiya faktorlarının (TF) köməyinə ehtiyac duyur. Şəkil
17.9-da olduğu kimi, bəzi TF-lər protein kodlayan bütün
genlərin fəaliyyəti üçün zəruridir. Buna görə də bu
faktorlar ümumi transkripsiya faktorları adlanır. Az sayda
ümumi transkripsiya faktoru TATA qutusu kimi promotor içində yerləşən DNA ardıcıllıqlarına bağlanır; bir
çoxu isə digər TF və RNA polimeraz kimi digər proteinlərə bağlanır. Proteinlərarası qarşılıqlı əlaqə eukariot
transkripsiyasının başlaya bilməsi üçün zəruridir. Yalnız
tam şəkildə qurulmuş başlanğıc kompleksi tamamlandıqdan sonra, RNA polimeraz DNA qəlib zənciri üzərində hərəkətə keiçb komplementar RNA zənciri sintez
etməyə başlaya bilir.
Davamalı ekspressiya olunmayan, tənzim altında
olan genlərdə ümumi transkripsiya faktorları, RNA
polimeraz və promotor arasındakı qarşılıqlı əlaqə,
adətən, aşağı səviyyədə transkripsiya başlanğıcı və az
sayda RNA transkriptinin istehsalına gətirib çıxarır.
Eukariotlarda bu genlərin doğru zamanda və doğru
yerdə yüksək səviyyədə transkripsiya olunması üçün
spesifik transkripsiya faktorları adlana biləcək başqa bir
protein dəstinə ehtiyac var.
Enhanser və Spesifik Transkripsiya
Faktorları Şəkil 18.8-dən aydın olduğu kimi, qonşu
kontrol elementləri adlanan bəzi kontrol elementləri
promotorun yaxınlığında yerləşir. (Bəzi alimlər bu
elementləri promotorun bir hissəsi sayırlar, ancaq biz bu
kitabda əksini iddia edirik.) Birlikdə enhanser adlanan
və uzaqda yerləşən uzaq kontrol elementləri isə gendən
minlərlə nukleotid aşağıda, yuxarıda, hətta, intronun
içində belə yerləşirlər. Bir gen, hər biri fərqli zaman,
hüceyrə tipi, yaxud orqanizmdə fərqli yerdə işləyən
birdən çox enhanserə malik ola bilir, lakin bir enhanser
tipi, adətən, sadəcə tək bir gen ilə əlaqəlidir.

Şəkil 18.9 Bir transkripsiya aktivatoru – MyoD proteininin
strukturu. MyoD proteini çoxsaylı 𝛂-spiral ehtiva edən iki polipeptid
vahiddən (bənövşəyi və qırmızı) ibarətdir. Hər vahid bir ədəd DNA
bağlanma domeni (aşağı hissə) və bir ədəd aktivasiya domeni (üst
hissə) ehtiva edir. Aktivasiya domenində başqa bir vahidə, eləcə
də, başqa proteinlərə bağlanma yerləri vardır. MyoD onurğalılarda
embrion əzələ inkişafında rol oynayır (Başlıq 18.4).

Aktivasiya
domeni

DNA bağlanma
domeni

DNA

VİZUAL BACARIQ
MyoD proteininin iki funksional bölgəsinin onu
əmələ gətirən iki polipeptid vahidi ilə əlaqəsini təsvir edin.

Eukariotlarda gen ekspressiyasının sürəti
enhanserlərin kontrol elementlərinə bağlanaraq
aktivator, yaxud repressor kimi fəaliyyət göstərən
spesifik TF bağlanması nəticəsində ciddi şəkildə
artıb azaldıla bilməkdədir. Eukariotlarda yüzlərlə
transkripsiya aktivatorları kəşf edilmişdir. Onlardan
birinin strukturu Şəkil 18.9-da verilmişdir. Alimlər
aktivator proteinlərin böyük qismində görülən iki növ
struktural domen təyin etmişlər: DNA-ya bağlanan
proteinin üçölçülü strukturunun bir parçası olan DNA
bağlanma domeni və bir, yaxud birdən çox sayda aktivasiya
domeni. Aktivasiya domeni transkripsiya aparatının digər
tənzimləyici protein və komponentlərinə bağlanmaqla
bir sıra proteinlərarası əlaqələri asanlaşdıraraq, genin
transkripsiyasını sürətləndirir.
Bəs aktivatorların promotordan çox uzaqda yerləşən
enhanserə bağlanması transkripsiyaya necə təsir edə
bilir? Bir araşdırmaya görə, siçan qlobin genini tənzimləyən proteinlər həm genin promotoru ilə, həm də
ondan 50 000 nukleotid yuxarıda yerləşən enhanserlə
əlaqə qururlar. Bu və digər tədqiqatlar əsasında belə
bir model qurulmuşdur: DNA bəzi proteinlər vasitəsilə
əyilərək bağlı aktivatorları bir qrup vasitəçi protein ilə
əlaqələndirir. Vasitəçilər isə, öz növbəsində, promotora
bağlanmış ümumi TF-lər ilə əlaqə qurulmasına kömək
edir (Şəkil 18.10). Bu proteinlərarası əlaqələr başlanğıc
kompleksinin əmələ gəlməsi və promotora yerləşməsinə
kömək edir; həmçinin, aralarında nukleotid əsas cütləri
sayı baxımından böyük məsafə olmasına baxmayaraq,
promotor ilə enhanserin spesifik şəkildə bir araya gəlməsini təmin edir. Elmi Bacarıq Məşğələsində bir genin
enhanserində yerləşən kontrol elementlərini müəyyənləşdirən təcrübədən əldə olunmuş nəticələr üzərində
işləyə biləcəksiniz.
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Şəkil 18.10 Enhanser və transkripsiya
aktivatorlarının işləyiş mexanizmi üçün
model. DNA-nın proteinlər tərəfindən əyilib
bükülməsi, enhanserlərin yüzlərlə, hətta,
minlərlə nukleotid uzaqlıqdakı protmotorlara
təsir edə bilməsinə imkan yaradır. Aktivator adlanan spesifik transkripsiya faktorları

enhanser DNA ardıcıllıqlarına bağlandıqdan
sonra digər vasitəçi proteinlərə qoşulurlar.
Onlar isə, öz növbəsində, ümumi transkripsiya faktorları və daha sonra RNA polimeraz
II molekuluna bağlanaraq, transkripsiya
başlanğıc kompleksini əmələ gətirirlər. Bu
proteinlərarası əlaqə nəticəsində kompleks

1 Aktivator protein DNA
üzərində bəlli yerlərdə
cəmləşən uzaq tənzim
elementlərinə bağlanır. Buradakı enhanser hər biri uzaq
tənzim elementi adlanan üç
bağlanma yerinə malikdir.

Promotor

Aktivatorlar

DNA

promotor üzərində doğru yeri taparaq RNA
sitnezinə təkan verir. Burada ancaq bir növ
enhanser (üç sarı rəngli kontrol elementi)
göstərilmişdir; əslində isə, bir gen fərqli
zamanlarda yaxud fərqli hüceyrə növlərində
fəaliyyət göstərən çox sayda enhanserə malik
ola bilir.

Gen
Enhanser

Uzaq kontrol
elementi

2 DNA bükən protein
DNA-ya bağlı vəziyyətdə
olan aktivatorları promotor bölgəsinə yaxınlaşdırır.
Ümumi transkripsiya faktorları, vasitəçi proteinlər
və RNA polimeraz II
yaxınlıqdadır.

TATA
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Ümumi
transkripsiya
faktorları
DNA əyən
protein
Bir qrup
vasitəçi protein

RNA
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3 Aktivatorlar müəyyən vasitəçi protein və
ümumi transkripsiya
faktorlarına bağlanaraq,
promotor üzərində aktiv
transkripsiya başlanğıc
kompleksinin yaranmasına kömək edirlər.
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mRNA
TRANSLYASİYA
PARÇALANMASI
PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

Repressor olaraq fəaliyyət göstərən spesifik TF, gen
ekspressiyasını bir neçə fərqli yolla dayandıra bilir. Bəzi
repressorlar kontrol elementinə (enhanserə, yaxud başqa
yerə) birbaşa bağlanaraq, aktivator bağlanmasına mane
olur. Digər repressorlar isə aktivatorun özü ilə əlaqəyə
girərək onun DNA-ya bağlanmasının qarşısında sədd
çəkirlər.
Bəzi aktivator və repressorlar transkripsiya prosesinə
birbaşa təsir etməklə yanaşı, dolaylı olaraq, xromatin
quruluşunu dəyişdirə bilirlər. Maya göbələyi və məməli
hüceyrələri üzərində aparılan tədqiqatlar göstərmişdir
ki, bəzi aktivatorlar histon asetilyasiyası aparan enzimləri prosesə qoşaraq, bəzi spesifik genlərin promotoruna
yaxın olan xromatini dəyişdirir və beləcə, transkripsiyanı artırırlar (Şəkil 18.7). Bənzər şəkildə, bəzi repressorlar isə histonlardan asetil qruplarını uzaqlaşdıran
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proteinləri işə cəlb edərək, susdurma olaraq bilinən
transkripsiya sürətini aşağı salma fenomeninə səbəb
olurlar. Eukariotlarda repressiya üçün ən çox rastlanan
mexanizmin xromatin dəyişdirici proteinlərin prosesə
cəlb olunması olduğu təxmin olunur.

Gen Aktivasiyasının Kombinasiyalı Tənzimi

Eukariotlarda transkripsiyanın dəqiq tənzimi, əsasən,
aktivatorların DNA kontrol elementlərinə bağlanmasına
əsaslanır. Tipik bir heyvan, yaxud bitki hüceyrəsində
tənzimlənməli olan fərqli genlərin sayca çoxluğu
nəzərə alındıqda, kontrol elementlərindəki bir-birindən
tamamilə fərqli olan nukleotid ardıcıllıqlarının sayı
təəccüb doğuracaq qədər azdır. Təxminən, 12 ədəd
qısa, fərqli nukleotid ardıcıllığı müxtəlif genlərin kontrol
elementlərində təkrar-təkrar qarşımıza çıxır. Orta

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
DNA Silmə Sınaqlarının Analizi
mPGES-1 genini hansı kontrol elementləri tənzimləyir? Bir genin
promotor bölgəsi onun transkripsiya start nöqtəsinin düz yuxarsında
yerləşir, ancaq enhanserdəki kontrol elementləri promotordan
minlərlə nukleotid yuxarıdadır. Bu kontrol elementlərinin uzaqlığı
və aralarındakı məsafə onların tapılmasını çətinləşdirdiyi üçün,
tədqiqatçılar mümkün kontrol elementlərini (namizədləri) silib
gen ekspressiyasına təsirlərini ölçərək, onları tapmağa çalışırlar. Bu
məşğələdə insanın mPGES-1 geninin kontrol elementlərini tapmaq
məqsədilə aparılmış DNA silmə sınaqlarından əldə olunan nəticələri
analiz etməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Hipotezə görə mPGEGS-1 genindən
8-9 kb yuxarıda, enhanser bölgəsində 3 mümkün kontrol elementi
vardır. Bir kontrol elementi doğru məsafədə, aşağıda yerləşən istənilən
geni tənzimləyir. Beləcə, namizəd kontrol elementlərinin fəaliyyətini
sınamaq üçün alimlər işə, ilk öncə, toxunulmamış enhanser bölgəsi
ilə xəbərçi gen ehtiva edən DNA molekulu sintez etməklə başladılar.
Xəbərçi gen mRNA səviyyəsi asanlıqla ölçülə bilən gendir. Növbəti
addımda tədqiqatçılar hər birində ayrı kontrol elementi silinən üç
başqa DNA əldə etdilər (şəklin sol tərəfində). Daha sonra, bu DNAlar ayrı-ayrı insan hüceyrə kulturalarına yeridilmiş və 48 saat sonra
xəbərçi genin mRNA səviyyəsi ölçülmüşdür. Bu nəticələri müqayisə
etməklə, silinmələrin xəbərçi gen üzərində hər hansı təsirinin
olub-olmadığın təyin etdilər. Xəbərçi genin davranışı silinmələrin
mPGES-1 geni üzərindəki təsirlərini yamsılayır. (mPGES-1 geninin
özü ekspressiya səviyyəsini ölçmək üçün istifadə oluna bilməz, çünki
hüceyrə öz mPGES-1 genini işlədir və buradan çıxan mRNA nəticələr
ilə qarışa bilər.)
Təcrübədən əldə olunan data Şəklin sol tərəfindəki sxemlərdə bir
toxunulmamış (ən üstdə) və üç eksperimental DNA parçası görünür.
Süni DNA-ların silinən mümkün kontrol elementlərinin üzərinə qırmızı
X çəkilmişdir. Ştrixlər arasındakı bölgə promotor ilə enhanser arasında
yerləşən, təxminən, 8 kb DNA parçasını təmsil edir. Sağdakı qrafikdə göstərilən üfüqi sütunlar toxunulmamış enhanser bölgəsi ehtiva
edən hüceyrə kulturasının dəyişdirilmiş kulturalar ilə müqayisədə 48
saat sonra xəbərçi gendən çıxan nisbi (ən üst sütun = 100%) mRNA
miqdarını göstərir.
Mənbə: J. N. Walters et al., Regulation of human microsomal
prostaglandin E synthase-1 by IL-1b requires a distal enhancer element
with a unique role for C/EBPb, Biochemical Journal 443:561–571
(2012).

hesabla bir enhanser, hər biri yalnız bir, yaxud iki spesifik
TF-ə bağlanan, təxminən, on kontrol elementindən
ibarətdir. Gen transkripsiyasının tənzimində genin
enhanserindəki tək bir unikal kontrol elementinin
varlığından çox, bir neçə kontrol elementinin xüsusi
kombinasiyası əhəmiyyətlidir.
Sadəcə 12 ədəd kontrol elementi ardıcıllığı ilə belə çox
sayda kombinasiya mümkündür. Kontrol elementlərinin
hər bir kombinasiyası yalnız uyğun aktivator proteini
mövcud olduğunda transkripsiyanı aktivləşdirə bilir. Belə

Mümkün kontrol elementləri ehtiva edən
enhanser bölgəsi
Promotor

Xəbərçi
gen

0

50
100 150 200
Xəbərçi mRNA-nın nisbi
səviyyəsi (kontrolun faizi)

DATANI ŞƏRH ET
1. (a) Qrafikdəki müstəqil dəyişən hansıdır? (b) Asılı dəyişən hansıdır?
(c) Bu təcrübədə kontrol qrupu nədir? Diaqramda göstərin.
2. Data bu mümkün kontrol elementlərindən hər hansı birinin həqiqi
kontrol elementi olduğunu göstərirmi? Cavabınızı izah edin.
3. (a) Mümkün kontrol elementlərindən hər hansı biri xəbərçi genin
ekspressiyasında azalmaya səbəb olurmu? Əgər olursa, hansı
biri, yaxud biriləri? Nəyə əsasən bu nəticəyə gəldiniz? (b) Kontrol
elementinin itməsi gen ekspressiyasında azalmaya səbəb olursa,
bu kontrol elementinin normalda rolu nə olmalıdır? Belə bir kontrol
elementinin silinməsinin hansı bioloji mexanizmlərlə gen ekspressiyasında azalmaya səbəb olduğuna dair bir izah təklif edin.
4. (a) Mümkün kontrol elementlərindən hər hansı biri xəbərçi genin
ekspressiyasında artışa səbəb olurmu? Əgər olursa, hansı biri,
yaxud biriləri? Nəyə əsasən bu nəticəyə gəldiniz? (b) Kontrol
elementinin itməsi gen ekspressiyasında artışa səbəb olursa, bu
kontrol elementinin normalda rolu nə olmalıdır? Belə bir kontrol
elementinin silinməsinin hansı bioloji mexanizmlərlə gen ekspressiyasında artışa səbəb olduğuna dair bir izah təklif edin.

aktivasiyaları embrion inkişafının müəyyən zamanında,
yaxud xüsusi hüceyrə növündə müşahidə etmək olar.
Şəkil 18.11 nümunə üçün seçilmiş iki hüceyrə tipində – qaraciyər və linza hüceyrələrində bir ovuc kontrol
elementinin fərqli kombinasiyalarda transkripsiyanın
differensiyal tənzimini necə həyata keçirdiyini təsvir edir.
Bu, hər hüceyrə tipi fərqli aktivator dəstinə malik olduğu
üçün mümkündür. Tək bir hüceyrədən, yəni mayalanmış
yumurtadan törədikləri halda bu prosesdə necə bir-birindən fərqləndiklərini isə Başlıq 18.4-də öyrənəcəyik.
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Şəkil 18.11 Hüceyrə tipinə görə
spesifik transkripsiya. Həm qaraciyər,
həm də gözün linza hüceyrələri albumin
və kristallin proteinləri sintez etmək üçün
genlərə malikdir. Ancaq sadəcə qaraciyər
hüceyrəsi albumin (bir qan proteini) və
ancaq linza hüceyrələri kristallin (göz
linzasının əsas proteini) istehsal edir.
Bir hüceyrədə hansı genlərin işləyəcəyinə hüceyrədə istehsal olunan spesifik
transkripsiya faktorları qərar verir. Bu
nümunədə, albumin və kristallin genləri
yuxarıda göstərilmişdir. Hər bir genin enhanser bölgəsində üç ədəd fərqli kontrol
elementi mövcuddur. Hər ikisi boz kontrol
elementinə malikdir, ancaq hər birinin
özünəməxsus kontrol elementləri kombinasiyası var. Albumin geninin yüksək
səviyyəli ekspressiyası üçün lazım olan
bütün aktivator proteinəri yalnız qaraciyər
hüceyrələrində (solda), kristallin geninin
aktivatorları isə yalnız linza hüceyrələrində
olur (sağda). Sadəlik üçün, burada sadəcə
spesifik TF-lərin rolunu nəzərə alacağıq.
Bəzi hüceyrə tiplərində repessorlar da
transkripsiya tənzimində iştirak edir.

▶ İki hüceyrənin DNA-ları
(aktivatorlar
göstərilməyib)

Albumin geni
enhanseri

Kontrol
elementləri

Qaraciyər
hüceyrəsi

▼ Qaraciyər hüceyrəsinin
DNA-sı. Mövcud bütün
aktivatorlar göstərilib.
Albumin geni işləyir, ancaq kristallin geni işləmir.

▼ Linza hüceyrəsinin
DNA-sı. Mövcud bütün
aktivatorlar göstərilib.
Kristallin geni işləyir, ancaq albumin geni işləmir.

Linza
hüceyrəsi

Albumin geni işləmir
Albumin geni
işləyir

Eukariotlarda Genlərin Koordinasiyalı İdarəsi
Bəs eukariotik hüceyrə eyni zamanda yandırılıb-söndürülməli olan əlaqəli funksiyaya malik genlərin
tənzimi problemini necə həll edir? Yuxarıda bakteriyalarda belə koordinasiyalı şəkildə idarə olunan genlərin,
adətən, tək bir operonda toplandığını və tək bir mRNA
sintez etdiyini öyrəndiniz. Nəticə olaraq, genlər birlikdə
işləyir və proteinləri eyni zamanlı olaraq istehsal olunur.
Bir neçə istisnanı nəzərə almasaq, eukariot hüceyrənin
genomunda bu cür işləyən operonlar kəşf olunmamışdır.
Eukariotlarda bir metabolik yolun enzimlərini kodlayan genlər kimi, birlikdə işləyən (ko-ekspressiya olan)
genlər, adətən, fərqli xromosomlara səpələnmişdir. Bu
canlılarda, qrupun fərqli yerlərə səpələnmiş üzvləri olan
genlərin koordinasiyalı şəkildə ekspressiyası, hər birinin
spesifik kombinasiyada yerləşən kontrol elementlərinə
malik olmasından asılıdır. Bu kontrol elementlərini tanıyıb onlara bağlanan nüvədəki aktivator proteinlər, bu
genlərin genomda harada yerləşməsindən asılı olmayaraq, onların eynizamanlı transkripsiyasına təkan verirlər.
Eukariot hüceyrədə səpələnmiş genlərin koordinasiyalı şəkildə tənzimi, adətən, hüceyrə xaricindən gələn
kimyəvi siqnallara cavab olaraq baş verir. Məsələn, bir
steroid hormon hüceyrə içinə girərək xüsusi hüceyrədaxili reseptor proteininə bağlanır və transkripsiya
aktivatoru rolu oynayan hormon-reseptor kompleksi
Genetika

Kristallin geni

Mövcud
aktivatorlar

Qaraciyər
hüceyrəsinin
nüvəsi

BÖLÜM 3

Promotor

Albumin geni

Mövcud
aktivatorlar

VİZUAL BACARIQ
Bu hüceyrə tiplərinə
aid albumin geni enhanserlərini təsvir edin.
Bu enhanserin qaraciyər hüceyrəsindəki
nukleotid ardıcıllığı ilə linza hüceyrəsindəki nə
ilə fərqlənir?
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Kristallin geni
enhanseri

Promotor

Kristallin geni işləmir

Linza
hüceyrəsinin
nüvəsi

Kristallin geni
işləyir

əmələ gətirə bilir (Şəkil 11.9). Transkripsiyası müəyyən
bir hormon tərəfindən idarə olunan hər bir gen xromosom içindəki mövqeyindən asılı olmayaraq, bu hormon-reseptor kompleksi tərəfindən tanına bilən kontrol
elementinə malikdir. Estrogen uşaqlığı hamiləliyə məhz
bu yolla hazırlayır: hüceyrə bölünməsinə təkan verən
bir qrup geni aktivləşdirərək uşaqlıq hüceyrələrinin
bölünməsinə səbəb olur.
Steroid olmayan hormon və böyümə faktorları kimi
bir çox siqnal molekulu hüceyrə içinə daxil olmadan,
sadəcə hüceyrə səthindəki reseptorlara bağlanır. Bu cür
molekullar spesifik TF-lərini aktivləşdirən siqnalötürmə
yollarına təkan verərək, gen ekspressiyasını dolaylı olaraq tənzimləyirlər (Şəkil 11.15). Koordinasiyalı tənzim
bu yollarda steroid hormonlarınki ilə eynidir: Eyni dəst
kontrol elementlərinə malik genlər eyni kimyəvi siqnallar tərəfindən aktivləşir. Bu koordinasiyalı gen tənzimi
sistemi canlılar arasında çox geniş yayıldığı üçün bioloqlar bu mexanizmin təkamül tarixinin çox erkən dövrlərində törədiyini düşünürlər.

Nüvənin Quruluşu və Gen Ekspressiyası
Şəkil 16.23-dən aydın olduğu kimi, hər bir xromosomun özünün interfaz nüvəsində ayrıca yeri var, ancaq
onlar heç də bir-birindən tamamilə izolyasiya olunmayıblar. Son dövrlərdə ixtira olunan xromosom quruluşu

Şəkil 18.12 İnterfazda xromosomlararası əlaqə. Hər xromosomun nüvədə öz ərazisi vardır (Şəkil 16.23b), ancaq xromatin
ilgəkləri buradan çıxıb bəzi bölgələrə uzana bilir. Bu bölgələrin bəziləri
bir (göy), yaxud bir neçə (qırmızı və yaşıl) xromosoma aid çoxsaylı
ilgəyin əmələ gətirdiyi transkripsiya zavodlarıdır.
İnterfaz nüvəsinin
xromosomları
(fluoresensiya mikroqrafı)

Xromosom
ərazisi
5 μm

Xromatin
ilgəyi

Transkripsiya
zavodu

dondurma (3C, ing. chromosome conformation capture) metodu vasitəsilə alimlər interfaz mərhələsində bir-birilə
əlaqədə olan xromosomları bir-birinə yapışdırıb, onların
əlaqəli bölgələrini təyin etməyi bacarmışlar. Məlum
olmuşdur ki, xromatin ilgəkləri fərdi xromosomlardan
çıxıb nüvənin spesifik bölgələrinə uzanır (Şəkil 18.12).
Eyni xromosomdan çıxan fərqli ilgəklər və fərqli xromosomlardan çıxan ilgəklər eyni yerə yığıla bilir. Bu toplaşma bölgələrindən bəziləri RNA polimeraz və digər
transkripsiya ilə əlaqəli proteinlər ilə zəngindir. Fərqli
məhəllədən olan insanları cəlb edən istirahət mərkəzləri kimi, bu transkripsiya zavodu adlanan bölgələrin də
ortaq bir funksiya üçün ixtisaslaşdığı düşünülür.
Nüvəni müəyyən quruluşu olmayan amorf, bir-birinə
dolaşmış kasa dolusu şəkilsiz spagetti zənn edən anlayış
keçmişdə qalmışdır. Bu gün artıq bilirik ki, nüvə bəlli
quruluşlu, xromatin yerdəyişməsinin tənzimləndiyi
bir strukturdur. Bir çox dəlilə əsasən, işləməyən genlər
nüvənin kənar hissələrində, aktiv genlər isə orqanelin
mərkəzindəki bölgələrdə yerləşir. Bu mərkəzi bölgələrdəki müəyyən bir genin xromosom bölgəsindən çıxarılıb
transkripsiya zavodlarına daşınmasının transkripsiyaya
hazırlıq prosesinin bir parçası olduğu düşünülür. Transkripsiya zavodlarının ömrü hələ ki, məlum deyil. 2014cü ildə ABŞ Dövlət Səhiyyə İnstitutu (NIH) qarşısına
bu maraqlı sahənin araşdırılması məqsədi qoyan 4D
Nukleom layihəsinin başladıldığını elan etmişdir.

Transkripsiyasonrası tənzim mexanizmləri
Gen ekspressiyası sadəcə transkripsiyadan ibarət deyil.
Nəticə etibarilə, protein istehsal edən genin ekspressiyası hüceyrənin əmələ gətirdiyi funksional protein miqdarı
ilə ölçülür və RNA transkriptinin sintezi ilə proteinin
fəaliyyətə keçməsi arasında çox şey baş verir. Transkripsiyadan sonra fərqli mərhələlərdə bir çox tənzim mexanizmi fəaliyyət göstərir (Şəkil 18.6). Bu mexanizmlər
hüceyrəyə transkripsiyanın ümumi gedişatını pozmadan,
ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərə cavab olaraq gen
ekspressiyasını sürətlə dəqiq kökləməyə imkan verir.
Aşağıda, genin transkripsiyadan sonra hansı tənzim
addımlarından keçdiyini müzakirə edəcəyik.

RNA Emalı
Nüvədə RNA emalı və yetkin RNA-nın sitoplazmaya
ixracı prosesləri eukariot hüceyrəyə prokariotda olmayan gen ekspressiyasını tənzimləmək üçün əlavə fürsətlər yaradır. RNA emalı səviyyəsində tənzim mexanizminə bir nümunə alternativ RNA splaysinq prosesidir.
Burada, RNA-nın parçalarının ekzon yoxsa intron
olacağı qərarından asılı olaraq, eyni ilkin transkriptdən bir neçə mRNA molekulu yaratmaq mümkündür.
Hüceyrə növünün özünəməxsus tənzim proteinləri ilkin
transkript içindəki tənzim ardıcıllıqlarına bağlanaraq,
bu ekzon-intron seçiminə qərar verir.
Alternativ splaysinq üçün sadə bir nümunə iki fərqli, ancaq əlaqəli protein kodlayan troponin T genidir
(Şəkil 18.13). Bundan dəfələrlə çox məhsul tipi istehsal
edən başqa genlər var. Məsələn, bioloqlar fərqli şəkillərdə splaysinq keçirərək, 19 000 fərqli hüceyrəxarici domenə malik membran proteinləri istehsal edə bilən bir
Şəkil 18.13 Troponin T geninin alternativ RNA splaysinq
mexanizmi. Bu genin ilkin transkripti birdən çox yolla kəsilib-yapışdırılaraq, fərqli mRNA yaradır.
Yekundakı bir mRNA-nın ekzon
3 (yaşıl), digərində isə ekzon 4
(bənövşəyi) parçalarına malik
olduğuna diqqət yetirin. Bu iki
mRNA fərqli, ancaq əlaqəli əzələ
proteinlərinə translyasiya olunur.

XROMATİN MODİFIKASİYASI

TRANSKRİPSİYA

RNA EMALI

mRNA
TRANSLYASİYA
PARÇALANMASI
PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

Ekzonlar

DNA
Troponin T geni

İlkin
RNA
transkripti
RNA splaysinq
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Drosophila geni aşkar etmişlər. Bu alternativ mRNA-lardan ən azı 17 500-ü (94%) sintez olunur. Bu milçək
növünün inkişaf edən sinir hüceyrələrinin hər birində
bu proteinin fərqli formasının istehsal olunduğu təxmin
olunur. Hüceyrə səthində yerləşən bu proteinlər, beləcə,
hüceyrəyə unikal kimlik qazandıraraq, sinir sisteminin
inkişafı zamanı hüceyrələrin bir-birinə həddən artıq
bənzəməsinin qarşısını alır.
Aydındır ki, alternativ RNA splaysinq eukariot genomunun repertuarını əhəmiyyətli dərəcədə genişlətməyə
qadirdir. İnsan genomunun ardıcıllığı çıxarıldıqda məlum olmuşdur ki, insandakı gen sayı təəccüb doğuracaq
qədər azdır. Bu say bir torpaq soxulcanı növü, xardal
bitkisi və dəniz anemonunun gen sayına çox yaxındır.
Bu kəşf “insanın mürəkkəb morfologiyasına cavabdeh
olan gen sayı deyilsə, bəs nədir?” sualını doğururdu.
Sonrakı araşdırmalar göstərdi ki, insanın protein kodlayan genlərinin 90%-indən çoxu, böyük ehtimalla, alternativ splaysinq keçirir. Nəticə olaraq, alternativ splaysinq mümkün protein sayını dəfələrlə artırır. Deməli,
protein sayı orqanizmin mürəkkəbliyi ilə daha yaxından
əlaqəlidir.

Translyasiyanın Başlanğıcı və mRNA
Parçalanması
Translyasiya gen ekspressiyasının tənzimi üçün yeni
bir alət yaradır. Bu tənzim, adətən, başlanğıc mərhələsində baş verir (Şəkil 17.19). Tənzimləyici proteinlər
bəzi mRNA-ların üzərində yerləşən spesifik ardıcıllıq,
yaxud strukturlara bağlanaraq, onları translyasiyanın
başlanğıc mərhələsində dayandırır. Bu elementlər
mRNA-nın ribosoma bağlanmasında əhəmiyyətli rol
oynayan translyasiya olunmayan bölgələrdir (UTR): 5`
papaq və 3` ucunda yerləşən poli-A quyruğu (Başlıq
17.3).
Alternativ olaraq, hüceyrənin bütün mRNA-larını eyni
zamanda tənzimləmək də mümkündür. Eukariot hüceyrədə belə "qlobal hakimiyyət", adətən, translyasiyanın
başlanğıcında iştirak edən bir və ya daha çox protein
faktorlarının aktivləşdirilməsi ilə həyata keçirilir. Bu
mexanizm yumurtada saxlanılan mRNA-ların translyasiyasına təkan verilməsi üçün istifadə olunur. Mayalanmadan dərhal sonra, translyasiya başlanğıc faktorlarının
ani aktivasiyası translyasiyaya təkan verir. Nəticədə,
ehtiyatda saxlanılan mRNA-lardan güclü protein sintezi
tüğyan edir. Bəzi bitki və yosunlar qaranlıqda mRNA
yığır, daha sonra, işıq təkanı ilə translyasiya apparatını
yenidən fəaliyyətə keçirir.
Sitoplazmada üzən mRNA-ların ömrü hüceyrənin
protein sintezi proqramının təyin edilməsi baxımından
önəmlidir. Bakteriyada enzimlər əksər mRNA-ları sintez
olunduqdan bir neçə dəqiqə sonra parçalayır. Bakteriyanın ətraf mühit dəyişikliklərinə cavab olaraq sürətlə
protein sintezi proqramını dəyişdirə bilməsinin əsasında
mRNA-nın qısa ömrü dayanır. Çoxhüceyrəli eukariot
hüceyrəsinin mRNA-sı isə, əksinə, saatlar, günlər, hətta,
həftələrlə qala bilir. Məsələn, inkişaf edən qırmızı qan
hüceyrəsindəki hemoqlobin mRNA-ları (⍺ və ꞵ qlo376
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binlər), qeyri-adi şəkildə, stabildir və bu uzunömürlü
mRNA-lar təkrar-təkrar proteinə tərcümə olunur.
mRNA ömrünün uzunluğuna qərar verən nukleotid
ardıcıllıqları, adətən, transkripsiya olunmayan bölgənin
(UTR) 3` ucunda yerləşir (Şəkil 18.8). Tədqiqatçılar
böyümə faktoruna aid qısaömürlü mRNA-nın 3` ucundan belə bir ardıcıllığı alıb, normalda, uzun ömrü olan
qlobin mRNA-sına köçürmüşlər. Əldə olunan qlobin
mRNA-sı tezliklə enzimlər tərəfindən sıradan çıxarılmışdır.
Son illərdə, mRNA-nı parçalayan, yaxud onun ekspressiyasını dayandıran yeni mexanizmlər aşkarlanmışdır. Burada gen ekspressiyasını bir neçə mərhələdə idarə
edən və aşağıda qısaca müzakirə edəcəyimiz, yenicə
kəşf edilmiş bu RNA molekulları iştirak edir.

Protein Emalı və Parçalanması
Gen ekspressiyasının tənzimi üçün son fürsətlər translyasiyadan sonra gəlir. İşlək protein molekuluna çevrilə
bilmək üçün eukariot polipeptid, çox vaxt, emaldan keçməlidir. Məsələn, ilkin insulin polipeptidinin (pro-insulin) kəsilməsi nəticəsində aktiv hormon əldə edilir. Bundan əlavə, bir çox protein işlək hala gələ bilməsi üçün
kimyəvi dəyişikliklərdən keçməlidir. Tənzimləyici proteinlər, adətən, dönən tərzdə fosfat qrupu əlavəsi ilə ya
aktivləşdirilir yaxud da inaktvasiya olunur (Şəkil 11.10).
Heyvan hüceyrəsinin səthinə yönləndirilən proteinlərə
isə şəkər qoşulur (Şəkil 6.12). Eləcə də, hüceyrə səthi
proteinləri və digər bir sıra proteinlər də fəaliyyətə keçə
bilmək üçün ünvana çatdırılmalıdır (Şəkil 17.22). Proteinin bu modifikasiya və nəqliyyat mərhələlərinin hər
hansı birində tənzimləmə həyata keçirilə bilir.
Son olaraq, proteinin aktiv olduğu zaman kəsiyi seçiçi
parçalanma ilə dəqiq şəkildə tənzimlənir. Hüceyrənin
normal həyat sürməsi üçün siklin kimi hüceyrə dövrəsini tənzimləyən bir sıra protein çox qısa ömürlü olmalıdır (Şəkil 12.16). Bir proteinin parçalanmalı olduğuna
işarə olaraq, adətən, ona ubikvitin adlı kiçik protein ilişdirilir. Daha sonra, proteasom adlanan nəhəng protein
kompleksləri ubikvitin ilə işarələnmiş proteinləri tapıb
parçalayır.

YOXLAMA

18.2

1. Histon asetilyasiyası və DNA metilyasiyasının gen ekspressiyası üzərindəki ümumi təsiri nədir?
2. ƏLAQƏ QUR
Sizcə, bir enzimin həm histon, həm də DNAya metil əlavə etmə bacarığı ola bilərmi? (Başlıq 5.4).
3. Ümumi və spesifik TF-lərin gen ekspressiyası tənzimindəki
rollarını müqayisə edin.
4. Sitoplazmadakı bir mRNA-nın kodladığı proteinin aktiv miqdarını təyin edən dörd tənzim mexanizmi hansılardır?
5. ƏGƏR
Fərz edin ki, sadəcə əzələ hüceyrəsində işləyən üç
genə aid enhanserdə yerləşən uzaq kontrol elementlərininin
nukleotid ardıcıllığını müqayisə edirsiniz. Hansı nəticələri
gözləyirsiniz? Nə üçün?

BAŞLIQ 18.3
Kodlanmayan RNA-lar gen
ekspressiyasının tənzimində müxtəlif
funksiyalar yerinə yetirir
Genom ardıcıllama protein kodlayan DNA-nın insan
genomunun sadəcə 1.5%-lik hissəsini təşkil etdiyini aşkar
etmişdir. Bu rəqəm digər bir sıra çoxhüceyrəli eukariot
üçün də bənzər şəkildə kiçikdir. Qeyri-proteinləri kodlayan DNA-nın çox cüzi bir hissəsi isə ribosomal RNA və
nəqliyyat RNA-sı kimi RNA molekulları kodlayır. Alimlər
son zamanlaradək geriyə qalan DNA-nın çoxunun transkripsiya olmadığını düşünürdülər. Bu böyük bölgənin heç
bir protein, yaxud bilinən RNA növlərindən heç birini
kodlamadığı üçün bu DNA hissələrinin mənalı genetik informasiya ehtiva etmədiyi düşünülürdü və adı da
müvafiq şəkildə qoyulmuşdu: tullantı DNA. Lakin böyük
dataya əsaslanan son araşdırmalar bu anlayışı çürüdür.
Məsələn, bütün insan genomunu ələ alan böyük bir tədqiqata əsasən, verilən hər hansı bir hüceyrəyə aid genomun, təxminən, 75%-i hüceyrə dövrəsinin bir nöqtəsində
transkripsiyadan keçir. İntronlar bu transkripsiya olan və
translyasiya olmayan hissənin ancaq kiçik bir hissəsini
təşkil edir. Bu və digər araşdırmalar, böyük ehtimalla,
genomun böyük bir hissəsinin, aralarında müxtəlif kiçik
RNA molekullarının da olduğu, bu qeyri-proteinləri kodlayan RNA, digər adıyla kodlanmayan RNA (ncRNA,
ing. noncoding RNA) molekullarına transkripsiya olduğunu
göstərir. Araşdırmalar bu ncRNA molekullarının bioloji
roluna aid dəlillərə hər gün yenisini əlavə edir.
Gen ekspressiyasının tənzimində önəmli rolu olduğu
halda, son zamanlaradək diqqətdən kənarda qalan bu böyük və çeşidli molekul qrupunun kəşfi biologiya elmində
böyük əks-səda doğurmuşdur. Biologiyanın mRNA-nın
protein kodladığı üçün hüceyrədə fəaliyyət göstərən ən
əhəmiyyətli RNA molekulu olduğu anlayışı köhnəlmişdir
və yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Bu, bioloqlar üçün
ciddi yanaşma dəyişikliyi deməkdir, hansı ki, siz yeniöyrənənlər olaraq da bu prosesin şahidi olursunuz.

MikroRNA və kiçik müdaxiləçi RNA
molekullarının mRNA-ya təsiri
Həm kiçik, həm də böyük ncRNA tərəfindən gen
ekspressiyası üzərində aparılan tənzim prosesi mRNA
translyasiyası və xromatin modifikasiyası da daxil olmaqla, bir neçə nöqtədə baş verir. Burada kiçik ncRNA-ların
iki növünü nəzərdən keçirəcəyik. Bu sahədə aparılan
araşdırmalar 2006-cı ildə (araşdırmalar tamamlandıqdan
8 il sonra) Fiziologiya və ya Tibb sahəsində Nobel Mükafatına layiq görülmüşdür.
1993-cü ildən başlayaraq bir neçə araşdırma mRNA
molekulunun komplementar ardıcıllıqlarına bağlana bilən
kiçik, təkzəncirli RNA – mikroRNA molekullarını gün
işığına çıxarmağa başlamışdır. Uzun RNA prekursoru
enzimlər tərəfindən emal olunaraq təkzəncirli, təxminən,
22 nukleotid uzunluğunda bir, yaxud bir neçə protein ilə

kompleks əmələ gətirə bilən miRNA molekuluna çevrilir

(Şəkil 18.14). miRNA kompleksə, ən azı, 7-8 nukleotidlik

komplementar ardıcıllığa malik olan hər hansı mRNA
molekuluna bağlanma qabiliyyəti qazandırır. Bundan
sonra, miRNA-protein kompleksi bağlandığı mRNA-nı
çox vaxt parçalayır, bəzən isə, sadəcə, translyasiyasını dayandırır. İnsan genomunda, təxminən, 1500 miRNA geni
mövcuddur və bioloqlar insanın bütün genlərinin, ən
azı, yarısının bu molekullar tərəfindən tənzimləndiyini
düşünürlər. 25 il əvvəl miRNA molekullarının mövcudluğundan xəbərsiz olduğumuzu nəzərə alsaq, bu kifayət
qədər diqqətə layiq rəqəmdir.
miRNA molekuluna ölçü və funksiya baxımından bənzəyən başqa bir kiçik RNA sinfi kiçik müdaxiləçi RNA
(siRNA, ing. small interfering RNA) molekullarıdır. Həm
miRNA, həm də siRNA, eyni proteinə bağlanır və bənzər
nəticələr verir. Həqiqətən, siRNA-nın prekursor RNA-sı
hüceyrəyə yeridildiyində hüceyrə miRNA mexanizminə,
bənzər şəkildə, RNA-nı emal edib siRNA-ya çevirə və oxşar ardıcıllıqları olan genlərin ekspressiyasını söndürə bilir. miRNA ilə siRNA arasındakı fərq hər ikisində, adətən,
ikizəncirli RNA olan prekursorlarının strukturlarındakı
cüzi fərqdən qaynaqlanır. Gen ekspressiyasının siRNA
tərəfindən tıxanma prosesi RNA müdaxiləsi (RNAi, ing.
RNA interference) adlanır və tədqiqatda spesifik bir geni
dayandıraraq onun funksiyasını öyrənmək metodologiyasında istifadə olunur.
Bəs RNAi mexanizmi necə törəyib? Başlıq 19.2-də
öyrənəcəyiniz kimi, bəzi viruslar ikizəncirli RNA genomuna malikdirlər. Bəzi tədqiqatçılar hüceyrənin RNAi

XROMATİN MODİFIKASİYASI

TRANSKRİPSİYA

RNA EMALI

mRNA
TRANSLYASİYA
PARÇALANMASI

Şəkil 18.14 Gen ekspressiyasının mikro RNA-lar tərəfindən
tənzimi. İlkin RNA-dan enzim emalı
nəticəsində əmələ gələn 22 nukleotidlik bir miRNA bir, yaxud daha çox
protein ilə birləşərək hədəf RNA-nı
parçalaya yaxud onun translyasiyasını
bloklaya bilən kompleks əmələ gətirir.
miRNA

PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

miRNAprotein
kompleksi

1 miRNA ən az 7 komplementar
əsas ilə hədəf mRNA-ya
bağlanır

mRNA
YAXUD
mRNA parçalanır

Translyasiya dayandırılır

2 Əgər miRNA və mRNA əsasları bir-birinə tamamilə
komplementardırsa, mRNA parçalanır (solda); komplementarlıq
daha azdırsa, translyasiya dayandırılır (sağda).
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül və Elmi Araşdırma
FƏSİLMövzuları,
18 Gen Ekspressiyasının
Tənzimi
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apparatının ikizəncirli RNA-nı emal etməklə müvafiq
RNA transkriptini parçalamaq üçün yönləndirici alət
kimi istifadə edə bildiyini nəzərə alaraq, bu mexanizmin
həmin viruslara qarşı müdafiə sistemi olduğunu irəli
sürürlər. Ancaq RNAi sisteminin hüceyrənin viruslara
aidiyyatı olmayan genlərinə də təsir etdiyi faktı nəzərə
alındıqda, RNAi mexanizminin təkamül tarixinin fərqli olduğu ağla gəlir. Bundan əlavə, məməlilər də daxil
olmaqla bir sıra canlı siRNA kimi kiçik RNA üçün öz
uzun, ikizəncirli prekursor RNA-larını istehsal edirlər. Bu
molekullar translyasiyadan başqa, aşağıda bəhs edəcəyimiz, digər mərhələrdə də gen ekspressiyasına müdaxilə
edə bilirlər.

Xromatin Yenidənqurması və Kiçik ncRNAların Transkripsiyaya Təsiri
mRNA molekullarını tənzimləməklə yanaşı, bəzi
ncRNA-lar xromatin strukturunun yenidən qurulması
vəzifəsini də öz üzərlərinə götürürlər. Bu molekullar,
nümunə olaraq, bir maya göbələyinin sentromerində
heterxromatin əmələ gəlməsində iştirak edir.
Hüceyrə dövrəsinin S fazasında, xromosomu kopyalaya
bilmək üçün sentromer bölgəsindəki DNA açılmalı və
mitoz üçün yenidən heteroxromatinə sıxışdırılmalıdır.
Bəzi maya növlərində, sentromer heteroxromatinin yenidən əmələ gəlməsi üçün mayanın özü tərəfindən istehsal
olunan siRNA tələb olunur. Mexanizmin dəqiqliklə necə
işlədiyi mübahisə mövzusu olsa da, bioloqlar bir məsələ
ətrafında ortaq məxrəcə gəlmişlər: mayanın siRNA sistemi sentromerdəki xromatini heteroxromatinə çevirmək
üçün digər ncRNA və xromatindəyişdirici enzimlərlə
əməkdaşlıq edir (Şəkil 18.15). Məməlilərdə siRNA aşkar
olunmayıb və sentromer DNA-sının necə sıxışdırıldığı
aydın deyil, ancaq başqa kiçik kodlanmayan RNA-ların
prosesdə iştirak etdiyi istisna olunmur.
piRNA (ing. piwi-interacting RNA) yeni kəşf edilən kiçik
kodlanmayan RNA sinfinin nümayəndələrindən biridir.
Bu RNA, həmçinin, heteroxromatin yaradılmasında iştirak edir. piRNA bunu transpozon (Başlıq 21.4 və 21.5)
olaraq bilinən parazit DNA elementlərinin ekspressiyasının qarşısını alaraq edir. Adətən 24-31 nukleotid uzunluğunda olan piRNA-lar uzun, təkzəncirli prekursor RNAdan əmələ gəlir. Onlar bir çox heyvan növünün toxum
hüceyrələrində əvəzolunmaz rol oynayırlar: qamet əmələ
gəlməsində genomun yenidən doğru şəkildə metilyasiya
edilməsinə kömək etdikləri düşünülür.
Alimlər, həmçinin, uzunluğu 200 nukleotiddən başlayıb yüz minlərə qədər uzanan kodlanmayan uzun RNA
(lncRNA, ing. long noncoding RNA) molekulları aşkar
etmişlər. Bu molekullar spesifik hüceyrə növündə spesifik zamanlarda yüksək miqdarlarda istehsal olunur. Bu
lncRNA-lardan biri X xromosomunun susdurulmasında
iştirak edir. Bu proses əksər məməli dişilərində X xromosomlarından birinin üzərindəki genləri bloklayır (Şəkil
15.8). Xromosomun öz üzərindəki XIST geni lncRNA
istehsal edərək xromosomu boydan-boya RNA ilə örtür
və bu bağlanma nəticəsində xromosom heteroxromatinə
sıxışdırılır.
378
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Şəkil 18.15 Sentromerdə xromatin sıxışdırılması. Bir maya
tipində siRNA və uzun, kodlanmayan RNA-ların əməkdaşlığı nəticəsində DNA replikasiyasından sonra bütün xromatidlərin sentromerində yüksək dərəcədə sıxışdırılmış heteroxromatin yenidən əmələ gəlir.
Sentromer DNA-sı

RNA
1 RNA (qırmızı) sentromer polimeraz
DNA-sından istehsal
olunur.
RNA
transkripti

Bacı xromatidlər
(iki DNA
molekulu)

2 Maya enzimi RNA-nı
qəlib kimi istifadə edərək
komplementar zəncir
yaradır, nəticədə, ikizəncirli
RNA əmələ gəlir.

3 İkizəncirli RNA qısa, təkzəncirli
siRNA-ya çevrilir və proteinlərə
bağlanaraq siRNA-protein
kompleksi əmələ gətirir.

siRNA-protein
kompleksi

4 siRNA-protein kompleksi
sentromer DNA-sında sintezi
gedən RNA transkriptinə
bağlanır. Nəticədə, kompleks
sentromer bölgəsinə qoşulur.

5 siRNA-protein kompleksinin
proteinləri bölgəyə
xromatindəki histonları
kimyəvi olaraq dəyişdirən
enzimlər (yaşıl) cəlb edərək,
xromatin sıxışdırılmasına
təkan verir.
Sentromer DNA-sı

Xromatin
modifikasiyaedici
enzimlər
6 Yekunda bu proses
sentromerdə heteroxromatin
strukturunun əmələ gəlməsi
ilə nəticələnir.
Sentromer bölgəsinin
heteroxromatini

Təsvir olunan proseslər xromosomun geniş sahələrinə təsir edən xromatin strukturunun yenidənqurma
mexanizmdir. Xromatin quruluşu transkripsiya prosesinə və beləcə, gen ekspressiyasına təsir etdiyi üçün
RNA əsaslı tənzimin gen ekspressiyasının tənzimində
önəmli rol oynadığı aydındır. Bundan əlavə, lncRNA-ların başqa proseslərdə də iştirak etdiyinə dair bir sıra
təcrübi dəlil mövcuddur. lncRNA-ların DNA, protein və
digər RNA-ları bir kompleks içinə toplayan üzüm talvarı
rolu oynadığı düşünülür. Bu bağlar xromatinin sıxışdırılmasında rol oynaya biləcəyi kimi, bəzi hallarda, gen
ekspressiyasının tənzimində daha birbaşa metod seçərək
bir genin enhanser, vasitəçi protein və promotorunun
bir-birinə yaxınlaşmasına da kömək edə bilir.

Kiçik ncRNA-ların Təkamül Baxımından
Əhəmiyyəti
TƏKAMÜL Kiçik ncRNA-lar gen ekspressiyasını
müxətlif mərhələ və yollarla tənzimləyə bilirlər. Burada sadəcə eukariot ncRNA-larından bəhs etsək də bu
molekullar bakteriyalar tərəfindən də istifadə olunur.
CRISPR-Cas9 adlanan sistemdə bakteriya onları müdafiə sistemində istifadə edir (Başlıq 19.2). Buradan
ncRNA tarixinin qədim olduğunu başa düşürük, ancaq
bakteriya ncRNA-larının eukariotunkular ilə əlaqəsi
hələ elmə aydın deyil.
Eukariotlara aid ncRNA-nın təkamülü haqqında nə
demək olar? Ümumilikdə, gen tənzimində əlavə layların daha mürəkkəb formanın törəməsinə imkan yaratdığını iddia etmək mümkündür. miRNA tənziminin
çoxşaxəliliyinə əsaslanaraq, bir növün genomunda artan
miRNA müxtəlifliyinin o növün təkamülündə artan
morfoloji mürəkkəbliyə səbəb olduğu hipotezi ortaya
atılmışdır. Bu hipotez hələ dəyərləndirmə mərhələsində
olsa da, onu bütün kiçik ncRNA-ları əhatə edəcək şəkildə genişlətmək məntiqli səslənir. Sürətli genom ardıcıllama metodları inkişaf etdikcə, bioloqlar üçün bir növün
genomunda neçə ncRNA geninin olduğu sualını qoymaq
imkanı yaranır. Müxtəlif canlı növləri üzərində aparılan
araşdırmalar, ilk növbədə, siRNA, sonra miRNA, ən
sonda isə sadəcə heyvanlarda olan piRNA molekullarının təkamül etdiyi fərziyyəsini dəstəkləyir. miRNA
tiplərinin sayı yüzlərlə ölçülürkən, çox mürəkkəb gen
tənzimi mexanizmlərinin qurula bilməsi potensialı daşıyan təxminən 60 000 piRNA tipinin mövcud olduğu
düşünülür.
ncRNA-ların bu geniş spektruma yayılan funksiyaları
nəzərə alındıqda, təsvir olunan ncRNA-ların bir çoxunun embrion inkişafında mühim rol oynadığı təəccüb
doğurmamalıdır. Gen tənziminin ən görkəmli nümunəsi
yəqin ki, embrion inkişafıdır.

dığını fərz edin. Bu parçalanmaya təkan verən miRNA geni bir
mutasiya ilə sıradan çıxarılarsa nə baş verər?
3. ƏLAQƏ QUR
Dişi məməlilərdə X xromosomlarından
birinin susdurulmasında XIST geninin RNA-sı iştirak edir. Bu
haqda yuxarıda və Başlıq 15.2-də bəhs olunur. Bu RNA-nın
transkripsiya və bağlanma proseslərini təsvir edin, eləcə də,
Barr cisimciyinin formalaşmasına necə töhfə verdiyinə dair bir
mexanizm təklif edin.

BAŞLIQ 18.4
Fərqlənən gen ekspressiyası
proqramı coxhüceyrəli orqanizmin
müxtəlif tip hüceyrələrini yaradır
Çoxhüceyrəli canlının embrion inkişafında mayalanmış yumurta (ziqot) hər biri fərqli struktur və müvafiq
funksiyaya malik çeşidli tipdə fərqli hüceyrələrə bölünür. Tipik olaraq, hüceyrələr toxumaları, toxumalar
orqanları, orqanlar orqan sistemlərini və nəhayət, orqan
sistemləri bütöv bir orqanizmi qurur. Buna görə, hər
hansı inkişaf proqramı xüsusi üçölçülü formada qurulmuş, mürəkkəb səviyyəli strukturlar əmələ gətirən,
müxtəlif tip hüceyrələr yaratmalıdır. Heyvanlarda gedən
inkişaf proseslərini Fəsil 35, bitkilərdəkini isə Fəsil 47də öyrənəcəksiniz. Bu fəsildə, bir neçə heyvan növünü
nümunə kimi istifadə edərək, diqqətimizi inkişaf sinfoniyasına dirijorluq edən gen ekspressiyasının tənzimi
proqramına yönəldəcəyik.

Embrion İnkişafın Genetik Proqramı
Şəkil 18.16-dakı fotoşəkillər qurbağa ziqotundan
(mayalanmış yumurta) çömçəquyruğa dramatik keçişi
nümayiş etdirir. Bu görkəmli transformasiya üç əlaqəli
prosesin nəticəsidir: hüceyrə bölünməsi, hüceyrə fərqliləşməsi və morfogenez. Ardıcıl mitoz bölünmələr hesabına ziqotdan kütləvi miqdarda hüceyrə yaranır, lakin
sadəcə hüceyrə bölünmələri çömçəquyruq deyil, böyük
bir hüceyrə yığını əmələ gətirərdi. Embrion inkişafda
hüceyrələr, sadəcə, sayca artmır, quruluş və funksiya
Şəkil 18.16 Mayalanmış yumurtadan heyvana: Dörd gün
necə böyük fərq yaratmağa qadirmiş. Soldakı mayalanmış qurbağa
yumurtalarının sağdakı çömçəquyruğa çevrilməsi, sadəcə dörd günlük
hüceyrə bölünməsi, fərqliləşmə və morfogenez proseslərinin nəticəsidir.

YOXLAMA 18.3
1. miRNA və siRNA molekullarının funksiya və digər xassələrini
müqayisə edin.
2. ƏGƏR
Şəkil 18.14-dəki parçalanan mRNA-nın çoxhüceyrəli bir canlıda hüceyrə dövrəsinə təkan verən protein kodla-

1 mm
(a) Mayalanmış qurbağa
yumurtaları

2 mm
(b) Yumurtadan yenicə çıxmış
çömçəquyruq
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baxımından ixtisaslaşdıqları fərqliləşmə prosesindən keçirlər. Bundan əlavə, fərqli tip hüceyrələr fəzada təsadüfi yerləşmir, xüsusi üçölçülü düzülüş içərisində toxuma
və orqanlar şəklində qurulurlar. Orqanizmə bu forma və
quruluşunu verən fiziki proses morfogenez adlanır.
Hər üç proses hüceyrə davranışından qaynaqlanır.
Hətta orqanizmə formasını verən morfogenez prosesini
belə, embrionun müxtəlif bölgələrini təşkil edən hüceyrələrdəki forma, hərəkət və digər xassələr ilə birbaşa
əlaqələndirmək mümkündür. Yuxarıda öyrəndiyiniz
kimi, hüceyrənin davranışı onun işləyən genləri və istehsal olunan proteinlərindən asılıdır. Orqanizmin, demək
olar ki, bütün hüceyrələri tamamilə eyni genoma malikdir. Deməli, fərqli gen ekspressiyası hər hüceyrə tipində
genlər fərqli idarə altında olduğu üçün əmələ gəlir.
Şəkil 18.11-də qaraciyər və linza hüceyrəsi nümunəsində, iki növ hüceyrədə gen ekspressiyasındakı fərqliliklərin necə əmələ gəldiyini gördünüz. Bu tam fərqliləşmiş
hüceyrələrin hər biri lazımi məhsulları istehsal edən
genləri aktivləşdirən spesifik aktivator dəstinə malikdir.
Hər iki hüceyrənin tək bir ortaq mayalanmış yumurtadan başlayan mitoz bölünmələrin nəticəsi olduğu faktı
belə bir qaçılmaz sual doğurur: iki bala hüceyrədə fərqli
aktivator dəstləri haradan çıxır?
Ana hüceyrələri tərəfindən yumurta içinə qoyulan
maddələr gen tənzimi üçün bir plan ardıcıllığı yaradır.
Embrion hüceyrələr bölündükcə bu plan yerinə yetirilir
və inkişaf boyunca hüceyrə fərqliləşməsi koordinasiyalı
şəkildə proqramlaşdırılır. Bu mexanizmin tam olaraq
necə işlədiyini başa düşmək üçün izahatı iki əsas inkişaf
prosesi üzərində qurmalıyıq: İlk növbədə, erkən embrion mitozlarından yaranan ilk hüceyrələrin necə bir-birindən ayrılaraq öz fərqliləşmə yollarını təyin etdiklərini
araşdıracağıq. Daha sonra isə, hüceyrəvi fərqliləşmənin
müəyyən bir hüceyrə tipini necə əmələ gətirdiyini əzələ
inkişafı nümunəsində öyrənəcəyik.

Sitoplazma Determinantları və İnduksiya
Siqnalları
Erkən embrionda hüceyrələr arasındakı ilk fərqi nə
yaradır? Və inkişaf prosesi davam etdikcə bütün o cürbəcür hüceyrə növlərinin fərqliləşməsi prosesini nə idarə
edir? Fəsli buraya qədər başa düşmüsünüzsə, cavabı təxmin etməlisiniz: İnkişaf etməkdə olan orqanizmin müəyyən bir hüceyrəsinin inkişaf yolunu təyin edən onun
ekspressiya olan spesifik genləridir. Embrion inkişafında
bir hüceyrəyə hansı genlərin işləyəcəyi əmrini verən,
canlı növlərində istifadə olunma dərəcəsi baxımından
fərqlilik göstərən iki əsas qaynaq vardır.
İnkişafın ilkin mərhələsində ən önəmli informasiya
qaynaqlarından biri ananın DNA-sı tərəfindən istehsal
olunmuş RNA və protein ehtiva edən yumurta sitoplazmasıdır. Mayalanmamış yumurtanın sitoplazması
homogen deyildir. Məlumat RNA-sı, protein və digər
maddələr, eləcə də, orqanellər yumurtada qeyri-bərabər paylanır və bir çox orqanizmdə bu bərabərsizliyin
əks-sədası gələcək embrion inkişafında çox dərinlərə
nüfuz edir. Yumurtadakı erkən embrion inkişafına
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təsir edən ana hüceyrəsindən qaynaqlı birləşmələr
sitoplazma determinantları adlanır (Şəkil 18.17a). Mayalanmadan sonra, ilk mitoz bölünmələri ziqot sitoplazmasını ayrı-ayrı hüceyrələrə paylayır. Yeni hüceyrənin
ziqot sitoplazmasının hansı hissəsini aldığından asılı
olaraq, onun nüvəsi fərqli sitoplazma determinantlarına
məruz qala bilir. Hüceyrədəki sitoplazma determinantlarının kombinasiyası genlərin ekspressiyasını tənzimləyərək, hüceyrə fərqliləşməsi prosesində inkişaf yönünü
müəyyən edir.
İnkişaf prosesi üçün digər önəmli informasiya mənbəyi,
hüceyrə-ətrafı mühit şərtləridir. Embrionda hüceyrə sayı
Şəkil 18.17 Erkən embrionun inkişafı üçün lazım olan
informasiyanın qaynağı.
(a) Yumurtanın sitoplazma determinantları
İki fərqli sitoplazma
determinant molekulları
Nüvə
Maylanmamış
yumurta

Sperma

Mayalanma
Mitoz
hüceyrə
bölünməsi

Ziqot
(mayalanmış yumurta)

İkihüceyrəli
embrion

Mayalanmamış yumurtanın sitoplazmasında ananın genləri tərəfindən istehsal olunmuş molekullar var. Bunlar embrion inkişafına yön
verir. Bu sitoplazma determinantlarının (burada ikisi göstərilmişdir)
bir çoxu hüceyrədə qeyri-bərabər paylanır. Mayalanma və bölünmələrdən sonra hüceyrələrin nüvələri fərqli dəst sitoplazma determinantlarına məruz qalırlar, beləcə, fərqli genlər işləməyə başlayır.
(b) Yaxın hüceyrə induksiyası
Erkən embrion
(32 hüceyrə)
NÜVƏ

Siqnalötürmə
yolu

Siqnal
reseptoru
Siqnal
molekulu

Erkən embrionun aşağısında yerləşən hüceyrələr yaxınlıqdakı hüceyrələrə siqnal ötürərək (induksiya), onların gen ekspressiyasını
dəyişdirir.

,çoxaldıqca bu informasiyanın əhəmiyyəti daha da artır.
Buradakı ən təsirli informasiya yaxınlıqdakı başqa embrion hüceyrələri tərəfindən buraxılan siqnallardır. Bunlara yanaşı hüceyrələrin səth molekulları ilə təmas və
ifraz etdikləri böyümə faktorlarının bağlanması daxildir
(Başlıq 11.1). İnduksiya adlanan bu prosesdə siqnallar
hədəf hüceyrədə dəyişiklik əmələ gətirir (Şəkil 18.17b).
Hədəf hüceyrə daxilində bu siqnalları ötürən molekullar
hüceyrə səthində yerləşən reseptorlar və digər siqnalötürmə proteinləridir. Ümumilikdə, siqnal molekulları
gen ekspressiyasını dəyişdirərək hüceyrəni, nəticədə,
görünən fərqlərə gətirib çıxaran spesifik inkişaf yoluna
yönəldir. Beləcə, embrion hüceyrələr arasında gedən
qarşılıqlı əlaqə çoxsaylı ixtisaslaşmış hüceyrə növlərinin
əmələ gəlməsinə təkan verir və nəticə etibarilə, yeni
orqanizmi təşkil edir.

Hüceyrə Fərqliləşməsində Gen
Ekspressiyasının Ardıcıl Tənzimi
Hüceyrəni ixtisaslaşma yoluna qoyan ilk dəyişikliklər çox kiçikdir və sadəcə molekulyar səviyyədə özünü
göstərir. Bioloqların embrionda baş verənlərin molekulyar mexanizmi haqda çox az təsəvvürləri olduğu
dövrlərdə embrion hüceyrəsinin bəlli bir hüceyrə növü
olmaq yolunda dönməz yola girdiyi nöqtəni ifadə etmək
üçün determinasiya terminini icad edilmişdir. Determinasiya nöqtəsini keçmiş hüceyrə süni olaraq götürülüb
embrionda başqa bir yerə köçürüldükdə, yenə öz taleyinin arxasınca gedir. Buradan yola çıxaraq, fərqliləşmənin hüceyrənin əvvəldən təyin olunmuş (determinasiya
olmuş) yolunu izləməsi olduğunu başa düşürük. Embrion hüceyrələri fərqliləşib, toxuma və orqanlar inkişaf
edərkən, hüceyrələrin funksional və struktural fərqləri
özünü daha aydın biruzə verir.
Bu gün bioloqlar determinasiya prosesini molekulyar
səviyyədə anlayır. Determinasiyanın nəticəsi, yəni gözlə
görünən hüceyrə fərqliləşməsi toxuma-spesifik proteinlərə
aid genlərin ekspressiyası ilə xarakterikdir. Bu proteinlər
yalnız xüsusi hüceyrə növlərində mövcuddur və hüceyrənin özünə spesifik struktur və funksiyasını qazandırır. Fərqliləşmənin ilk işarəsi bu proteinləri kodlayan
mRNA-ların ortaya çıxmasıdır. Sonunda, fərqliləşməni
hüceyrəvi strukturlardakı dəyişikliklər olaraq mikroskop
vasitəsilə izləmək mümkün olur. Hüceyrələr bölünüb
yenilərini əmələ gətirdikcə, molekulyar səviyyədə
müxtəlif dəst genlər nizamlı şəkildə, ardıcıllıqla ekspressiya olunur. Fərqliləşmə prosesində gen ekspressiyası, ən çox transkripsiya olmaqla, bir neçə mərhələdə
tənzimlənə bilir. Tam fərqliləşmiş hüceyrədə doğru gen
ekspressiya proqramını qorumaq üçün transkripsiya əsas
tənzim mərhələsi olmağa davam edir.
Fərqliləşmiş hüceyrələr toxuma-spesifik proteinlər
istehsal etmə işində ustalaşmışdır. Məsələn, transkripsiya tənzimi nəticəsində qaraciyər hüceyrəsi albumin,
linza hüceyrəsi isə kristallin proteini istehsal etməkdə
ixtisaslaşır (Şəkil 18.11). Onurğalıların skelet əzələsi
hüceyrələri digər öyrədici nümunədir. Bu hüceyrələr
çoxsaylı nüvə ehtiva edən, tək plazma membranı ilə

əhatələnmiş uzun liflərə çevrilirlər. Skelet əzələsi hüceyrəsi əzələ-spesifik yığılıb-açılan proteinlər – miozin və
aktin ilə yanaşı, sinir hüceyrələrindən siqnal qəbul edə
bilən reseptor proteinləri ilə zəngindir.
Əzələ hüceyrəsi qığırdaq və piy hüceyrələri daxil
olmaqla, bir çox başqa tip hüceyrəyə çevrilmə potensialı daşıyan əcdad hüceyrələrdən törəyir, lakin spesifik
şərtlər onları əzələ hüceyrələrinə çevrilməyə məcbur
edir. Məcburi yola girən bir hüceyrə, mikroskop altında
dəyişməmiş kimi görünsə də, determinasiyaya uğramış və artıq mioblast hüceyrəsinə çevrilmişdir. Yekunda,
mioblastlar böyük miqdarda əzələ-spesifik proteinlər
istehsal edir və bir-birilə birləşərək yetkin, uzunsov,
çoxnüvəli skelet əzələsi hüceyrələrinə çevrilir.
Tədqiqatçılar əzələ hüceyrəsinin determinasiyası
zamanı molekulyar səviyyədə baş verənləri aydınlaşdırmışlar. Bu məqsədlə, onlar prekursor embrion
hüceyrələrini çoxaldıb, Başlıq 20.1 və 20.2-də öyrənəcəyiniz molekulyar metodlar vasitəsilə analiz etmişlər.
Tədqiqatçılar ardıcıl təcrübələr ilə bir sıra genlər əldə
edərək, onları ayrı-ayrı embrion hüceyrələrində ekspressiyasına nail olmuş, mioblast və əzələ hüceyrələrinə
fərqliləşmələrini axtarmağa başlamışlar. Bu yolla, əsas
tənzim genləri adını verdikləri, hüceyrələri skelet əzələ
hüceyrəsi olmağa məcbur edən bir neçə gen aşkar etmişlər. Yekun olaraq, əzələ hüceyrələri üçün determinasiyanın molekulyar əsasının bir, yaxud daha çox sayda bu
əsas tənzim genlərinin ekspressiyası olduğunu demək
mümkündür.
Əzələ hüceyrə fərqliləşməsində determinasiyanın
necə baş verdiyini daha yaxşı başa düşmək üçün diqqətimizi myoD əsas tənzim geni üzərində cəmləşdirək.
Həqiqətən də, myoD geni ana gen tituluna layiqdir.
Alimlər bu genin istehsal etdiyi MyoD proteininin piy
yaxud qaraciyər hüceyrəsi kimi bəzi tip tam fərqliləşməmiş, qeyri-əzələ hüceyrələrini əzələ hüceyrəsi olma
yoluna məcbur etdiyini nümayiş etdirmişlər. Bəs MyoD
nə üçün bütün hüceyrə tipləri üzərində işləmir? Mümkün cavablardan biri belədir: Əzələyə məxsus genlərin
aktivasiyası sadəcə MyoD proteinindən asılı deyil,
xüsusi kombinasiyada başqa tənzim proteinləri də tələb
olunur. MyoD faktoruna cavab verməyən hüceyrələrdə
bu kombinasiyadakı proteinlərin bəziləri əskik olduğu
üçün MyoD onlara təsir etmir. Digər növ toxumaların
determinasiya və fərqliləşmə proseslərinin də buna
bənzər mexanizm ilə işlədiyi təxmin olunur. Getdikcə
artan elmi dəlillər göstərir ki, MyoD kimi ana tənzim
proteinləri müəyyən bölgələrdə təsirini xromatini
açmaqla göstərir. Bu yolla transkripsiya aparatı hüceyrə
tipinə spesifik növbəti gen dəstini aktivləşdirmə imkanı
əldə edir.
Əzələ hüceyrəsində fərqliləşmənin molekulyar mexanizmi necədir? MyoD proteini (Şəkil 18.9) müxtəlif
genlərin spesifik kontrol elementlərinə bağlanaraq,
onların ekspressiyasını artıran transkripsiya faktorudur (Şəkil 18.18). MyoD-nin hədəfindəki bu genlərdən
bəziləri daha fərqli əzələ-spesifik transkripsiya faktoları
kodlayır. MyoD öz-özünün, yəni myoD geninin ekspressiyasına da təkan verir. Müsbət əksəlaqə nümunəsi olan
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Şəkil 18.18 Əzələ hüceyrəsində determinasiya və fərqliləşmə. Skelet
əzələsi hüceyrələri embrion hüceyrələrindən gen ekspressiyasındakı dəyişikliklərlə
törəyir. Burada, gen aktivasiyası prosesi çox sadələşdirilmiş tərzdə təsvir olunur.
Nüvə

Digər əzələ-spesifik genlər

Əsas tənzim geni myoD
DNA

Embrion
prekursor hüceyrələri

1 Determinasiya. Digər
hüceyrələrdən qaynaqlı siqnal ana
tənzim geni olan myoD genini
aktivləşdirir və hüceyrə MyoD
proteini istehsalına başlayır. MyoD
aktivator vəzifəsini görən spesifik
TF-dir. Artıq mioblast adlanan
hüceyrə dönməyən bir yola –
skelet əzələsi hüceyrəsi olma
yoluna girmişdir.
Mioblast
(determinasiya
olmuş)
2 Fərqliləşmə. MyoD
proteini öz myoD genini
sürətləndirir və digər
əzələ-spesifik TF genlərini
aktivləşdirir. Onlar isə,
öz növbəsində, əzələ
proteinlərinə aid genləri
işə salır. MyoD, eləcə
də, hüceyrə dövrəsini
bloklayan genləri
aktivləşdirərək hüceyrə
bölünməsinin qarşısını
alır. Bölünməyən mioblast
hüceyrələri birləşərək
əzələ lifləri olaraq da,
bilinən çoxnüvəli əzələ
Əzələ lifinin bir hissəsi
hüceyrələrinə çevrilirlər.
(tam fərqliləşmiş
hüceyrə)

İşləmir

İşləmir

İşləmir
mRNA
MyoD proteini
(transkripsiya faktoru)

mRNA

mRNA

Başqa TF

mRNA

mRNA

Miozin, digər
əzələ proteinləri
və hüceyrə dövrəsi
bloklayan proteinlər

ƏGƏR
myoD genində öz-özünü aktivləşdirə bilməyən, dəyişdirilmiş MyoD
istehsal edən mutasiya olarsa, nə baş verər?

bu mexanizm vasitəsilə MyoD-nin davamlı təsiri nəticəsində hüceyrənin fərqliləşmiş halı qorunur. Yəqin ki,
MyoD tərəfindən aktivləşdirilən genlər MyoD tərəfindən tanınan enhanser kontrol elementlərinə malikdir və
beləcə koordinasiyalı idarə olunur. Son olaraq, ikincili
TF-lər miozin və aktin kimi skelet əzələ hüceyrələrinə
spesifik xassələr qazandıran proteinləri istehsal edən
genləri işə salır.
Artıq mayalanmış yumurtada fəaliyyətə keçən müxtəlif gen eksperssiyası proqramlarının necə fərqliləşmiş
hüceyrə və toxuma doğura bildiyini bilirik. Lakin
orqanizmdə bir bütün olaraq toxumaların işləyə bilməsi
üçün, onun vücud planı, yəni ümumi üçölçülü quruluşu
fərqliləşmə prosesi ilə paralel olaraq, yan-yana inkişaf
etməlidir. Növbəti mövzuda vücud planının molekulyar
səviyyədə necə qurulduğunu ətraflı öyrənilmiş meyvə
milçəyi Drosophila melanogaster nümunəsində nəzərdən
keçirəcəyik.

Ana Xətlərin Əmələgəlməsi: Vücud
Formasının Təməlini Atmaq
Həm sitoplazma determinantları, həm də induksiya
siqnalları orqanizmin fəza quruluşunun inkişafında işti382
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rak edərək bütün toxuma və orqanların orqanizmdə öz
xarakterik yerlərini almasını təmin edir. Bu proses ana
xətlərin əmələgəlməsi adlanır.
Yeni bina inşaatına başlamazdan əvvəl onun ön, arxa
və yan tərəflərinin yerinə qərar verildiyi kimi, heyvan
inkifaşında da ana xətlərə embrionun ilkin mərhələlərində, əsas istiqamətlər təyin olunarkən qərar verilir.
İkitərəfli simmetriyaya malik heyvanlarda vücudun üç
əsas oxu, yəni baş və quyruq, sol və sağ tərəflər, eləcə də
ön və arxa istiqamətlər orqanlar yaranmazdan əvvəl təyin olunur. Ana xətlərin əmələgəlməsinə yön verən molekulyar məlumatlar bütünü yerləşmə informasiyası
adlanır və sitoplazma determinantları ilə induksiya
siqnalları tərəfindən təyin olunur (Şəkil 18.17). Bu
molekulyar məlumat hüceyrəyə vücud oxları, eləcə də,
qonşu hüceyrələrə nəzərən harada yerləşdiyini bildirir
və gələcəkdə hüceyrə ilə onun balalarının molekulyar
siqnallara cavab olaraq necə hərəkət edəcəklərini təyin
edir.
İyirminci əsrin birinci yarısında embrioloqlar klassik metodlar istifadə edərək, bir sıra növün embrion
inkişafının detallı anatomik təsvirini çıxarmış və embrion toxumalarını dəyişdirməklə müəyyən təcrübələr
aparmışlar. Bu araşdırmalar inkişaf mexanizminin başa

düşməyimiz üçün təməl təşkil etsə də, inkişafı yönləndirən spesifik molekulları, yaxud ana xətlərin necə
əmələ gəldiyini izah edə bilməmişdir.
1940-ci illərdə alimlər genetik araşdırmalara start
verdilər: drozofil milçəyinin inkişafını öyrənmək üçün
onun mutantlarını araşdırmağa başladılar. Möhtəşəm
nəticələr ədə edilmişdi. Araşdırmalar genlərin inkişafı
tənzimlədiklərini, eləcə də, spesifik molekulların yerləşmə və fərqliləşmədə önəmli rol oynadıqlarını ortaya
çıxardı. Drozofil üzərində anatomik, genetik və biokimyəvi metodların birlikdə istifadə olunmasıyla aparılan
araşdırmalar insan da daxil olmaqla, bir çox başqa canlı
üçün də keçərli olan bioloji inkişafın əsas prinsiplərinin
kəşfinə yol açdı.

Drozofil Milçəyinin Həyat Dövrəsi
Meyvə milçəkləri və digər buğumayaqlılar müəyyən
sıraya düzülmüş hissəli vücud strukturuna malikdir. Bu
parçalar vücudun üç əsas hissəsini təşkil edir: baş, döş
(qanad və ayaqların çıxdığı vücudun orta hissəsi) və
qarıncıq (Şəkil 18.19a). Başqa ikitərəfli simmetriyaya
malik heyvanlar kimi, drozofil də baş–quyruq (anterior–posterior), qarın–bel (dorsal–ventral) və sağ–sol
oxlara malikdir. Drozofildə mayalanmamış yumurtanın
sitoplazma determinantları, hətta, sperm ilə birləşməzdən əvvəl belə qarın–bel və baş–quyruq yönü haqqında
informasiya təmin edir. Burada diqqətimizi baş-quyruq
oxunun təməlinin qoyulmasında iştirak edən molekullar
üzərində cəmləşdirəcəyik.
Drozofil yumurtası dişinin çoxsaylı yumurtalıqlarından birində, dayə hüceyrələri adlanan yumurtalıqdakı
hüceyrələrin yanında, follikul hüceyrələrinin əhatəsində
inkişaf edir (Şəkil 18.19b, üst). Bu dəstək hüceyrələri yumurta qabığının əmələ gəlməsi və inkişafı üçün
yumurtanı qida, mRNA və digər maddələrlə təmin edir.
Daha sonra, tırtılın kəpənəyə çevrilməsinə çox bənzər
bir proses ilə, milçək sürfəsi pupa çevrilir. Pup isə, öz
növəbsində, yetkin milçək formasına metamorfoz keçirir (Şəkil 18.19a).

Erkən İnkişafın Genetik Analizi: Elmi
Araşdırma
Uzaqgörən bioloq Edward B. Lewis 1940-ci illərdə ilk
dəfə Drosophila milçəyinin embrion inkişafına genetik
yanaşmanın dəyərini nümayiş etdirmişdir. Lewis göz
yerində ayaq, qanad çıxan əcayib mutantlar üzərində işləyirdi (Şəkil 18.20). Tədqiqatçı bu mutasiyaları milçəyin
genetik xəritəsində taparaq, bu inkişaf anormallıqlarını
spesifik genlərlə əlaqələndirmişdir. Bu tədqiqat genlərin
hansısa bir yolla embrioloji inkişaf proseslərini idarə
etdiklərini göstərən ilk güclü dəlil olmuşdur. Embrion
inkişafın son mərhələlərində sürfə və yetkin milçəkdə
ana xətlərin əmələgəlməsini tənzimləyən bu genlərə
homeotik genlər deyilir.

Şəkil 18.19 Drozofilin həyat dövrəsinin ana mərhələləri.
Bel

Sağ

Ön

Baş

Döş

Qarıncıq

Arxa
Sol

0.5 mm
Qarın

Vücud oxları
(a) Yetkin milçəyin bədəni üç əsas hissədən ibarətdir: baş, döş və
qarıncıq. Bu hissələr də öz növbəsində kiçik hissələrə ayrılır. Vücud
istiqamətləri (oxları) üçün terminlər oxlarla göstərilmişdir.
1 Yumurtanın inkişafı yumurta
follikulunun içərisində baş verir.
Yumurtalıqda bir neçə yumurta
olur. Yumurta (sarı rəngdə) dəstək
hüceyrələri (follikul hüceyrələri) ilə
əhatələnir.
2 Yetkin, mayalanmamış
yumurta.
İnkişafda olan yumurta
dayə hüceyrələr kimi dəstək
hüceyrələrinin təmin etdiyi qida
və mRNA ilə böyüdükcə, dəstək
hüceyrələri kiçilir. Nəticədə, yetkin
yumurta follikul hüceyrələrinin
ifraz etdiyi qabığın yaratdığı
yumurta divarının içini doldurur.

Follikul hüceyrələri

Nüvə
Yumurta

Dayə
hüceyrələri
Yumurta
qabığı

Kiçilmiş
dayə hüceyrələri

Mayalanma
Yumurtlama

3 Mayalanmış yumurta. Ana
milçəyin yumurtaları bədənində
mayalanır və yumurtlama baş verir.
Embrion
inkişafı
4 Buğumlu embrion.
Yumurta buğumlu embriona
çevrilir.
5 Sürfə
Embrionun sürfəyə çevrilməsi üç
mərhələdən ibarətdir. Üçüncü
mərhələdə pup əmələ gəlir
(burada göstərilməmişdir) və pup
(a) bəndində göstərilən yetkin
orqanizmə metamorfoz keçirir.

Vücud
buğumları

0.1 mm
Qabıqdan
çıxma

(b) Yumurtadan sürfəyə inkişaf mərhələləri.

Şəkil 18.20 Drozofildə ana xətlərin əmələgəlməsində anormallıqlar. Homeotik genlərdəki mutasiyalar heyvanlardakı strukturların qəribə şəkildə yer dəyişdirməsi ilə nəticələnir. Məsələn, burdakı
milçəyin başından antena yerinə ayaq çıxmışdır. (Rənglənmiş SEM-lər.)
Göz

Normal
antena

Yabanı
tip

Antena
yerinə
ayaq çıxır
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Bundan sonra, erkən embrion inkişafı ana xət formalaşmasının öyrənilməsi işi bir müddət dayanmışdır. 30
il sonra, Christiane Nüsslein-Volhard və Eric Wieschaus
drozofildə buğum yaranmasına təsir edən bütün genləri
təyin etmək üçün çətin araşdırmalara başladılar. Bu
araşdırma üç səbəbə görə çox çətin idi. İlk növbədə,
drozofilin gen sayı çox yüksəkdir. Bu gün bu sayın 14
min olduğu bilinir. Bu nəhəng gen yığını içində buğumlanmaya təsir edənlərin sayı çox azdırsa, onları tapmaq
asan tapşırıq deyil. Buğum genlərinin sayı yüksək və
çeşidləri çoxdursa, ümumiləşdirmə aparmaq mümkünüz
olacaqdı. İkincisi, buğumlanma kimi embrion inkişafının erkən proseslərində işləyən genlərə təsir edən mutasiyalar, aydındır ki, embrion öldürücü, yəni embrion,
yaxud sürfə mərhələsində canlını məhv edən mutasiyalar olacaqdı. Embrion öldürücü mutasiyaya malik
orqanizm çoxala bilmədiyi üçün tədqiqata yararlı deyil.
Alimlər bu problemi genetik daşıyıcı kimi həmin mutasiyalar baxımından heteroziqot olan resessiv mutantları
istifadə edərək həll etməyə çalışdılar. Üçüncüsü, sitoplazma determinantlarının yumurtanın yön inkişafında
rol oynadığı bilindiyinə görə embrionun öz genləri ilə
yanaşı anasının genləri də araşdırılmalı idi. İnkişaf edən
yumurtada ön-arxa vücud oxunun necə əmələ gəldiyinə
çatdıqda, diqqəti ana genləri üzərində cəmləşdirəcəyik.
Nüsslein-Volhard və Wieschaus buğumlama genləri
axtarışlarına milçəyin qametlərini mutasiya yaradan
kimyəvi maddələrə məruz qoymaqla başladılar. Mutant
milçəklər cütləşdirilərək balalar arasında ölü embrion,
anormal buğumlanma və digər əlamətləri olan sürfələr
seçildi. Məsələn, ön–arxa oxun müəyyən edilməsində
iştirak edən genləri tapmaq üçün iki baş, yaxud iki quyruğu olan anormal uclu embrion, yaxud sürfələr seçilirdi.
Belə anormallıqların baş, yaxud quyruq tərəfinin doğru
şəkildə müəyyən edilməsində rol oyanayan ana genlərinin sıradan çıxarılması ilə əmələ gəldiyi fərz edilirdi.
Bu yanaşma ilə alimlər embrion inkişafında ana
xətlərin əmələ gəlməsində təməl rol oynayan 1200 gen
müəyyən etdilər. Bu genlərdən 120-si normal buğumlanma üçün əsas idi. İllərlə davam edən araşdırmalar
buğumlanma genlərini ümumi funksiyası baxımından
sinifləndirmiş, milçəyin xromosomunda yerini tapmış və
bir çoxunun daha mürəkkəb araşdırmalar üçün izolyasiya edilməsinə nail olmuşdular. Nəticə drozofildə ana
xətlərin əmələgəlmə prosesinin ilkin mərhələlərinin
detallı molekulyar anlayışı idi.
Nüsslein-Volhard və Wieschaus-un əldə etdikləri nəticələr Lewis-in ilk işləri ilə birləşdirildikdə ortaya milçək
inkişafının böyük şəkli çıxırdı. Üç alim buna görə 1995ci ildə Nobel Mükafatına layiq görüldülər. Müzakirəni
bu tədqiqatlarda tapılan spesifik bir gen nümunəsi ilə
davam edək.

Yön Təyini
Deməli, yumurtadakı sitoplazma determinantları ilkin
addımlarda yön təyin edən maddələrdir. Bu maddələr
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mənşəyinə uyğun şəkildə ana təsiri genləri adlanır. Ana
təsiri geni balanın öz genotipindən asılı olmayaraq, öz
mutasiyasının təsirini bala fenotipində göstərən gendir.
Meyvə milçəyi inkişafında yumurta dişinin yumurtalığında ikən ana təsiri genlərinin mRNA və protein məhsulları yumurtaya qoyulur. Ana bu genlərdə mutasiyaya
malikdirsə, defektiv gen məhsulu istehsal olunur (yaxud
heç bir məhsul istehsl olunmur) və nəticədə, belə defektiv yumurtadan mayalanıb inkişaf edən ziqot da doğru
inkişaf etmir.
Ana təsiri genləri yumurta və nəticədə yetkin milçəyin yönlərini (qütbləşmə) tənzimlədikləri üçün
yumurta qütbləşmə genləri də adlanır. Bu genlərin bir
qrupu ön–arxa oxunu təyin edərkən, digər biri qarın–bel
yönünün əsasını qoyur. Buğumlanma genlərində olduğu
kimi, ana təsiri genlərindəki mutasiyalar da, adətən,
embrion öldürücü təsirə malikdir.

Bicoid – Baş Strukturlarını Təyinedici Morfogen

Ana təsiri genlərinin bala vücudunun yönlərini necə
təyin etdiyini anlamaq üçün bir nümunəvi geni
analiz edək. İkiquyruqlu mənasına gələn bicoid geni
baxımdan hər iki alleldə mutasiya daşıyan ananın
balalarının embrion yaxud sürfələrində vücudun baş
hissəsi mövcud olmur, hər iki ucda arxa hissə əmələ
gəlir (Şəkil 18.21). Bu müşahidə Nüsslein-Volhard və
yoldaşlarına bicoid məhsulunun milçəyin baş hissələrinin
təyin olunmasında önəmli rol oynadığı və embrionun
gələcək baş hissəsində cəmləşəcəyini göstərmişdir.
Bu hipotez ilk dəfə embrioloqlar tərəfindən bir əsr
əvvəl təklif olunan morfogen qradiyenti hipotezinin
bir nümunəsidir. Bu hipotezə görə morfogen adlı
maddələrin qradiyenti embrion formasının yön kimi
xassələrini təyin edir.
Şəkil 18.21 bicoid geninin drozofil inkişafına təsiri. Yabanı
tip milçək sürfəsi baş, üç gövdə (T), səkkiz qarın (A) hissəsi və bir
quyruğa malikdir. Anasındakı hər iki bicoid geni mutasiyaya uğramış
milçəkdə isə iki quyruq əmələ gəlir və baş hissəsi tamamilə əskikdir
(İşıq mikroqrafları).
Quyruq

Baş

T1 T2
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A1 A2
A5 A6
A3 A4
Yaban tip sürfə

Quyruq
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250 μm
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Mutant sürfə (bicoid)
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DNA texnologiyası və digər modern biokimyəvi
metodlar ilə bicoid geninin məhsulu olan Bicoid proteininin milçəyin baş hissəsini təyin edən həqiqi morfogen
olub-olmadığını yoxlamağa imkan yaradırdı. Qoyulan ilk
sual bu genin mRNA və protein məhsullarının, hipotezin təxmin etdiyi kimi, yumurtanın müvafiq yerində
yerləşib-yerləşmədiyi idi. Sınaqlar göstərdi ki, bicoid
mRNA-sı yetkin yumurtanın baş uc hissəsində yüksək
sıxlığa malikdir (Şəkil 18.22). Yumurta mayalandıqdan
sonra, mRNA proteinə translyasiya olur. Bicoid proteini
daha sonra arxa hissəyə doğru diffuziya edərək erkən
embrionda ən başda ən yüksək sıxlıqda olacaq şəkildə
ön və arxa hissə arasında proteinin sıxlıq qradiyentini
yaradır. Bu nəticə Bicoid-in baş hissəni təyin edən protein olduğu iddiasını təsdiqləyir. Hipotezi daha spesifik
şəkildə sınamaq üçün alimlər saf bicoid mRNA nümunəsini erkən embrionun müxtəlif bölgələrinə yeritdilər.
Vurulan mRNA-dan translyasiya edilən protein həmin
nöqtədə başın yaranmasına səbəb olurdu.
Bu araşdırma bir neçə səbəblə inqilabi əhəmiyyət
daşıyır. Birincisi, ana xətlərin əmələgəlmə prosesinin ən
erkən mərhələlərində lazım olan spesifik bir proteini
aşkarlamış və beləcə, yumurtanın fərqli bölgələrindəki
hüceyrələrin fərqli inkişaf yolu izləməsinə səbəb olan
mexanizmlərin anlaşılmasına kömək etmişdir. İkincisi,
embrion inkişafın ilkin fazalarında ananın kritik rolu
haqqında biliklərimizi artırmışdır. Son olaraq, ilk embrioloqların fərz etdiyi kimi, morfogen qradiyentinin qütb
və mövqeləri təyin etdiyi prinsipinin bir sıra bioloji növ
üçün vacib inkişaf kriteriyası olduğu aydınlaşmışdır.
Ana mRNA-ları bir sıra canlıların inkişafı üçün çox
əhəmiyyətlidir. Drozofil milçəyində ana mRNA tərəfindən kodlanan bəzi proteinlərin qradiyenti sadəcə
baş–quyruq oxunu deyil, eyni zamanda qarın–bel oxunu
da təyin edir. Milçək embrionu inkişaf etdikcə, müəyyən bir nöqtədə, embrionik proqramın gen ekspressiyası təsirini daha çox göstərir və bu ana mRNA-ların
artıq yox edilməli olduğu mənasına gəlir. Drosophila və
bir sıra başqa canlıda bu prosesdə miRNA iştirak edir.
Sonrakı mərhələlərdə, embrionda genlər tərəfindən
təyin olunan yerləşmə informasiyası əsasında, getdikcə
daha detallı səviyyədə işləyərək, düzgün orientasiyada
spesifik sayda buğumlar əmələ gəlir və hər bir buğumda özünəməxsus strukturların əmələ gəlməsinə təkan
verilir. Bu son mərhələdə işləyən genlər anormaldırsa,
yetkin canlının forması da Şəkil 18.20-dəki kimi anormal olacaqdır.

Təkamül İnkişaf Biologiyası
TƏKAMÜL Şəkil 18.20-də başında ayaq çıxan milçək
homeotik gen adlanan bir gendəki tək bir mutasiyanın
nəticəsidir. Ancaq bu gen heç bir bığcıq proteini kodlamır, başqa genləri tənzimləyən transrkipsiya faktoru
istehsal edir. Həmin genin funksiyasındakı nasazlıq
bığcıq yerinə ayaq bitməsi kimi səhv yerlərdə yerləşən
strukturlara yol açır. İnkişaf prosesində gen tənzimindəki dəyişikliklərin vücud şəklində belə fantastik

Şəkil 18.22

Tədqiqat Bicoid milçəyin baş tərəfini təyin edən
bir morfogen ola bilərmi?
Təcrübə Christiane Nüsslein-Volhard və əməkdaşları drozofil inkişafı
genetik araşdırmalarında istifadə olunan metodları bicoid geninin
öyrənilməsinə tətbiq etdilər. Alimlərin hipotezinə görə, normalda,
bicoid geni embrionun baş (anterior) tərəfini təyin edən morfogendir. Bu hipotezi sınamaq üçün molekulyar metodlar istifadə edərək
bu gen tərəfindən kodlanan mRNA və proteini yabanı tip milçəklərin
mayalanmış yumurta və erkən embrionun baş hissəsində axtarmağa
başladılar.
Nəticə bicoid mRNA (mikroqraf və sxemlərdəki tünd göy) mayalanmamış yumurtanın baş hissəsinə cəmləşirdi. İnkişafın son mərhələlərində Bicoid proteininin (tünd narıncı) embrionun başında yerləşən
hüceyrələrdə toplandığı müşahidə edildi.
100 μm
Baş hissə

Mayalanma,
bicoid mRNA
translyasiyası
bicoid mRNA yetkin,
mayalanmamış yumurtada

Bicoid protein,
erkən embrionda

Nəticə bicoid mRNA və daha sonra, Bicoid proteinin yayılan qradiyentinin yerləşdiyi yer Bicoid proteinin baş-spesifik strukturların
formalaşmasını təyin edən bir morfogen olduğu hipotezi ilə uyğundur.
Əlavə material: AC. Nüsslein-Volhard et al., Determination of
anteroposterior polarity in Drosophila, Science 238:1675–1681 (1987);
W. Driever and C. Nüsslein-Volhard, A gradient of Bicoid protein in
Drosophila embryos, Cell 54:83–93 (1988); T. Berleth et al., The role
of localization of bicoid RNA in organizing the anterior pattern of the
Drosophila embryo, EMBO Journal 7:1749–1756 (1988).

ƏGƏR
Daha çox dəlilə ehtiyac olduğundan, tədqiqatçılar bicoid
geninin mutasiya ilə sıradan çıxarıldığı bir dişidən əldə etdikləri bicoid
mRNA-nı yumurtanın baş hissəsinə yeritdilər. Sözükeçən hipotezin
doğru olduğunu fərz edərsək, sınağın nəticəsi nə olmalıdır?

dəyişikliklərə yol aça bilməsi bu növ mutasiyaların yeni
vücud formaları yaradaraq təkamülə yön verə biləcəyi
şühbəsini oyatmışdır. Bunun kimi suallar, nəticədə, yeni
bir sahənin, təkamül inkişaf biologiyasının ortaya çıxmasına
gətirib çıxarmışdır (Başlıq 21.6).
Bu başlıq altında, dəqiq və ardıcıl gen tənzim proqramının mayalanmış yumurtanı çoxhüceyrəli orqanizmə
necə çevirdiyini öyrəndiniz. Bu proqramlar fərqliləşmədə iştirak edən genlərin doğru yerdə söndürülüb-yandırılmasını tələb edir. Orqanizm inkişafını tamamladıqdan
sonra da, gen ekspressiyası bənzər dəqiqliklə tənzimlənir. Bu fəslin son başlığında bu tənzimin nə qədər dəqiq
olduğunu və xərçəng əmələ gəlməsi üçün sadəcə bir
neçə spesifik genin ekspressiyasının dəyişməsinin kifayə
olduğunu görəcəyik.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas
Təkamül və Elmi Araşdırma
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18 Gen Ekspressiyasının
Tənzimi

385

YOXLAMA 18.4

Xərçəng ilə əlaqəli gen növləri

1. ƏLAQƏ QUR
Fəsil 12-də öyrəndiyiniz kimi, mitoz genetik
olaraq valideyn hüceyrələr ilə eyni olan iki bala hüceyrə yaradır. Buna baxmayaraq, siz çoxsaylı mitoz bölünmə məhsulu
olsanız da bir fərd olaraq, bir-birinin eynisi olan ziqotvari
hüceyrələrdən ibarət deyilsiniz? Bunun səbəbi nədir?
2. ƏLAQƏ QUR Embrionda bir hüceyrə tərəfindən ifraz
olunan siqnal molekulunun qonşu hüceyrənin içinə daxil
olmadan həmin hüceyrədə dəyişikliklərə səbəb olmasını necə
izah etmək olar? (Şəkil 11.15 və 11.16).
3. Meyvə milçəyində ana təsiri genlərinin yumurta və embrionda qütbləri necə yaratdığını izah edin.
4. ƏGƏR
Şəkil 18.17b-də aşağıda yerləşən hüceyrə siqnal
molekulu istehsal edərkən, yuxarıdakı bu molekul üçün
reseptor sintez edir. Bu hüceyrələrin fərqli molekullar istehsal
etməsinin gen tənzimi və sitoplazma determinantları baxımından necə mümükün olduğunu izah edin.

BAŞLIQ 18.5
Xərçəng hüceyrə dövrəsinin
tənziminə təsir edən genetik
dəyişikliklərin nəticəsidir
Xərçəngi Başlıq 12.3-də hüceyrə çoxalmasını məhdudlaşdıran idarə mexanizmlərinin sıradan çıxdığı bir
xəstəlik növü olaraq nəzərdən keçirdik. İndi isə gen
ekspressiyası və onun tənziminin molekulyar əsaslarını müzakirə etdikdən sonra, xərçəngə daha yaxından
baxa bilərik. Xərçəngdə pozulan gen tənzim sisteminin
embrion inkişaf, immun cavab və bir çox başqa bioloji
prosesdə önəmli rol oynayan sistemər ilə tamamilə eyni
olduğu ortaya çıxmışdır. Buna görə xərçəng xəstəliyinin
molekulyar təməllərinə enən araşdırmalar biologiyanın
bir çox başqa sahələrindən yararlandığı qədər, özü də
onlara fayda vermişdir.

Normal şərtlərdə hüceyrə dövrəsində hüceyrənin
böyümə və bölünməsini tənzimləyən genlər arasında
böyümə faktorları, onların reseptorları və siqnalötürmə
yollarının hüceyrədaxili molekulları vardır. (Hüceyrədə
siqnalötürmə mövzusunu təkrar etmək üçün Başlıq
11.2-ə; hüceyrə dövrəsinin tənzimi üçün isə Başlıq
12.3-ə müraciət edin.) Somatik hüceyrədə bu genlərdən
hər hansı birini dəyişdirən mutasiya xərçəng əmələ
gətirə bilər. Bu dəyişikliyin səbəbi təsadüfi, spontan
mutasiya ola bilər. Lakin xərçəng əmələgətirici bir
çox mutasiyanın törədicisi karsinogen kimyəvi maddə,
Rentgen şüaları kimi yüksək enerjili radiasiya, eləcə də,
bəzi viruslar kimi xarici faktorlar ola bilər.
Xərçəng araşdırmaları bəzi virus növlərində onkogen
(yun. onco şiş, tumor) adlı xərçəngə səbəb olan genlərin kəşfinə yol açmışdır. Bu kəşflərdən sonra insan və
digər heyvanların genomlarında virus onkogenlərinə çox
bənzər genlər tapılmışdır. Proto-onkogen adlanan bu
hüceyrə genlərinin normal versiyaları normal hüceyrə
böyümə və çoxalmasına təkan verən proteinlər istehsal
edir.
Normal hüceyrədə təməl funksiyalardan birini yerinə
yetirən bir gen olan proto-onkogenin xərçəng əmələgətirici genə çevrilməsini necə izah etmək olar? Ümumiyyətlə, onkogen genetik dəyişiklik nəticəsində proto-onkogenin ya protein miqdarındakı, ya da protein başına
düşən aktivliyindəki artışından törəyir. Proto-onkogeni
onkogenə çevirən genetik dəyişikliklər üç əsas sinfə ayrılır: DNA-nın genom içərisində yerdəyişməsi, proto-onkogenin çoxalması və proto-onkogenin özündə, yaxud
kontrol elementində nöqtə mutasiyaları (Şəkil 18.23).
Xərçəngli hüceyrələrdə tez-tez qırılıb sonra səhv
birləşmiş, beləcə, bir xromosomdan başqasına köçürülmüş fraqmentlər ehtiva edən xromosomlar müşahidə
olunur (Şəkil 15.14). Artıq gen eksperssiyasının necə
tənzimləndiyini bildiyinizə görə, belə yerdəyişmlərin
(translokasiya) nə ilə nəticələnə biləcəyini təxmin edə

Şəkil 18.23 Proto-onkogeni onkogenə çevirən genetik dəyişikliklər.
Proto-onkogen

Translokasiya və ya
transpozisiya
Gen başqa yerə, başqa
tənzimə keçir

Proto-onkogen

Gen amplifikasiyası:
genin çoxsaylı kopyası

Başqa
Onkogen
promotor

Normadan artıq çoxalma
sürətləndirici protein
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BÖLÜM 3

Genetika

Proto-onkogen

Kontrol elementində
nöqtə mutasiyası

Onkogen

Normadan artıq çoxalma
sürətləndirici protein

Normadan artıq çoxalma
sürətləndirici protein

Gendə nöqtə
mutasiyası

Onkogen

Yüksək aktiv, yaxud
parçalanmayan
protein

Siqnalötürmə Yollarında Nasazlıq

bilməlisiniz. Yerini dəyişmiş proto-onkogen, xüsusilə,
fəal promotor kimi bir kontrol elementinin idarəsi altına
düşmüşsə, transkripsiyasını artıraraq onkogenə çevrilə
bilir. İkinci növ əsas genetik dəyişiklik genin amplifikasiyası, yəni genin təkrar-təkrar kopyalanması (gen duplikasiyası, Başlıq 21.5) ilə proto-onkogen sayının çoxaldılmasıdır. Üçüncü ehtimal proto-onkogeni tənzimləyən
promotor, yaxud enhanser bölgəsində baş verən nöqtə
mutasiyasının ekspressiyanı artırmasıdır. Belə bir mutasiya proto-onkogenin kodlanan bölgəsində baş verərək gen
məhsulunu normal proteinlə müqayisədə parçalanmaya
müqavimətli proteinə də çevirə bilir. Bütün bunların
nəticəsində hüceyrə dövrəsi anormal dərəcədə sürətlənə
və hüceyrə xərçəng hüceyrəsi olma yoluna girə bilər.
Hüceyrə bölünməsinə təkan verən genlərlə yanaşı,
normal məhsulu bu mexanizmi dayandıran genlər də
vardır. Bu genlərə tumor supressor (TS) gen adı verilir,
çünki proteinləri nizamsız hüceyrə böyüməsinin qarşısını
almağa kömək edir. TS proteininin normal fəaliyyətini
azaldan hər hansı bir mutasiya effektiv olaraq, supressiyasının yoxluğu demək olduğu üçün böyüməni sürətləndirə və xərçəngə təkan verə bilir.
TS genlərin müxtəlif funksiyaları vardır. Bəziləri zərər
görmüş DNA-nı təmir edərək, potensial olaraq xərçəng
yarada biləcək mutasiyaların yığılmasının qarşısını alır.
Digərləri hüceyrələrin bir-birinə, yaxud hüceyrəarası matrisə yapışmasını təmin edən protein istehsalını
tənzimləyir. Bunun kimi proteinlər hüceyrənin toxuma
içinə bərkiməsi üçün çox əhəmiyyətlidir və əksər hallarda xərçəngli toxumalarda rast gəlinmir. Digər TS-lər isə
hüceyrə siqnalötürmə yollarının bir parçası olub, hüceyrə
dövrəsini dayandıran proteinlərdir.

Şəkil 18.24 Normal və

mutant hüceyrə dövrəsinə
təkan verən biokimyəvi
yollar. (a) Normal işləyən yol
1 böyümə faktoru tərəfindən işə salınır. Bu faktor
plazma membranındakı 2
reseptoruna bağlanır. Siqnal
3 Ras adlı G proteininə
ötürülür. Bütün G proteinlərində olduğu kimi, Ras da
GTP ona bağlı ikən aktivləşir.
Ras siqnalı 4 protein kinaz
silsiləsinə ötürür. Son kinaz
5 bir transkripsiya faktorunu (aktivator) işə salır. Bu
faktor hüceyrə dövrəsinə
təkan verən 6 bir proteinə
aid geni işə salır. (b) Ras,
yaxud yolun başqa hər hansı
bir komponentini lazımından
çox istehsal etdirən mutasiya
ifrat hüceyrə bölünməsi və
xərçəng ilə nəticələnə bilir.

1 Böyümə
faktoru

Bir çox proto-onkogen və TS genlərinin proteinləri
hüceyrə siqnalötürmə yollarının üzvləridir. Bu proteinlərin normal hüceyrədə necə işlədiyinə və xərçəng hüceyrələrində funksiyalarının necə pozulduğuna detallı nəzər
salaq. Diqqətimizi iki önəmli gen üzərində cəmləşdirəcəyik: ras proto-onkogeni və p53 TS geni. İnsan xərçəngi
hallarının 30 faizində ras, 50 faizdən çoxunda isə p53
genində mutasiya müşahidə olunur.
Ras proteini G proteini olub, plazma membranında
yerləşən böyümə faktoru reseptorundan silsilə protein kinazlara siqnal ötürür. Proteinin geni ras (ing. rat sarcoma)
adını siçovul bağ toxumasından alır (Şəkil 11.8 və 11.10).
Hüceyrənin bu biokimyəvi yola cavabı hüceyrə dövrəsini
işə salan proteinlərin istehsalı olur (Şəkil 18.24a). Normal
şərtlərdə, belə bir yol müvafiq böyümə faktoru tərəfindən təkan verilmədikcə işə düşmür. Ancaq ras genindəki
bəzi mutasiyalar hiperaktiv Ras proteinləri yaradaraq,
kinaz silsiləsini böyümə faktoru olmadan belə aktivləşdirə və hüceyrə bölünməsində artışa səbəb ola bilir (Şəkil
18.24b). Əslində, bu biokimyəvi yolun istənilən komponentinin hiperaktivliyi, yaxud lazımından çox istehsalı
eyni nəticəni verə bilir: ifrat hüceyrə bölünməsi.
Şəkil 18.25a-da hüceyrədaxili siqnalötürmə yolunun
sonunda istehsal olunan proteinin hüceyrə dövrəsini
dayandırması təsvir olunur. Burada siqnal (tutaq ki,
ultrabənövşəyi işıqla zədələnmiş) hüceyrənin zədəli
DNA-sıdır. Siqnalötürmə yolunun işə düşməsi nəticəsində zədə təmir olunanadək, hüceyrə dövrəsi dayanır. Əks
halda, zədə mutasiyaya, yaxud xromosom anomaliyalarına yol açaraq, şiş yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni, bu

3 G proteini

NÜVƏ

Ras
GTP

2 Reseptor

5 TF(aktivator)

6 Hüceyrə
dövrəsinə
təkan verən
protein

4 Protein kinazlar
Normal
hüceyrə
bölünməsi

(a) Hüceyrə bölünməsinə təkan verən normal yol

MUTASİYA
Ras
NÜVƏ

GTP

Protein
dayanmadan
istehsal
olunur

TF (aktivator)
Onkogen məhsulu hiperaktiv Ras
böyümə faktorunun reseptora bağlı
olub-olmamasından asılı olmayaraq,
öz-özünə siqnal ötürür.

Hüceyrə
bölünməsində
artış

(b) Hüceyrə bölünməsinə təkan verən mutant yol
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biokimyəvi yolun genləri TS geni kimi fəaliyyət göstərir.
Adını molekulyar ağırlığı olan 53 min daltondan alan
p53 geni bir TS genidir. Bu genin istehsal etdiyi protein hüceyrə dövrəsini dayandıran proteinin istehsalını
tətikləyici transkripsiya faktorudur. Elə buna görə də,
hiperaktiv Ras proteini ilə nəticələnən mutasiyaya bənzər şəkildə, p53 genini sıradan çıxaran bir mutasiya ifrat
hüceyrə çoxalması və xərçəngə gətirib çıxara bilir (Şəkil
18.25b).
p53 genini genomun qoruyucu mələyi adlandırırlar. DNA zədəsi kimi səbəblərlə aktivləşən bu genin
məhsulu p53 proteini, başqa genlərin aktivatorudur.
O, adətən, p21 adlı geni işə salır. p21 geninin məhsulu
siklinə-bağlı kinazlara bağlanaraq, hüceyrə dövrəsini
dayandırır. Beləcə, hüceyrəyə yarasını sağaltmaq üçün
vaxt verir. Son tədqiqatlar göstərir ki, p53, öz növəbsində, hüceyrə dövrəsini dayandıran bir qrup miRNA-nın
ekspressiyasını da işə salır. Bundan əlavə, p53 proteini
DNA təmirində birbaşa iştirak edən genlərə də təkan
verir. Son olaraq, əgər DNA zədəsi təmirolunmaz dərəcədə ağırdırsa, p53 intihar genlərini işlədir. Bu genlərin
proteinləri planlı hüceyrə ölümü olan apoptoz proqramına təkan verir (Şəkil 11.20). Nəticə etibarilə, p53
bir çox yolla hüceyrənin zədəli DNA-sının yeni nəsillərə keçirməsinin qarşısını alır. Əgər çoxsaylı mutasiya
yığılarsa və hüceyrə bölünmələr boyunca sağ qalarsa
xərçəngə yol açılır. Bu vəziyyətin baş vermə ehtimalı
p53 TS-in zədəli olduğu, yaxud heç olmadığı hallarda
yüksəkdir. p53-ün bir çox fərqli funksiyasının olması
normal hüceyrələrdə tənziminin çox mürəkkəb olduğu-

Şəkil 18.25 Normal və
mutant hüceyrələrdə hüceyrə dövrəsini dayandıran
biokimyəvi yollar.
(a) Normal biokimyəvi yollarda 1 DNA zədəsi hüceyrədaxili siqnal rolu oynayır. Bu
siqnal 2 protein kinazlar
vasitəsilə 3 p53 proteinini
aktivləşdirir. Aktiv p53 4
transkripsiyaya təkan verir.
5 İstehsal olunan protein
hüceyrə dövrəsini dayandırır.
Hüceyrə bölünməni dayandıraraq, zədəli DNA-nın
çoxalmasının qarşısını alır. Zədənin təmiri mümkün deyilsə,
p53 planlı hüceyrə ölümünə
(apoptosis) təkan verir. (b)
Yolun hər hansı bir üzvündə
nasazlıq yaradan mutasiya
xərçəng inkişafına töhfə verir.
p53 kimi bir TS
geninin xərçəng yaradan
mutasiyasının resessiv, yoxsa
dominant olma ehtimalı
çoxdur? Cavabınızı izah edin.

na işarədir. Elm hələ də problemi bütün mürəkkəbliyi
ilə anlamaqda çətinlik çəkir.
Yeni bir tədqiqat p53 geninin qoruyucu rolunun
əhəmiyyətini bir daha göstərdiyi kimi, uzun zamandır
soruşulan bir suala cavab vermə potenisalı da daşıyır:
Fillərdə xərçəng nə üçün çox nadir baş verir? Zoopark
filləri ilə aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bu heyvanların sadəcə 3%-də xərçəng müşahidə olunur. Bu rəqəm
insanlarda 30%-ə yaxınlaşır. Fil genomunun DNA
ardıcıllanması onlarda 20 ədəd p53 kopyası olduğunu
ortaya çıxarmışdır. Fillərin yaxın qohumları olan lamantin daxil olmaqla, insan və digər məməlilərdə isə bu say
birə bərabərdir. Şübhəsiz ki, aşağı xərçəng nisbətinin
başqa səbəbləri də vardır, ancaq p53 geni sayı ilə xərçəngətutulma ehtimalı arasındakı əlaqə üzərində daha
çox tədqiqat aparılmalıdır.
Hazırda, mutasiyaların xərçəng xəstəliyinə necə
töhfə verdiyini göstərən Şəkil 18.24 və 18.25-dəki
mexanizmlər doğru qəbul olunur, ancaq müəyyən bir
hüceyrənin xərçəngə necə tutulduğunu tam olaraq, hələ
də başa düşmürük. Gen tənziminin yeni aspektləri kəşf
olunduqca onların xərçəngin ilk mərhələlərində nə
etdiyini araşdırmaq faydalıdır. Belə araşdırmalardan biri
DNA metilyasiya və histon modifikasiya naxışlarının
normal hüceyrə ilə xərçəngli hüceyrə arasında fərqli
olduğunu göstərmişdir. Gen tənziminin miRNA-larının
da xərçəngəmələgəlmə prosesində rol oynadığı təxmin
olunur. Elm siqnalötürmə yollarını araşdırmaqla xərçəng
haqqında çox şey başa düşmüşdür, ancaq hələ gediləsi
çox yol var.

2 Protein kinazlar

NÜVƏ

UV
şüa
1 DNA
zədəsi

3 Aktiv
formalı p53

4 Transkripsiya
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Zədəli DNA
replikasiya olmur.

Hüceyrə
bölünmür.

(a) Hüceyrə dövrəsini dayandıran normal yol.

UV
şüa

MUTASİYA
DNA zədəsi

p53 kimi transkripsiya faktoru
defektiv olduğu,
yaxud heç olmadığı
üçün transkripsiya
baş vermir

(b) Hüceyrə bölünməsinə təkan verən mutant yol
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5 Hüceyrə
dövrəsini
dayandıran
protein

Dayandıran
protein
yoxdur

Hüceyrə dövrəsi
dayanmır

Hüceyrə bölünməsində artış

Xərçəng Əmələgəlmə Prosesinin Çoxaddımlı
Modeli
Yetişmiş xərçəng hüceyrəsinin bütün xarakterik
əlamətlərinin yaranması üçün birdən çox somatik mutasiya baş verməlidir. Bu, insanın yaşlanması ilə xərçəng
riskinin niyə sürətlə artdığını izah etməyə kömək edə
bilər. Xərçəng mutasiyaların üst-üstə yığılması ilə baş
verirsə və mutasiyalar hüceyrənin ömrü boyu yığılmağa
davam edirsə, deməli, ömür uzandıqca xərçəng riski də
artacaqdır.
Xərçəng inkişafının çoxaddımlı modeli insan xərçəng
xəstəliyinin ən yaxşı başa düşülmüş növlərindən biri
olan, qalın bağırsaq və/və ya rektuma təsir edən xəstəlik
– kolorektal xərçəng üzərində aparılan araşdırmalar ilə
dəstəklənir. Hər il ABŞ-da 140 min kolorektal xərçəng
halı qeydə alınır və bu xəstəlik ildə 50 min ölümə səbəb
olur. Əksər xərçəng növlərində olduğu kimi, bu növ də
tədrici inkişaf tərzinə malikdir (Şəkil 18.26). İlk işarələr,
adətən, qalın bağırsaq örtüyündə polip adlanan kiçik,
xoşxassəli qabarmalar olur. Polip hüceyrələri qeyri-adi
şəkildə sürətlə çoxalsalar da, çox vaxt normal görünürlər. Şiş böyüyüb sonunda bədxassəli hala gələ və başqa
toxumaları işğal edə bilir. Bədxassəli şişlərin inkişafı
proto-onkogenləri onkogenlərə çevirən və TS genlərini
sıradan çıxaran mutasiyaların yığılması ilə qol-qola gedir.
Bu prosesdə tez-tez ras onkogenini və mutant p53 TS
genini müşahidə etmək mümkündür.
Bir hüceyrənin yetişmiş xərçəng hüceyrəsinə çevrilməsi üçün DNA səviyyəsində altıya yaxın dəyişiklik
baş verməlidir. Bu dəyişikliklər, adətən, ən az bir aktiv
onkogenin ortaya çıxması və bir neçə TS geninin sıradan
çıxarılması hallarını ehtiva edir. Bundan əlavə, TS allellərinin çoxu resessiv olduğu üçün effektin ortaya çıxması

üçün mutasiyaların, adətən, hər iki alleli sıradan çıxarması tələb olunur. Digər tərəfdən, onkogenlərin çoxu
dominant allel tərəfindən kodlanır.
Kolorektal xərçəngin əmələgəlməsi yaxşı bilindiyi
üçün, şübhəli poliplərin tapılıb uzaqlaşdırılması məqsədiylə vaxtaşırı yoxlanış (məsələn, kolonoskopiya) tövsiyə
olunur. Bu tip xərçəngin öldürücülüyü son 20 ildə tibbi
müayinə və müalicədəki inkişaf nəticəsində getdikcə
aşağıya düşür. Digər xərçəng növləri üçün təklif olunan müalicələrdə də inkişaf müşahidə olunur. DNA və
mRNA ardıcıllama texnologiyasındakı irəliləyiş tibbi
tətdiqatları üçün müxtəlif növ şişlərdə, eləcə də, fərqli
şəxslərdəki eyni növ şişlərdə işləyən genləri müqayisə
imkanı yaratmışdır. Belə müqayisələr şişin molekulyar
əlamətlərinə əsaslanan spesifik yanaşmalarla fərdi müalicə metodlarının inkişafına yol açmışdır.
Döş xərçəngi ABŞ-da ümumilikdə ikinci, qadınlar arasında isə birinci yerdə duran xərçəng xəstəliyidir. Bu xərçəng növü dünyada hər il 450 min insan öldürür. ABŞda ildə, əksəriyyəti qadın olmaqla, 230 min insan bu
növ xərçənglə xəstələnir, xəstələrin 40 mini isə ölür. Döş
xərçəngini anlamaqla bağlı ən böyük çətinlik xəstəliyin
müxtəlifliyidir – şişlər bir-birindən çox fərqlənirlər. Fərqli növlərin təyininin müalicə metodlarının inkişafına və
ölümləri azaltmasına səbəb olacağı gözlənilir. 2012-ci
ildə NIH tərəfindən dəstəklənən, The Cancer Genome
Atlas Network tərəfindən aparılmış araşdırma molekulyar nişanlara əsaslanan döş xərçənginin alttiplərini
sinifləndirə bilən genom yanaşmasını istifadə etmişdir.
Layihə dörd əsas döş xərçəngi tipi təyin etmişdir (Şəkil
18.27). Bu gün artıq döş xərçəngi hallarında müəyyən
siqnalötürmə reseptorlarının diaqnozu və bunun əsasında həm xəstənin, həm də həkimin daha doğru müalicə
metoduna qərar verməsi proseduru standartlaşmışdır.

Şəkil 18.26 Kolorektal xərçəngin əmələgəlmə prosesinin çoxaddımlı modeli.
Bu, ən yaxşı öyrənilmiş xərçəng növüdür. Şişdəki dəyişikliklər TS genlərində (p53 kimi)
və ras proto-onkogenində olan mutasiyalar daxil bir sıra genetik dəyişiklik ilə paralel
baş verir. TS genlərində baş verən mutatsiya, adətən, genin yox edilməsi (silinmə) ilə
nəticələnir.

Qalın bağırsaq
Bağırsaq
divarı

Normal bağırsaq
epitel hüceyrələri

1 APC yaxud
başqa bir TS
geni itir

Kiçik xoşxassəli
qabarma (polip)

2 ras onkogeninin
aktivasiyası

4 p53 TS
geninin
itirilməsi

3 SMAD4 TS
geni itir.

5 Başqa
mutasiyalar
Böyük xoşxassəli şiş
(adenoma)

Bədxassəli şiş
(karsinoma)
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Şəkil 5.26

ƏLAQƏ QUR

Genomika, Hüceyrədə Siqnalötürmə və Xərçəng
Modern tibb bütün genomu əhatə edən molekulyar araşdırmalar
ilə hüceyrənin siqnalötürmə tədqiqatlarından alınan bilikləri birləşdirərək, döş xərçəngi kimi xəstəliklərin müalicəsində yeni üfüqlər açmışdır. Mikrosilsilə analiz (Şəkil 20.13) və digər metodlar vasitəsilə,
alimlər yüzlərlə xərçəng nümunəsindən əldə etdikləri hər bir genin
nisbi mRNA transkript səviyyəsini ölçə bilirlər. Döş xərçənginin 4 əsas
alttipi təyin olunmuşdur. Bu tiplər bir-birindən hüceyrə böyümə və
bölünməsini tənzimləyən üç siqnal reseptoru ekspressiyası baxımından fərqlənir:
• Estrogen reseptor alfa (ERα)
• Proqesteron reseptoru (PR)
• HER2 – reseptor tirozin kinaz adlı reseptor (Şəkil 11.8)
(ERα və PR steroid reseptorlardır, Şəkil 11.9). Bu reseptorların
yoxluğu yaxud ifrat ekspressiyası qüsurlu siqnalötürmə yaradaraq,
xərçəngə yol aça biləcək anormal hüceyrə bölünməsinə aparıb çıxara
bilir (Şəkil 18.24).

▲ Tədqiqatçı döş xərçəngi nümunəsindən əldə
edilmiş DNA ardıcıllama datasını analiz edir.

Süd Borucuqlarının Normal Döş Hüceyrələri
Normal döş hüceyrələrinin sözügedən siqnal reseptorları
normal səviyyədədir (+ ilə göstərilmişdir):
• ERα+
• PR+
Borucuğun
• HER2+
Estrogen
daxili hissəsi
reseptor
alfa (ERα)

Süd
borucuqları

Proqesteron
reseptoru (PR)

Süd vəzi
adacığı

Epitel süd ifraz
edən hüceyrələr

Dəstək
hüceyrələri
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Hüceyrəxarici
matris

Döş xərçənginin alttipləri
Döş xərçəngi alttipləri ERα, PR və HER2 reseptorlarının ifrat ekspressiyası (++ və ya +++
ilə göstərilmişdir) və ya yoxluğu (–) ilə xarakterizə edilir. Döş xərçənginin müalicəsi, hər bir
alttipə xüsusi yanaşma tətbiq olunduğu üçün, daha effektiv hala gəlir.

Luminal A

Luminal B

Bazalvari

ERα
PR

• ERα+++
• PR++
• HER2–
• Döş xərçəngi hallarının 40%-i
• Ən yaxşı proqnoz

• ERα++
• PR++
• HER2– (buradakı tip), bəzən HER2++
• Döş xərçəngi hallarının 15-20%-i
• Luminal A-dan çətin proqnoz

Hər iki alttip ERα (luminal A luminal B-dən daha çox) və HR reseptorunu çox
istehsal edir, HER2 reseptoru isə, adətən, istehsal olunmur. Hər iki alttip üçün
müalicədə ERα reseptoru hədəf alınır və tamoxifen kimi yaxşı bilinən dərmanlar
istifadə olunur. Bu alttip estrogen sintezini dayandıran dərmanlar ilə də müalicə
oluna bilir.

HER2

Bazalvari alttip "üçqat mənfi", yəni hər üç reseptorun istehsal olunmadığı qrupdur. Tez-tez BRCA1 TS
genində mutasiya müşahidə olunur (Başlıq 18.5). ERα,
PR və HER2 reseptorlarını hədəf alan müalicələr nəticə
vermir, lakin yeni müalicə metodları inkişaf etdirilir.
Bu gün xəstələr sürətlə çoxalan hüceyrələri hədəf alan
sitotoksiki kimyaterapiya metodu ilə müalicə olunmağa
çalışılır.

HER2
• ERα–
• PR–
• HER2++
• Döş xərçəngi hallarının 10-15%-i
• Proqnozu luminal A alttipindən daha
çətindir.

Siqnal
molekulu

• ERα–
• PR–
• HER2–
• Döş xərçəngi hallarının 15-20%-i
• Daha ciddi xəstəlikdir. Digər alttiplərlə müqayisədə erkən proqnozu daha çətindir.

HER2
reseptoru

Dimer

ATP
1 Böyümə faktoru
kimi siqnalötürmə
molkulları da bir
HER2 reseptor proteininə, monomerə
bağlanır.

HER2 alttipində HER2 ifrat istehsalı olur. ERα və PR
reseptorları istehsal edilmədiyi üçün bu reseptorları
hədəf olan müalicələr, təbii olaraq, effektiv deyil.
HER2 xəstələri Herceptin adlı HER2 reseptorlarını
inaktivləşdirən anticisim proteinləri ilə müalicə olunur
(Başlıq 12.3).

2 Siqnalöltürmə
molekulunun qoşulması ilə iki monomer
birləşərək dimer
əmələ gətirir.

3 Dimerin əmələ
gəlməsi ilə hər iki monomer aktivləşir.

ADP

Cavab (hüceyrə
bölünməsi)

4 Hər iki monomer
ATP-lərdən digər
monomerə fosfat köçürür və siqnalötürmə
yoluna təkan verilir.

5 Siqnal hüceyrələrdən ötürülərək
hüceyrəvi cavaba, burada hüceyrə bölünməsinə, təkan verən genlərin işə salınmasına çevrilir. HER2 hüceyrələri normal
hüceyrələrlə müqayisədə 100 dəfə çox
HER2 reseptoruna malik olur. Beləcə,
nizamsız şəkildə bölünməyə başlayırlar.

HER2 alt-tipinin Herceptin ilə müalicəsi
Herceptin
molekulu

HER2
reseptorları

1 Herceptin dərmanı normal siqnal
molekulu yerinə HER2 reseptorlarına
bağlanır.

2 HER2 alttipinə malik müəyyən
xəstələrdə siqnal bloklanır və ifrat hüceyrə çoxalmasının qarşısı alınır.

ƏLAQƏ QUR Normal döş hüceyrələri və döş xərçəngi hüceyrələrinin gen ekspressiyasının müqayisəsi
bu hüceyrələr arasındakı ekspressiya fərqinin, burada
olduğu kimi, siqnal reseptorlarında ortaya çıxdığını
göstərmişdir. Bu məlumata, eləcə də, Fəsil 11, 12 və
bu fəsildə öyrəndiklərinizə əsasən bu nəticəni necə izah
edərdiniz?
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Xərçəngdə İrsi Meyllilik və Mühitin Rolu
Xərçəng hüceyrəsinin yaranması üçün çoxsaylı genetik
dəyişikliklərin baş verməsi şərti ailəiçi xərçəng hallarını izah etməyə kömək edir. İrsən valideynindən bir
onkogen, yaxud mutant TS gen alleli alan bir fərd bu
mutasiyaların heç birinə malik olmayan fərd ilə müqayisədə xəçəng əmələgəlmə prosesi üçün şərt olan bütün
mutasiyaların yığılmasına bir addım daha yaxındır.
Genetiklər bəlli xərçəng xəstəliklərinə olan meyli irsi xərçəng allellərini təyin etməklə, həyatın
erkən dövrlərində aşkarlamağa çalışırlar. Məsələn,
kolorektal xərçəng hallarının 15%-i irsi mutasiyalar nəticəsində baş verir. Bunların bir çoxu TS olan
APC (adenomatous polyposis coli) geni ilə əlaqədardır
(Şəkil 18.26). Bu genin hüceyrə köçü və yapışması
proseslərinin tənzimi də daxil olmaqla bir çox funksiyası
var. Ailəsində bu xəstəlik olmayan xəstələrin 60%-ində
belə bu genin mutasiyaya uğradığı müşahidə olunur.
Genin funksiyasını tamamən itirməsi üçün bu fərdlərdə
hər iki alleldə yeni mutasiya baş verməlidir. Kolorektal
xərçəng hallarının sadəcə 15%-i bilinən irsi mutasiyalar
ilə əlaqəli olduğuna görə, tədqiqatçılar bu tip xərçəngin inkişaf edə biləcəyi halları əvvəlcədən təxmin edə
bilmək üçün "nişan" axtarışlarını davam etdirirlər.
Döş xərçənginin əhəmiyyəti və çoxluğu nəzərə
alındığında, xərçəng xəstəlikləri arasında irsi aspekti
araşdırılan ilk növ olması təsadüfi deyildir. Araşdırmalar
göstərir ki, döş xərçəngi hallarının 5-10%-i irsi meylə
malikdir. Genetik Mary-Claire King bu sahədəki axtarışlara 1970-ci illərin ortalarında başlamışdır. Alim 16 illik
uzun tədqiqatlar nəticəsində, BRCA1 (ing. breast cancer
döş xərçəngi) adlı bir gendəki mutasiyaların döş xərçənginə meyl ilə əlaqəli olduğunu şübhəyə yer qoymayacaq
şəkildə göstərmişdir. Bu və ya BRCA2 genindəki digər
mutasiyalar irsi döş xərçəngi hallarının ən az yarısında
müşahidə olunur. Bu mutasiyalar DNA ardıcıllama metodlarıyla təyin oluna bilir. Valideynlərindən bir mutant BRCA1 alleli alan qadının 50 yaşından sonra döş
xərçənginə tutulma ehtimalı 60% ikən, normal allelli
homoziqot bir fərddə bu ehtimal 2% səviyyəsindədir.
BRCA1 və BRCA2 genləri TS sayılır, çünki onların
yabanı tip allelləri döş xərçənginə qarşı qoruyucu rol
oynayır və mutant versiyaları resessivdir. (Qeyd edək
ki, BRCA1 mutasiyaları bazalvari döş xərçəngi alttipində tez-tez müşahidə olunur, Şəkil 18.27). BRCA1 və
BRCA2 proteinlərinin hər ikisinin DNA zədə təmirində
iştirak etdikləri təxmin olunur. BRCA2 haqqında biliklər daha çoxdur. Bu protein başqası ilə birlikdə hər iki
zəncirindən qırılmış DNA təmirində iştirak edir. Təmir
prosesi DNA sağlamlığı üçün çox əhəmiyyətlidir.
DNA qırıqlarının xərçəng əmələgətirici potensialı
bilindiyinə görə, DNA zədələyici faktorların – günə-
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şin UV radiasiyası və siqaretin tərkibindəki kimyəvi
maddələr kimi – azaldılmasının xərçəng ehtimalını da
azaldacağını təxmin etmək çətin deyil. Spesifik xərçəng
növlərinin yeni genomika metodlarıyla analizi (Şəkil
18.27) erkən diaqnozun qoyulmasına kömək etdiyi
kimi, şiş əmələgətirici kritik genlərin ekspressiyasına
müdaxilə edərək, müalicə üsullarını da xeyli inkişaf etdirir. Nəticə etibarilə, bu yanaşmaların xərçəng ölümlərini azaldacağı gözlənilir.

Xərçəngdə Virusların Rolu
İstər irsi, istər qeyri-irsi növü olsun, xərçənglə əlaqəli
genlər üzərində aparılan tədqiqatlar normal gen tənzim
mexanizmlərinin sıradan çıxarılmasının bu xəstəliyə
necə aparıb çıxardığı haqda təməl bilikləri artırır. Bu
başlıq atlında təsvir olunan mutasiya və digər genetik
dəyişikliklərlə yanaşı, bəzi şiş virusları da insan daxil olmaqla, bəzi heyvanlarda xərçəngə səbəb ola bilir. Ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliyi haqqında təməl anlayışlardan biri 1911-ci ildə amerikalı patoloq Peyton Rous-un
cücələrdə xərçəngə səbəb olan virusları kəşf etməsi
ilə formalaşmışdır. Yoluxucu mononukleoz xəstələyinə
səbəb olan bu Epstein-Barr virusu insanda xüsusilə Burkitt limfoması daxil, bir çox xərçəng növü ilə əlaqələndirilir. Papillomaviruslar uşaqlıq ağzı xərçəngi ilə, HTLV-1
adlı viruslar isə, yetkin leykozu ilə əlaqələndirilirlər.
Virusların, ümumilikdə, insan xərçəng xəstəliyi hallarının 15%-ində rol oynadığı təxmin olunur.
Viruslar ilk baxışda xərçəng əmələgətirici mutasiyalardan çox fərqli törədici amil kimi görünə bilər. Lakin,
virusların öz genetik materiallarını hüceyrənin DNA-sına inteqrasiya etməklə, gen tənzimini bir çox şəkildə
poza bildiklərini bilirik. Virus inteqrasiyası hüceyrəyə
onkogen əlavə etmə, TS genini parçalama, yaxud
proto-onkogeni onkogenə çevirə bilmə potensialına
malikdir. Bəzi viruslar p53 və digər TS proteinlərini
inaktivləşdirən proteinlər istehsal edə bilir və beləcə,
hüceyrənin xərçəngə meylini artırır. Viruslar çox güclü
bioloji amillərdir; onlar haqqında Fəsil 19-da daha ətraflı məlumat alacaqsınız.

YOXLAMA 18.5
1. Xərçəng əmələgətirən mutasiyaların proto-onkogenlər üzərindəki təsiri TS genləri üzərində gösərdikləri təsirdən fərqlidir.
Bu arqumenti izah edin.
2. Xərçəng xəstəliyinin hansı şərtlər altında irsi komponenti
olduğu qəbul olunur?
3. ƏLAQƏ QUR
p53 proteini apoptozda iştirak edən genləri
aktivləşdirə bilir. Apoptozda işləyən proteinləri kodlayan
genlərdəki mutasiyaların xərçəngə necə yol aça biləcəyini
müzakirə edin (Başlıq 11.5).

18 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

18.1

Bakteriya ətrafındakı dəyişikliklərə, adətən,
transkripsiya tənzimi ilə cavab verir
Hüceyrə enzim fəaliyyətini, yaxud onu kodlayan genin ekspressiyasını tənzimləyərək metabolizmi idarə edir. Bakteriyada genlər, adətən, tək bir promotorun idarəsi altındakı
operon adlanan, genlərin yan-yana düzüldüyü strukturlarda yerləşir. Burada, DNA üzərində yerləşən operator operonu yandırıb-söndürərək, genlərin koordinasiyalı şəkildə
tənziminə nail olur.
Operon
Promotor

RNA
polimeraz

Genlər

18.2

Eukariot gen ekspressiyası bir neçə səviyyədə
tənzimlənir
Xromatin modifikasiyası
• Yüksək dərəcədə sıxışdırılmış
xromatindəki genlər, adətən,
işləmir.
• Histon asetilyasiyası
xromatin sıxlığını
azaldaraq transkripsiyaya yol açır.
• DNA metilyasiyası, adətən,
transkripsiyanı azaldır.

XROMATİN MODİFIKASİYASI

Transkripsiya
• Transkripsiya başlanğıcının tənzimi:
enhaserdəki
DNA kontrol
elementlərinə
spesifik transkripsiya
faktorları bağlanır. DNA-nın bükülməsilə
aktivatorlar promotora bağlanan proteinlər ilə
əlaqə quraraq, transkripsiyaya təkan verir.
• Koordinasiyalı tənzim:
Qaraciyər-spesifik
genlərin enhanseri

Linza-spesifik
genlərin enhanseri

TRANSKRİPSİYA

Operator

RNA emalı
RNA EMALI

• Alternativ RNA splaysinqi:

mRNA
TRANSLYASİYA
PARÇALANMASI

Polipeptidlər

Həm repressiya, həm də induksiya ola bilən operonlar
mənfi gen tənzimi nümunələridir. Hər iki növ operonda,
spesifik repressorun operatora bağlanması nəticəsində transkripsiya dayanır. Repressor ayrıca tənzim geni
tərəfindən kodlanır. Repressiya olan operonlarda repressor,
adətən, anabolik metabolizm yolunun son məhsulu olan
korepressora qoşulduğu zaman aktivləşir.

İlkin RNA
transkripti
mRNA

YAXUD

PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

mRNA parçalanması
• mRNA-ların, qismən, 5`
və 3` UTR parçaları ilə təyin
olunan xarakterik ömrü
vardır.

Translyasiya
• Translyasiyanın başlanğıc mərhələsi başlanğıc faktolarının tənzimi ilə idarə olunur.
Protein emalı və parçalanması
• Proteinlərin emalı və parçalanma prosesləri
tənzimə tabedir.

Repressiya olan operon:
Gen işləyir
Promotor
Genlər

Gen işləmir

Aktiv repressor:
korepressor bağlıdır

Operator
İnaktiv repressor:
korepressor yoxdur

Korepressor

İnduksiya olan operonda induser öz-özülüyündə aktiv
olan repressora bağlanmaqla repressoru inaktivləşdirir və
transkripsiya başlayır. İnduksiya olan enzimlər, adətən,
katabolik yollarda fəaliyyət göstərir.
Gen işləyir

Gen işləmir
Promotor

18.3

Kodlanmayan RNA-lar gen ekspressiyasının
tənzimində müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir

TRANSKRİPSİYA

İnduser

İnduser repressor:
induser bağlıdır

Bəzi operonlar tətikləyici aktivator proteini idarəsi altında
müsbət gen tənziminə də tabedir. cAMP tərəfindən aktivləşdirilən cAMP reseptor proteini (CRP) adlı aktivator
promotordakı bölgəyə bağlanaraq, transkripsiyaya təkan
verir.
Operonun mənfi tənzimində iştirak edən korepressor ilə induserin rolunu müqayisə edin.

Xromatin modifikasiyası
• Kiçik və/və ya böyük kodlanmayan
RNA-lar bəlli bölgələrdə transkripsiyanı
bloklaya bilən heteroxromatin yaranmasını
asanlaşdıra bilir.
Translyasiya
• miRNA yaxud siRNA spesifik mRNA-ların
translyasiyasını dayandıra bilir.

RNA EMALI

Genlər

Aktiv repressor:
induser yoxdur

BAŞLIQ

XROMATİN MODİFIKASİYASI

İnduksiya olan operon:

Operator

Bir hüceyrə növünə spesifik genin transkripsiyası üçün həmin
hüceyrədə nə baş verməlidir?

TRANSLYASİYA
mRNA
PARÇALANMASI
PROTEİN EMAL VƏ
PARÇALANMASI

mRNA parçalanması
• miRNA yaxud siRNA spesifik mRNA-ların parçalanmasına
təkan verə bilir.

miRNA nə üçün kodlanmayan RNA adlanır? Bu molekulun gen
tənzimindəki rolunu izah edin.
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BAŞLIQ

18.4

Fərqlənən gen ekspressiyası proqramı
coxhüceyrəli orqanizmin müxtəlif tip hüceyrələrini
yaradır
Embrion hüceyrələr müəyyən bir inkişaf yoluna girərək
(determinasiya), bu spesifik yolda struktur və funksiya
baxımından ixtisaslaşır (fərqliləşmə, differensiasiya).
Hüceyrələr fərqli genomlara malik olduğu üçün deyil, fərqli
genləri ekspressiya etdikləri üçün fərqli struktur və funksiyaya sahib olurlar. Morfogenez orqanizmə formasını verən və
çeşidli strukturlarını yaradan proseslər bütünüdür.
Mayalanmamış hüceyrədəki bəlli yerlərə yığılan sitoplazma
determinantları bala hüceyrə içində qeyri-bərabər
paylanır və bu hüceyrənin inkişaf prosesindəki ekspressiya
proqramına yön verir. İnduksiya adlanan prosesdə embrion
hüceyrələrdən qaynaqlı siqnal molekulları yaxınlıqdakı
hədəf hüceyrələrində transkripsiyada dəyişikliklər yaradır.
Fərqliləşmə toxuma-spesifik proteinərin ortaya çıxması
ilə özünü biruzə verir və fərqliləşmiş hüceyrələrə spesifik
funksiya yerinə yetirə bilmə qabiliyyəti qazandırır.
Heyvanlarda toxuma və orqanların fəza quruluşunun
yaranması prosesi olan ana xətlərin formalaşması
mexanizmi embrion inkişafın erkən mərhələlərində
başlayır. Bu prosesi tənzimləyən molekulyar amil olan
yerləşmə informasiyası bir hüceyrəyə vücud oxları və
digər hüceyrələrlə nisbətdə yerini xəbər verir. Drosophila
milçəyində, ana təsiri genləri tərəfindən kodlanan
morfogenlərin qradiyenti vücud oxlarını təyin edir.
Məsələn, Biciod protein qradiyenti ön-arxa oxu təyin edir.
Embrion hüceyrələri fərqli inkişaf yollarına yönləndirən iki əsas
prosesi təsvir edin.

BAŞLIQ

18.5

Xərçəng hüceyrə dövrəsinin tənziminə təsir edən
genetik dəyişikliklərin nəticəsidir
Proto-onkogen və tumor-suppressor (TS) gen məhsulları hüceyrə dövrəsini tənzimləyir. Proto-onkogen aktivliyini ifrat
çoxaldan DNA dəyişikliyi onu onkogenə çevirir. Onkogen
ifrat hüceyrə bölünməsinə və xərçəngə səbəb ola bilər. TS
geni anormal hüceyrə bölünməsini dayandıran protein
kodlayır. Bu proteinin fəaliyyətini azaldan mutasiya ifrat
hüceyrə bölünməsi və xərçəngə səbəb ola bilər.
Bəzi böyüməyə təkan verən proto-onkogen və böyüməni dayandıran TS genlərin mutasiyaları normal hüceyrə siqnalötürmə yollarına müdaxilə edə bilir. Ras (G proteini) proteini
kimi, təkanverici biokimyəvi yoldakı bir proteinin hiperaktiv
versiyası onkogen rolu oynayır. p53 (transkripsiya faktoru)
kimi dayandıran proteinin defektiv versiyası isə tumor suppressor olaraq fəaliyyət göstərə bilmir.
MUTASİYALARIN TƏSİRLƏRİ
Proteinin
ifrat istehsalı

Protein istehsal olunmur

Hüceyrə dövrəsi
ifrat sürətlənir

Artan hüceyrə
çoxalması

Hüceyrə dövrəsi
dayanmır

Xərçəng inkişafının çoxaddımlı modelinə görə, normal
hüceyrə proto-onkogen və TS genlərində müxtəlif mutasiyaların yığılması ilə xərçəng hüceyrəsinə çevrilir. DNA və RNA
ardıcıllama texnologiyasındakı irəliləyiş xəstəliyin müalicəsində fərd əsaslı yanaşmaya şərait yaradır.
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BÖLÜM 3

Genetika

Genomika araşdırmalarına görə şiş hüceyrələrinin gen ekspressiyası əsasında dörd döş xərçəngi alttipi təyin olunmuşdur.
Valideynlərindən mutant proto-onkogen yaxud TS alan fərd
müəyyən bir xərçəng xəstəliyinə tutulmağa meyllidir. Bəzi
viruslar öz DNA-larını hüceyrə genomuna yeridərək, xərçəng
əmələgəlməsinə töhfə verirlər.
Proto-onkogen və TS gen proteinlərinin normal funksiyalarını
müqayisə edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Əgər bir operon zəruri aminturşulardan birini istehsal edən
enzimləri kodlayırsa və trp operonu kimi tənzimlənirsə, bu
operon haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Aminturşu repressoru inaktiv edir.
B) Repressor aminturşu yoxluğunda aktivdir.
C) Aminturşu korepressor olaraq fəaliyyət göstərir.
D) Aminturşu operonun transkripsiyasını fəaliyyətə keçirir.
2. Əzələ hüceyrəsi sinir hüceyrəsindən, əsasən, ona görə
fərqlənir ki;
A) Fərqli genlər işləyir.
B) Fərqli genlər ehtiva edirlər.
C) Fərqli genetik kod istifadə edirlər.
D) Hər biri özünəməxsus ribosoma malikdir.
3. Enhanser funksiyası aşağıdakılardan hansına misaldır?
A) Prokariot promotor mexanizminin eukariot ekvivalenti
B) Gen ekspressiyasının transkripsiya səviyyəsində tənzimi
C) Başlanğıc faktorları tərəfindən translyasiyaya təkan
verilməsi
D) Bəlli proteinləri aktivləşdirən translyasiyasonrası tənzim
4. Aşağıdakılardan hansı hər zaman hüceyrə fərqliləşməsi prosesində iştirak edir?
A) myoD geninin transkripsiyası
B) Hüceyrə hərəkəti
C) Toxuma-spesifik proteinlərin istehsalı
D) Genomda bəlli genlərin seçici şəkildə silinməsi
5. Aşağıdakılardan hansı gen ekspressiyasının transkripsiyasonrası tənziminə nümunədir?
A) DNA-da sitozin əsasına metil qrupunun əlavəsi
B) Transkripsiya faktorlarının bir promotora bağlanması
C) İntronların uzaqlaşdırılması və ekzonların alternativ
splaysinqi
D) Xərçəngə töhfə verən gen amplifikasiyası

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. İnduksiya olan operonun repressoru operatora bağlana bilməyəcək şəkildə mutasiyaya uğrasa, nə baş verər?
A) Repressorun promotora geri dönüşsüz şəkildə bağlanması
B) Operon genlərinin transkripsiyasında azalma
C) Operona adi metabolik yolun substratının yığılması
D) Operon genlərinin davamlı transkripsiyası
7. Drosophila yumurtalarında bicoid mRNA-nın yoxluğu sürfədə
baş hissəsinin əmələ gəlməməsinə və arxa strukturlarının
hər iki tərəfdə yaranmasına səbəb olur. Buradan bicoid geninin məhsulu haqqında hansı nəticəni çıxarmaq olar?
A) Normalda başın əmələ gəlməsinə səbəb olur.
B) Normalda quyruğun əmələ gəlməsinə səbəb olur.
C) Erkən embrionda transkripsiya olur.
D) Bütün baş strukturlarında mövcud olan proteindir.
8. Aşağıdakılardan hansı insan beynindəki bir hüceyrənin
DNA-sı üçün doğru iddiadır?
A) DNA-ların əksəriyyəti protein kodlayır.
B) Genlərin əksəriyyəti, böyük ehtimalla, transkripsiya
olunur.

C) Qaraciyər hüceyrəsinin DNA-sı ilə eynidir.
D) Bütün genlər enhanserın birbaşa yanında yerləşir.
9. Hüceyrədə bəlli bir mRNA molekulundan istehsal olunacaq
protein miqdarını nə, qismən, təyin edir?
A) DNA metilyasiya səviyyəsi
B) mRNA parçalanma sürəti
C) mRNA-dakı intron sayı
D) Sitoplazmadakı ribosom növləri
10. Proto-onkogen xərçəngə səbəb ola bilən onkogenlərə
çevrilə bilir. Aşağıdakılardan hansı eukariot hüceyrələrin
bu saatlı bombasını ən yaxşı təsvir edir?
A) Proto-onkogenlər ilk virus infeksiyası nəticəsində
əmələ gəlmişdir.
B) Proto-onkogenlər normal genlərin mutasiyaya uğramış
halıdır.
C) Proto-onkogenlər genetik "tullantı" sayılırlar.
D) Proto-onkogenlər, normal olaraq, hüceyrə bölünməsinin tənziminə kömək edirlər.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
11. TƏSVİR ET Diaqram bir canlıya aid genomdakı beş
geni enhanserləri ilə birlikdə göstərir. Təsəvvür edin ki,
həqiqətən sarı, göy, yaşıl, qara, qırmızı və bənövşəyi rəngdə aktivator proteinlər mövcuddur və bunlar buradakı
genlərin enhanserinin müvafiq rəngdəki kontrol elementlərinə bağlana bilir.
Enhanser

Promotor
Gen 1

tərəfindən işə salınan genləri xərçəng hüceyrələrində
tənzimləməyə başlayır. Hipotezi sınamaq üçün bir neçə
təcrübə düşünün. Bu steroid hormonlar haqqında məlumat üçün Şəkil 11.9-a müraciət edin.
14. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Vietnam müharibəsində ABŞ ordusu bitki örtüyünün yarpaqlarını məhv
etmək üçün zəhər (ing. Agent Orange) istifadə edirdi. Bu
məhlulun içində cüzi miqdarlarda dioksin birləşməsi olduğu bilinir. Heyvanlar üzərində aparılan sınaqlar göstərir
ki, dioksin doğum defektlərinə, xərçəngə, qaraciyər və timusda yaraya, immunitet sisteminin zəifləməsinə, hətta,
ölümə də yol aça bilir. Lakin dəniz donuzcuğunu öldürən
doza dağsiçanına təsir etmir. Dioksin bir steroid hormonu
olub, hüceyrəyə daxil olaraq sitoplazma reseptoruna bağlanır, hansı ki, daha sonra hüceyrənin DNA-sına qoşulur.
(a) Dioksin maddəsinin fərqli orqanizm və sistemlərdə
göstərdiyi fərqli təsirlərin hansı mexanizmlərlə izah
oluna bilinəcəyini müzakirə edin.
(b) Bir xəstəliyin dioksinə məruz qalma nəticəsində
yaranıb-yaranmadığını necə təyin edə biləcəyinizi
müzakirə edin. Daha sonra, müəyyən bir fərdin
xəstəliyinin səbəbinin dioksin olub-olmadığını necə
təyin edə biləcəyinizi tapmağa çalışın. Hansı daha
çətindir? Nə üçün?
15. ESSE: QARŞILIQLI ƏLAQƏ Şəkil 18.2-də göstərilən
mexanizmin bakteriyadakı bioloji sistemlərin əks-əlaqə
tənziminə necə nümunə təşkil etdiyinə dair 100-150
sözlük qısa essse yazın.
16. SİNTEZ

Gen 2

Gen 3

Gen 4

Gen 5

(a) Yalnız gen 5-in işlədiyi hüceyrədə hansı aktivatorlar
vardır? Bu aktivatorların birləşəcəyi bütün genlərin
enhanser elementlərinin üstünə X işarəsi qoyun. Hüceyrədə hansı rəngdə aktivatorlar var imiş?
(b) Yaşıl, göy və sarı aktivatorların olduğu hüceyrədə aktivatorla birləşmiş enhanser elementlərin üstünə nöqtə
işarəsi qoyun. Hansı genlər transkripsiya olunar?
(c) Gen 1, 2 və 4-ün sinir sisteminə spesifik protein, gen
3 və 5-in isə dəri toxumasına spesifik protein kodladığını fərz edin. Bu toxumalarda ayrı-ayrılıqda hansı
aktivatorlar olmalıdır ki, müvafiq genlərin transkripsiyası baş versin?
12. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ DNA ardıcıllığını təkamül xətkeşinə
bənzətmək mümkündür (Başlıq 5.6). İnsan genomunun
analizi gözlənilməz bir nəticə vermişdir: insan genomunun ən yaxşı qorunmuş (digər bioloji növlərinkinə,
müqayisədə, ən çox bənzərlik göstərən) hissələri heç bir
protein kodlanmır. Bu müşahidəni necə izah edərdiniz?

Fənər balığı gözlərinin altında yerləşən orqanından işıq
saçır. İşığın funksiyası ovçuların diqqətini dağıtmaq,
ovun isə diqqətini çəkməkdir. İşığın bir digər funksiyası
həmnövləri ilə xəbərləşmədir. Bu balığın bəzi növləri bu
orqanını tərs-düz çevirə bilir, beləcə yanıb-sönən fənər
kimi görünür. İşığın əsl qaynağı olan Vibrio cinsindən
bakteriyalar balıqdan qida alaraq onunla qarşılıq əlaqə
içərisində yaşayırlar. Bakteriyalar eyni anda, birlikdə işıq
saçmaq üçün çoxalaraq orqan içində müəyyən qatılığa çatmalıdırlar (kvorum, Başlıq 11.1). Bu mikroorqanizmlərdə
proteinləri işıq şüalarının istehsalı üçün lazım olan altıya
yaxın lux adlı gen var. Bu genlərin birlikdə tənzimləndikləri bilindiyinə görə, onların genomda necə qurulduqlarına və tənzimin necə həyata keçdiyinə dair bir hipotez
qurun.

13. ELMİ ARAŞDIRMA Prostat hüceyrələri, adətən, testosteron və digər androgenlərə ehtiyac duyur, lakin bəzi
prostat xərçəngi hüceyrələri androgenlər aradan qaldırılsa belə, çoxalmağa davam edir. Bir hipotezə görə, dişi
hormonu olaraq bilinən estrogen, normalda, androgenlər
FƏSİL 18
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Viruslar

Şəkil 19.1 Hüceyrələrdən çıxan bu sarımtıl virusları canlı saymaq olarmı?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Borca Götürülmüş Həyat

Yuxarıdakı illustrasiyada çox əhəmiyyətli bir hadisə təsvir olunur: HIV
virusuna yoluxmuş insan immunitet hüceyrələrindən (bənövşəyi) çox sayda HIV
virusu çıxır. Qırmızı rənglə göstərilən, immun hüceyrəsindən oğurlanmış protein
dolu membranla əhatəli bu yeni viruslar başqa hüceyrələri yoluxduracaqlar.
19.2 Virus yalnız ev hüceyrəsində
(Aşağıdakı SEM-də göstərilən yoluxmuş həqiqi hüceyrədir.) Virus öz genetik
çoxalır
maddəsini hüceyrə içinə yeridərək, onun istehsal maşınını ələ keçirir. Ələ
19.3 Virus və prionlar heyvanlar
keçirilən hüceyrəvi mexanizm vasitəsilə yeni viruslar istehsal olunur və infeksiya
ilə bitkilərin təhlükəli
yayılır. Müalicə olunmadıqda, HIV immunitet sisteminin həyati əhəmiyyətli
patogenləridir
hüceyrələrini məhv edərək, AIDS (qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu)
xəstəliyinə gətirib çıxarır.
Viruslar nəinki eukariot, hətta, prokariotlarla müqayisədə belə çox kiçikdir
və daha sadə struktura malikdir. Normal hüceyrədə olan struktur və metabolik
mexanizmlərə malik olmayan virus protein köynəyə bürünmüş genlərdən ibarət
infeksion parçacıqdır.
Bəs virus yaşayan varlıqdırmı? İlk dövrlərdə virus bioloji kimyəvi maddə
sayılırdı, belə ki, virus latınca zəhər deməkdir. Viruslar çox çeşidli xəstəliklərin
törədicisidir və buna görə də alimlər 1800-cü illərdə onları bakteriyaya
bənzətmiş və virusların ən sadə canlı forması olduğunu irəli sürmüşdülər. Lakin
viruslar ev hüceyrəsindən kənarda çoxala, yaxud başqa hər hansı metabolik
fəaliyyət həyata keçirə bilmək qabiliyətindən məhrumdur. Bu gün, yəqin ki,
virus ilə işləyən bioloqların çoxu onların canlı olmayıb, kimyəvi maddə ilə
canlılar arasında qalan alatoran sahədə varlığını davam etdirən şeylər olduğu
barədə həmfikirdirlər. Son zamanlarda təklif edilmiş bir tərif onları uyğun
HIV ilə yoluxmuş insanın immunitet hüceyrəsi.
şəkildə
açıqlayır: Viruslar borca götürülmüş həyat sürürlər.
Qırmızı nöqtəciklər hüceyrənin membranından
Molekulyar
biologiya elmi, əsas etibarilə, bakteriyaları yoluxduran viruslar
tumurcuqlanmaqla xaricə çıxan yeni viruslardır.
Rənglənmiş SEM.
üzərində araşdıramaların aparıldığı laboratoriyalarda doğulmuşdur. Bu
kiçik parçacıqlarla aparılan tədqiqatlar əsasında genlərin, əslində, nukelin
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Virus protein köynəkli nuklein
turşusudur

turşusundan ibarət olduğuna dair dəlillər əldə
olunmuşdur. Viruslar DNA-nın replikasiya, transkripsiya
və translyasiyası kimi fundamental bioloji proseslərin
öyrənilməsində və mexanimzlərinin aşkarlanmasında
açar rol oynamışdır.
Bu fəsil virus biologiyasına ayrılıb. Onların
strukturunu təsvir etməklə başlayıb, necə çoxaldıqlarına
baxacağıq. Daha sonra, virusları xəstəlik törədici amillər,
yəni patogen olaraq nəzərdən keçirəcək, sonda isə
viruslardan belə sadə xəstəlik törədici parçacıqlar olan
prionlardan bəhs edəcəyik.

BAŞLIQ 19.1
Virus protein köynəkli nuklein
turşusudur

Şəkil 19.2

Tədqiqat Tütün mozaikası xəstəliyinin törədicisi nədir?
Təcrübə 1800-cü illərdə Martinus Beijerinck, o zamanlar, ləkə xəstəliyi adlanan tütün mozaikası xəstəliyinin törədicisini axtarırdı.

1 Tütün mozaikası
xəstəliyi daşıyan
bitkidən maye
ekstrakt əldə
olunur

2 Maye
bakteriyaları
ələdiyi bilinən
filtrdən
keçirilir

3 Maye sağlam
bitkinin
yarpaqlarına
sürtülür

Əslində, alimlər virusları görməzdən xeyli əvvəl
onların varlıqlarından xəbərdar idilər. Virusların kəşf
tarixçəsi 19-cu əsrin sonlarına dayanır.

Virusların Kəşfi: Elmi Axtarış
Tütün mozaikası xəstəliyi tütün bitkisinin inkişafını
ləngidir və yarpaqlarında alabəzək, mozaikaya bənzər
ləkələr əmələ gətirir. 1883-cü ildə alman alim Adolf
Mayer xəstə yarpaqlardan əldə etdiyi maye ekstraktı
sağlam olanlara sürtdükdə xəstəliyin bitkidənbitkiyə keçdiyini müşahidə edir. Bu ekstraktın içində
infeksion mikrob axtarışları nəticə verməyincə, Mayer
xəstəliyin mikroskop ilə görünməyəcək qədər qeyri-adi
dərəcədə kiçik bakteriya tərəfindən törədildiyini irəli
sürür. Hipotez on il sonra rus bioloq Dmitri İvanovski
tərəfindən sınanmışdır. Dmitri xəstə bitkidən götürdüyü
ekstraktı bakteriyaları ələməli olan filtrdən keçirir.
Filtrlənmiş maye yenə xəstəlik törədir.
İvanovski, buna baxmayaraq, yenə də xəstəliyin
bakteriya mənşəli olduğu hipotezini tərk etməmişdir.
Alim hesab edirdi ki, bu bakteriyalar ya çox kiçik
olmalı, ya da filtrdən keçə bilən toksin istehsal etməli
idi. İkinci ehtimal holland alim Martinus Beijerinck
tərəfindən aparılan klassik təcrübələr ilə rədd edilmişdir.
O, filtrdən keçirilmiş mayedəki infeksion parçacıqların
özlərini çoxalda bildiklərini göstərmişdir (Şəkil 19.2).
Həqiqətən də, patogen yalnız yoluxdurduğu ev
hüceyrəsidə çoxala bilirdi. Beijerinck-in növbəti sınaqları
göstərdi ki, o dövrdə laboratoriyalarda istifadə olunan
bakteriyaların əksinə, mozaika xəstəliyinin əsrarəngiz
törədicisini petri qabı, yaxud sınaq şüşələrindəki
qidalı mühitdə yetişdirmək mümkün deyil. Beijerinck
düşünürdü ki, bu çoxala bilən parçacıq bakteriyalardan
dəfələrlə kiçik və sadədir. Alim virus anlayışını
səsləndirən ilk insanlardan biri kimi qəbul olunur.
1935-ci ildə amerikalı alim Wendell Stanley artıq tütün
mozaikası virusu (TMV) adını almış bu xəstəliktörədici
amili kristalizasiya etmiş və Beijerinckin təxminlərini
təsdiqləmişdir. Daha sonra, TMV və başqa bir sıra
virusların varlığı elektron mikroskopu vasitəsilə vizual
olaraq da təsdiqlənmişdir.

4 Sağlam bitki
xəstələnir
Nəticə Xəstə bitkidən alınan filtrlənmiş ekstrakt sağlam bitkilərə
tətbiq olunduqda, onlar xəstələnir. Bu ikinci bitkidən əldə olunan və
filtrlənən ekstrakt başqa bitkilər üçün infeksiya mənbəyinə çevrilir. Hər
növbəti bitki qrupu əvvəlki ilə eyni dərəcədə xəstəlik keçirir.
Yekun nəticə Aydındır ki, infeksion amil bakteriya deyil, çünki
bakteriya-ələyən filtrdən keçə bilir. Patogen bitkidə çoxalmalıdır,
çünki çoxsaylı bitkilərarası köçürmədə parçacıqların xəstəliktörətmə
qabiliyyəti azalmır.
Mənbə: M. J. Beijerinck, Concerning a contagium vivum fluidum as cause
of the spot disease of tobacco leaves, Verhandelingen der Koninkyke
akademie Wettenschappen te Amsterdam 65:3–21 (1898).

ƏGƏR
Tutaq ki, tədqiqatçı əslində hər köçürmə ilə infeksiyanın
zəiflədiyini və sonunda maye ekstraktın heç bir xəstəlik törətmədiyini
müşahidə etmişdir . Bu halda, alim hansı nəticəyə gələ bilər?

Virusların Strukturu
Ən kiçik viruslar ribosomdan belə kiçik olub, sadəcə
20 nm diametrə malikdir. Bir iynə ucuna milyonlarla
virus asanlıqla yerləşir. 1500 nm (1.5 μm) diametrə
malik ən böyük virus belə işıq mikroskopuyla çox
çətinlikə görünür. Virusların kristallaşa bilən şeylər
olduğunun kəşf edilməsi, bioloqlar üçün çox maraqlı
və ağlı bulandıran xəbər idi. Ən sadə hüceyrələri belə
nizamlı kristallar halında yığmaq mümkün deyil. Bəs
yaxşı, onda virus hüceyrə deyilsə, nədir? Bu infeksion
parçacıqların detallı analizi göstərir ki, onlar proteindən
ibarət köynək ilə əhatələnmiş nukelin turşusudur. Bəzi
viruslarda isə, bunlardan əlavə, membran örtüyü də
mövcuddur.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül FƏSİL
və Elmi
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Virus Genomu
Gen deyincə ağlımıza ikizəncirli DNA gəlir, lakin
bir çox virus bu qaydanı pozur. Virusun tipindən asılı
olaraq, genom ikizəncirli DNA, təkzəncirli DNA,
ikizəncirli RNA, ya da təkzəncirli RNA molekullarından
ibarət ola bilir. Genomdakı nukelin turşusunun növünə
görə, virus DNA virusu, yaxud RNA virusu adlanır. Bəzi
virus genomları birdən çox nuklein turşusundan ibarət
olsa da, adətən, xətti, yaxud dairəvi tək molekuldan
ibarət olur. Bilinən ən kiçik virusun genomunda sadəcə
üç gen vardır. Ən böyüklər isə, təxminən 2000 genə
sahibdir. Müqayisə üçün deyək ki, bakteriya genomları
200-dən bir neçə minə qədər gendən təşkil olunur.

Kapsid və Örtük
Virus genomunu əhatələyən protein qabığı kapsid
adlanır. Virusun tipinə görə kapsid çöpvari, kubvari,
yaxud daha mürəkkəb formalarda olur. Kapsid kapsomer
adlanan çox sayda protein vahidindən ibarət olur, lakin
bir kapsiddə fərqli kapsomer tipinə nadir hallarda rast
gəlinir. Tütün mozaikası virusu tək bir növ proteinin
mindən çox təkrarlanması ilə əmələ gələn boruya
Şəkil 19.3 Virusların strukturu. Virus
nuklein turşusunu (DNA, yaxud RNA) əhatə
edən protein örtük (kapsid) və bəzən, bunRNA

bənzər kapsidə malikdir. Buna görə, çöpvari viruslar,
bəzən, spiralvari virus adlanır (Şəkil 19.3a). Heyvanların
nəfəs borusunu yoluxduran adenoviruslar 252 ədəd
tək bir növ proteinin 20 üçbucaq üz əmələ gətirəcək
şəkildə düzülərək, polihedral kapsid forması, yəni
ikozahedron əmələ gətirən viruslardır. Bunda görə, bu
viruslara ikozahedral viruslar deyilir (Şəkil 19.3b).
Bəzi viruslar ev hüceyrəsini yoluxdurmaq üçün
köməkçi strukturlara malikdir. Məsələn, heyvan
patogeni olan influenza kimi viruslarda kapsidin
ətrafında membranlı örtük mövcuddur (Şəkil 19.3c).
Ev hüceyrəsinin membranından əldə edilən bu virus
örtükləri hüceyrəvi fosfolipid və membran proteinləri
ehtiva edir. Bundan əlavə, virus mənşəli protein
və qlikoproteinlər də vardır. (Qlikoprotein proteinə
kovalent rabitə ilə bağlanmış karbohidratdır.) Bəzi virus
kapsidlərinin daxilində bir neçə virus enzimi də olur.
Ən mürəkkəb kapsidə malik viruslardan biri
bakteriyaları yoluxduran bakteriyofaq, yaxud qısaca
faq adlanan viruslardır. İlk araşdırılan viruslar Escherichia
coli bakteriyalarını yoluxduran səkkiz faq idi. Bu faqlara
kəşf sırasına görə tip 1 (T1) , T2 ... T7 adı verilmişdir.
Üçü (T2, T4 və T6) T-cüt faqları olub, sonradan

ları əhatələyən membranlı örtükdən ibarətdir. Kapsidi əmələ gətirən protein vahidi
kapsomer adlanır. Ölçü və forma baxımın-

Kapsomer

DNA

RNA-protein
kompleksi

dan çox müxtəlif olsalar da, virusların ortaq
struktural xassələri vardır. Aşağıdakı bütün
mikroqraflar rənglənmiş TEM-dir.
Virus
polimerazı
Baş

Protein

DNA

RNA

Kapsidin
kapsomeri

Quyruq
qını
Quyruq
lifi

70-90 nm (diametr)

80-200 nm (diametr)

40 nm

18×250 nm

Qlikoprotein
çıxıntı

40 nm
(a) Tütün mozaikası virusu
tək bir spiralvari RNA molekulunu örtən spiralvari kapsidin
yaratdığı qatı, çubuqşəkilli
virusdur.
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(b) Adenovirus ikozahedral kapsidinin hər küncündə
(verteks) bir qotaza malikdir.
Kapsid kapsomerlərdən ibarət
ikiqat spirallı DNA ehtiva edən
strukturdur.

40 nm
(c) İnfluenza virusları hər biri
bir virus polimerazına bağlanmış
8 ədəd ikizəncirli RNA ehtiva
edən, xarici örtüyü qlikoprotein
çıxıntılarla dolu viruslardır.

80×225 nm

40 nm

Membran
örtük

Protein başcıq

(d) Bakteriofaq T4 virusu digər
"T-cüt" faqları kimi, ikozahedral
baş və bir quyruq apparatından
ibarət mürəkkəb kapsidə malik
virusdur. T4-ün ikizəncirli DNAsı başda yerləşir.

aydınlaşdığı kimi, struktur olaraq çox bənzərdir.
Kapsidləri DNA ehtiva edən uzunsovlaşmış ikozahedral
başa malikdir. Bu başa qoşulan quyruq hissəsi bakteriya
hüceyrəsinə bağlanan lifli hissədir (Şəkil 19.3d). Növbəti
altbaşlıqda bu virusların hüceyrəvi komponentlər ilə
birlikdə işləyərək, necə kütləvi sayda virus parçacıqları
istehsal etdiklərini öyrənəcəksiniz.

YOXLAMA 19.1
1. TƏSVİR ET
Tütün mozaikası virusu ilə influenza virusunun
strukturunu müqayisə edin (Şəkil 19.3).
2. ƏLAQƏ QUR
Bakteriofaqlar DNA-nın genetik maddə
daşıyıcısı olduğuna dəlil olaraq istifadə olunmuşdur
(Şəkil 16.4). Hershey və Chase tərəfindən aparılan bu
təcrübələri qısaca təsvir edin və nə üçün məhz faqları istifadə
etdiklərini izah edin.

BAŞLIQ 19.2
Virus yalnız ev hüceyrəsində çoxalır
Viruslar metabolik enzim və ribosom kimi protein
istehsaledici maşınlara sahib deyillər. Bu parçacıqlar
məcburi parazitlərdir, yəni yalnız və yalnız ev hüceyrəsi
içərisində çoxala bilirlər. Virusların, mahiyyət etibarilə,
gen dəstlərinin paketləndiyi bir hüceyrədən digərinə
daşınan bəsit şeylər olduğunu demək səhv olmaz.
Spesifik bir virus ev spektri adlanan məhdud sayda ev
növünün hüceyrələrini yoluxdura bilir. Evin spesifikliyi
virusun tanıma sisteminin təkamülünün nəticəsidir.
Viruslar ev hüceyrələrini, adətən, "açar-kilid" kimi bir-birinə tam oturan virus səth proteinləri ilə hüceyrənin
xarici səthində yerləşən spesifik reseptor molekulları
arasındakı tanıma mexanizmi ilə tanıyırlar. Bir hipotezə
görə, bu reseptorlar, əslində, hüceyrə üçün faydalı işlər
görərkən, daha sonra, virus tərəfindən giriş qapıları
olaraq istifadə olunmağa başlayıb. Bəzi virusların ev
spektri çox genişdir. Məsələn, Qərbi Nil virusu və donuz ensefalit virusu bir-birindən çox fərqli viruslar ikən,
ağcaqanad, quş, at və insaları yoluxdura bilirlər. Digər
viruslar isə o qədər dar spektrə malikdirlər ki, yalnız bir
bioloji növü yoluxdura bilirlər. Məsələn, qızılca virusu
yalnız insanı yoluxdura bilir. Bundan əlavə, çoxhüceyrəli canlıların virus infeksiyası sadəcə müəyyən toxumayla məhdudlaşır. İnsanın soyuqdəymə virusu yalnız
üst tənəffüs yollarını örtən səth hüceyrələrinə bağlana
bilir. HIV isə yalnız müəyyən immunitet hüceyrələrinin
səthində yerləşən reseptorlara bağlana bilir (Şəkil 19.1).

Virus Çoxlama Dövrələrinin Ümumi
Xarakteristikası
Virus infeksiyası virusun ev hüceyrəsinə bağlanması
və virus genomunun hüceyrənin içinə daxil olması ilə
başlayır (Şəkil 19.4). Məsələn, T-cüt faqı mürəkkəb
quyruğu vasitəsilə DNA-sını bakteriyanın içinə yeridir
(Şəkil 19.3d). Digər viruslar isə endositoz vasitəsilə

hüceyrə içinə daxil olurlar. Örtüklü viruslarda isə bu
əməliyyat virus örtüyü və ev hüceyrəsindəki plazma
membranının birləşməsi yoluyla baş verir. İçəriyə
keçən virus genomunun proteinləri ev hüceyrəsini
öz hakimiyyəti altına alaraq, hüceyrəni yeni virus
genomları və virus proteinləri istehsal etmək üçün
proqramlayır. Ev hüceyrəsi virus proteini üçün lazım
olan bütün materialları – nuklein turşusu istehsalı
üçün nukleotidlər, enzim, ribosom, tRNA, aminturşu,
ATP və digər komponentləri təmin edir. Bir sıra DNA
virusları ev hüceyrəsinin DNA polimerazı vasitəsilə
virus DNA-sını qəlib olaraq istifadə edib, yeni genomlar
istehsal edir. RNA virusları isə, əksinə, virusun özü
tərəfindən kodlanan RNA polimeraz vasitəsilə RNAları qəlib olaraq istifadə edir və öz genomlarını çoxaldır.
(Yoluxmamış hüceyrələr, adətən, bu əməliyyatı həyata
keçirən enzimlər istehsal etmir.)
Şəkil 19.4 Sadələşdirilmiş virus çoxalma dövrəsi. Virus hüceyrədaxili parazit olub, ev hüceyrəsinin avadanlıq və kiçik molekul xammadəsini istifadə edərək, özünü çoxaldır. Buradakı ən sadə virus dövrəsində parazit tək bir protein növündən ibarət kapsidli DNA virusudur.
1 Virus hüceyrəyə
daxil olur və örtüyünü çıxararaq kapsid
proteinləri və DNA-nı
sitoplazmaya buraxır.

DNA

VİRUS
3 Paralel olaraq, ev
enzimləri virus genomunu
mRNA-ya transkripsiya
edir və ev ribosomları
əlavə kapsid proteinləri
istehsal edir.

Kapsid
2 Ev hüceyrəsi
virus genomunu
çoxaldır.

EV HÜCEYRƏSİ
Virus DNA-sı

mRNA

Virus DNA-sı

Kapsid
proteinləri

4 Virus genomu və
kapsidlər öz-özünə
yeni virus parçacıqları
şəklində təşkilatlanır
və hüceyrədən xaricə
çıxır.
ƏLAQƏ QUR
Yuxarıda boz oxlarla göstərilmiş prosesləri tək sözlə
ifadə edən terminləri yazın. Kömək üçün Şəkil 17.25-i gözdən keçirin.
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Virus nuklein turşusu və kapsomerləri istehsal
olunduqdan sonra, öz-özünə spontan şəkildə yeni
virus formasını alır. Həqiqətən də tədqiqatçılar TMVnin RNA və kapsomerlərini ayırıb münbit şəraitdə
bəsitçə qarışdırdıqlarında yeni, bütöv viruslar əldə
olunmuşdur. Ən sadə virus çoxalma dövrəsi, adətən,
hüceyrənin zədələnməsi və ölümü ilə nəticələnən,
minlərlə virus parçacığının xəstə hüceyrədən xaric
olunması prosesidir. Hüceyrəyə dəyən bu kimi zədə və
ölüm, eləcə də, orqanizmin bu parçalanmaya verdiyi
reaksiya nəticəsində virus infeksiyası ilə əlaqələndirilən
simptomlar ortaya çıxır. Hüceyrədən çıxan bala viruslar
başqa hüceyrələri yoluxdurma və infeksiyanı yayma
potenisalına malikdir.
Virusun bu sadə həyat dövrəsinin çeşidli variyasiyaları
mövcuddur. İndi, diqqətimizi bu çeşidlənmələrdən
birinə – bakteriyafaq və heyvan virusları dövrəsinə
cəmləşdirəcəyik. Daha sonra, bitki viruslarına nəzər
salmağa da fürsətimiz olacaq.

Faqların Çoxalma Dövrələri
Ən mürəkkəb viruslardan biri olan faqlar ən yaxşı
başa düşdüyümüz viruslardır. Faqlar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, bəzi ikizəncirli DNA
virusları iki fərqli mexanizm ilə çoxalırlar: litik dövrə və
lizogen dövrə.

Şəkil 19.5 Virulent faq olan T4 faqının
litik həyat dövrəsi. Faq T4 300-ə yaxın
genə malikdir. Bunlar hüceyrənin translyasiya və transkripsiya maşını tərəfindən emal
olunur. 2 Hüceyrəyə daxil olduqdan sonra,
virus genomunun istehsal etdiyi ilk proteinlərdən biri ev hüceyrəsinin DNA-sını parçalayan enzimdir. Faqın öz DNA-sı parçalanmır,
çünki enzim tərəfindən tanınmayan modifikasiyalı sitozin ehtiva edir. Hüceyrə səthinin
faq ilə ilk təmasından başlayıb, hüceyrənin
parçalanması (lizis) ilə bitən bütün litik dövrə
37°C-də cəmi 20-30 dəqiqə vaxt alır.

Litik Dövrə
Ev hüceyrəsinin ölümü ilə nəticələnən faq çoxalma
dövrəsi litik dövrə adlanır. Termin bakteriyanın lizisə
uğrayaraq (lat. lysis parçalamaq), içindəki virusları
ətrafa buraxdığı infeksiyanın son mərhələsinə işarə edir.
Hər çıxan yeni virus sağlam hüceyrələri yoluxdura və bir
neçə saat içərisində bütün bir bakteriya populyasiyasını
məhv edə bilir. Yalnız litik dövrə ilə çoxala bilən viruslar
virulent faq adlanır. Şəkil 19.5 tipik bir virulent faq olan
T4 virusunun litik dövrəsinin ana mərhələlərini təsvir
edir.

Lizogen Dövrə
Bəzi faqlar ev hüceyrəsini parçalamaq yerinə, lizogeniya adlanan vəziyyətdə hüceyrə ilə birlikdə yaşayırlar.
Ev hüceyrəsini öldürən litik dövrənin əksinə, lizogen
dövrə faq genomunun evi dağıtmadan çoxalmasına
imkan yaradır. Hər iki çoxalma metodunu istifadə edə
bilən viruslara mülayim faqlar adı verilir. Lambda (yun.
λ hərfi) adlanan mülayim faq biloji araşdırmalarda geniş
istifadə olunur. λ faqı T4-ə çox bənzəyir, sadəcə, ilkinin
quyruğunda bir ədəd qısa lif mövcudur.
E. coli hüceyrəsinin yoluxması λ faqının hüceyrə
səthinə bağlanması və xətti DNA-sını hüceyrə içinə
yeritməsi ilə başlayır (Şəkil 19.6). λ DNA-sı evin içində

1 Bağlanma. T4 faqı quyruq lifləri
vasitəsilə E. coli hüceyrəsində
reseptor olaraq fəaliyyət göstərən
spesifik səth proteinlərinə bağlanır.
5 Buraxılma. Faq
bakteriyanın hüceyrə
divarını zədələyən enzimlər
istehsal etdirir. Hüceyrəyə
maye daxil olur, şişir və
sonunda partlayır. 100200-ə yaxın faq parçacığı
ortaya çıxır.

2 Faq DNA-sının girişi
və ev DNA-sının
parçalanması. Quyruq
qını daralaraq, faq
DNA-sını hüceyrənin
içinə yeridir. Boş kapsid
xaricdə qalır. Hüceyrənin
DNA-sı parçalanır.

Yığılma

Baş
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4 Öz-özünə yığılma. Üç fərqli protein
dəsti öz-özünə yığılaraq, faqın baş,
quyruq və quyruq liflərini əmələ gətirir.
Baş əmələ gələrkən DNA onun içinə
sıxışdırılır.

3 Virus genom və proteinlərinin
istehsalı. Faq DNA-sı hüceyrə
komponentlərini istifadə edərək, öz
proteinlərini istehsal etdirir və evin
enzimləri ilə yanaşı öz enzimləri ilə
genomunu kopyalayır.

dairəvi molekul əmələ gətirir. Növbəti hadisələr çoxalma dövrəsinin növündən asılıdır: litik yoxsa lizogenik
dövrə? Litik dövrədə virus genləri ev hüceyrəsini dərhal
λ-istehsal edən zavoda çevirir və hüceyrə tezliklə parçalanaraq bala viruslar buraxır. Lizogen dövrədə isə virus
genomu E. coli xromosomunda xüsusi bir yerə inteqrasiya olur: virus proteini hər ikisi dairəvi olan λ və hüceyrə DNA-larını qıraraq, bir-birinə yapışdırır. Bakteriya
xromosomuna bu şəkildə inteqrasiya olmuş virus DNAsı profaq olaraq bilinir. Profaq genlərindən biri digər əksər profaq genlərin transkripsiya olunmasının qarşısını
alan protein kodlayır. Beləcə, bakteriyada faq genomu,
çox vaxt, səssiz qalır. E. coli çoxaldıqca öz xromosomu ilə
birlikdə faq DNA-sını da bala hüceyrələrə ötürür. Tək
bir yoluxmuş hüceyrə sürətlə profaq daşıyan böyük bir
bakteriya populyasiyası yarada bilir. Bu mexanizm virusların asılı olduqları ev hüceyrəsini öldürmədən çoxala
bilmələrini təmin edir.
Lizogen termini profaqın aktiv faq yaradıb ev hüceyrəsini parçalamaq qabiliyyətinə malik olduğunun göstəricisi olaraq istifadə olunur. Bu hadisə λ, yaxud mülayim faq genomu bakteriya xromosomundan çıxıb litik
dövrəyə başlamaq üçün induksiya olunduqda baş verir.
Müəyyən mühit faktorları (məsələn, müəyyən kimyəvi
maddə, yüksək enerjili radiasiya), adətən, lizogen tərzdən litik tərzə keçidi tətikləyir.

Transkripsiya dayandırıcı protein istehsal edən genlə
yanaşı, lizogen dövrədə bəzi başqa profaq genləri də aktiv ola bilir. Belə genlərin ekspressiyası ev hüceyrənin fenotipini dəyişdirə bilir. Bu fenotip dəyişikliyinin önəmli
tibbi nəticələri vardır. Məsələn, difteriya, botulizm və
skarlatina kimi insan xəstəliklərinin törədicisi olan üç
bakteriya genomlarında toksin istehsal edən müəyyən
profaqlar olmasaydı, onlar bu qədər zərərverici ola bilməzdilər. Bağırsaqlarımızdakı adi E. coli ştammı ilə qida
zəhərlənməsi vasitəsilə insanların ölümünə səbəb olan
onun O15:H7 ştammı arasındakı fərq, görünür, ikincisində toksin istehsal edən profaqların varlığıdır.

Faqa Qarşı Bakteriya Müdafiə Sistemi
Litik dövrə haqqında oxuduqlarınız belə bir sual
yarada bilər: bəs niyə viruslar bütün bakteriyaları
öldürməyiblər? Bakteriyaların nəslinin kəsilməməsinin səbəblərindən biri lizogen dövrədir. Bundan əlavə,
bakteriyaların öz müdafiə sistemi mövcuddur. Birincisi,
təbii seçmə müəyyən bir tip faqın tanıya bilmədiyi səth
reseptorlarına malik bakteriya mutantlarına üstünlük
verir. İkincisi, faq DNA bakteriyaya daxil olduqda, bu
DNA bakteriya tərəfindən yad maddə olaraq tanınaraq
hüceyrəvi enzimlər olan restriksiya enzimləri (ing.
restriction, məhdudlaşdırma) tərəfindən doğranır. Bu

Şəkil 19.6 Mülayim faq olan λ faqın litik və lizogen həyat dövrəsi. λ DNA bakteriya hüceyrəsinə
daxil olub, dairəvi hala keçdikdən dərhal sonra kütləvi sayda bala faq əmələ gətirə (litik dövrə), yaxud bakteriya xromosomuna özünü inteqrasiya edə (lizogen dövrə) bilir. λ faq adətən Şəkil 19.5-də təsvir olunana
çox bənzər bir litik yol izləyir. Lizogen dövrəyə girildikdə isə, profaq ev hüceyrənin xromosomunda bir neçə
nəsil keçirə bilir. λ faq tək bir qısa quyruq lifinə malikdir.
Faq
DNA-sı

Profaqlı bala
hüceyrə

Faq ev hüceyrəsinə bağlanır
və DNA-sını içəri yeridir.

Quyruq lifi

Çoxsaylı bölünmə ilə profaq ilə
yoluxmuş böyük
bakteriya populyasiyası yaranır.

Faq DNA-sı özünü
dairəvi hala keçirir.

Faq

Hüceyrə partlayır və faqlar çıxır.

Bakteriya
xromosomu

Bəzən profaq bakteriya
xromosomundan çıxaraq, litik
dövrəyə girir.

Litik dövrə

Lizogen dövrə
Müəyyən faktorların induksiyası
ilə iki yoldan biri seçilir:
Litik dövrə YAXUD Lizogen dövrə

Yeni faq DNA və
proteinləri istehsal
olunaraq, öz-özünə yığılır.

Profaq

Bakteriya normal şəkildə çoxalaraq,
özü ilə birlikdə profaqları çoxaldıb
balalara ötürür.

Faq DNA-sı bakteriya
xromosomuna girərək,
profaq olur.
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enzimlər faqın bakteriya içində çoxalmasını məhdudlaşdırır. (Bu enzimlər molekular biologiya sahəsində çox
geniş istifadə olunur, Başlıq 20.1). Bakteriya DNA-sı
metilyasiya olunduğu üçün öz restriksiya enzimləri tərəfindən hücuma məruz qalmır. Üçüncü müdafiə xətti
isə, bakteriya və arxeyaların hər ikisində mövcud olan
CRISPR-Cas sistemidir.
CRISPR-Cas sistemi bir çox prokaryotun genomundakı təkrarlanan DNA ardıcıllıqlarının araşdırılması
əsnasında kəşf edilmişdir. Çox mürəkkəb quruluşa
malik bu DNA ardıcıllıqlarına “bir yerə yığılan, nizamlı
aralıqlarla kəsilmiş qısa palindrom təkrarlar” (CRISPR,
ing. clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
adı verilmişdir, çünki hər bir təkrar irəli və geri yöndə eyni ardıcıllığı təşkil edib (palindrom), aralarında
müxtəlif uzunluqda "boşluq doldurucu parçalar" ilə
kəsilən təkrarlar halında idi. Əvvəlcə, alimlər bu boşluq
doldurucu ardıcıllıqların təsadüfi və mənasız parçalar
oludğunu düşünürdülər, lakin detallı analizlər göstərdi ki, onların hər biri hüceyrəni əvvəlcə yoluxdurmuş
müəyyən bir faqa uyğun gəlir. Davam edən araşdırmalar bu CRISPR regionları ilə əlaqə içində olan xüsusi
nukleaz proteinlərini kəşf etdi. Bu nukleazlar – Cas (ing.
CRISPR-associated) proteinləri – faq DNA-sını tanıyıb
kəsərək, bakteriyanı faq infeksiyasına qarşı qoruyurlar.
CRISPR-Cas sisteminə malik bakteriya faq infeksiyasında işğalçının DNA-sını ev genomunun iki təkrarlanan parçasının arasına inteqrasiya edir. Hüceyrə
infeksiyadan sağ çıxarsa, eyni tip faq tərəfindən növbəti
bir infeksiya cəhdində bu hüceyrə, yaxud onun bala
hüceyrələri CRISPR bölgəsinin RNA-ya transkripsiya
olunmasına təkan verir (Şəkil 19.7). Bu RNA-lar parçalara bölünüb Cas proteinlərinə bağlanır. Cas proteini
işğalçı faqları tanımaq üçün bu faqabənzər RNA parçalarını istifadə edərək, faqın DNA-sını doğrayıb məhv
edir. Başlıq 20.1-də bu sistemin laborator şəraitdə gen
dəyişdirmək üçün necə istifadə olunduğundan bəhs
edəcəyik.
Təbii seçmə mutant reseptorlara, yaxud faq DNA-sını
kəsən enzim sistemlərinə malik bakteriyalara üstünlük
verdiyi qədər, mutant reseptorlara bağlana bilən, yaxud
enzimlərə qarşı dözümlü olan faqlara da üstünlük
qazandırır. Nəticədə, bakteriya-faq qarşılıqlı əlaqəsi
aramsız təkamül prosesidir.

Heyvan Viruslarının Çoxalma Dövrələri
Hər kəs həyatında heç olmasa bir virus infeksiyasından əziyyət çəkmişdir: bu qrip, yaxud soyuqdəymə
və sairə ola bilər. Bütün viruslar kimi, insan və digər
heyvanları yoluxduran viruslar da ancaq ev hüceyrəsi
içərisində çoxala bilirlər. Heyvan viruslarının infeksiya
və çoxalma tərzləri ümumi sxemdən müxtəlif şəkillərdə
fərqlənir. Əsas fərqlərdən biri virus genomunun təbiətidir: ikizəncirli, yaxud təkzəncirli DNA və ya RNA.
Digər bir faktor isə membranlı örtüyün varlığıdır. Çox
az sayda bakteriofaq örtük və RNA-ya sahib olduğu
halda, bir çox heyvan virusunda hər ikisi vardır. Əslində,
demək olar ki, bütün RNA-lı heyvan virusları, eləcə də
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Şəkil 19.7 Bir növ bakteriyal immunitet sistemi: CRISPR-Cas

sistemi.

1 Faq infeksiyası bakteriya DNA-sındakı
CRISPR bölgəsinin transkripsiyasına
təkan verir. Bu bölgə təkrarlar arasına
səpələnmiş öncəki infeksiyadan qalan
faq DNA-larından ibarətdir.

BAKTERİYA HÜCEYRƏSİ
Eyni tip faqın əvvəlki
infeksiyasından
qalan DNA

Faq

İşğalçı faqın
DNA-sı
Başqa tip faqın son
infeksiyasından
qalan DNA

DNA-nın CRISPR
bölgəsi
Transkripsiya

Təkrarlar

RNA transkripti
2 RNA transkripti kiçik
parçalara ayrılır.
Burada infeksion
faq DNA-sına
komplementar RNA
parçası göstərilir.

3 Hər bir kiçik RNA
Cas proteininə
qoşularaq
kompleks əmələ
gətirir. Çox
sayda kompleks
yaranır.

Emal

Komplementar
RNA

Təkrar
bölgəsindən
trankripsiya
olunmuş
RNA

Cas proteini

RNA
DNA kəsən
aktiv mərkəz

4 Komplementar
RNA işğalçı
faqın DNA5′
sına bağlanır.
5′
Cas proteini
3′
faq DNA-sını
doğrayır.
İşğalçı faqın
DNA-sı
Komplementar
RNA

5 Kəsildikdən sonra,
bütün faq DNA-sı
parçalanır və replikasiya
olunma qabiliyyətini
itirir.

▶ Streptococcus pyogenes

bakteriyasının CRISPR-Cas9
gen redaktə kompleksinin
komputer modeli

3′
5′

Faq DNA-sının
kəsilməsi

Parçalanmış
faq DNA-sı

bəzi DNA-lı viruslar örtüyə malikdir. Bu virusların infeksiya və çoxalma mexanizmlərinin detallarına baxmazdan əvvəl, ilk öncə, virus örtüyünün rolu və RNA-nın
genetik material olaraq əhəmiyyətindən bəhs edəcəyik.

Virus örtüyü
Örtüyə, yəni membranlı xarici laya malik heyvan virusu onu ev hüceyrəsinə daxil olmaq üçün istifadə edir.
Bu örtüyün xarici səthində ev hüceyrəsinin səthində
yerləşən spesifik reseptorlara bağlana bilən virus qlikoproteinləri vardır. Şəkil 19.8 RNA genomlu, örtüklü bir
virusun çoxalma dövrəsindəki əsas hadisələri təsvir edir.
Ev hüceyrəsinin endoplazmatik şəbəkəyə (ER) bağlı
ribosomları örtük qlikoproteinlərinin protein hissəsini
istehsal edir. ER və Golgi apparatındakı hüceyrəvi enzimlər, daha sonra, onlara şəkər əlavə edir. Evin membranında oturan bu virus qlikoproteinləri hüceyrə səthinə
doğru daşınır. Yeni virus parçacıqları membranla əhatəli
şəkildə, ekzositoza çox bənzər bir proses vasitəsilə
hüceyrədən tumurcuqlanaraq xaricə çıxır. Başqa sözlə,
virus örtüyü ev hüceyrəsinin plazma membranında törə-

dilir, ancaq membranın bütün, yaxud əksər molekulları
virus genləri tərəfindən kodlanır. Əldəki örtüklü viruslar artıq yeni hüceyrələri yoluxdurmağa hazırdır. Bu
çoxalma dövrəsi faqların litik dövrəsinin əksinə, mütləq
sürətdə hüceyrəni öldürmür.
Bəzi virusların örtükləri ev hüceyrəsinin plazma
membranından əmələ gəlmir. Məsələn, herpes virusları
nüvə örtüyündən törəyən keçici membranlarını sitoplazmaya atır və daha sonra, Golgi apparatından əldə
etdikləri yeni membran ilə dəyişdirirlər. Bu viruslar
ikizəncirli DNA genomuna malikdir və həm hüceyrə
enzimlərini, həm də öz enzimllərini nüvə içərisində
DNA-larını çoxaltmaq və transkripsiya etmək üçün
istifadə edirlər. Herpes virusları, bəzən, öz mini-xromosomlarını müəyyən sinir hüceyrələrinin nüvəsində
buraxıb gedə bilirlər. Bu qalıqlar, hər hansı fiziki yaxud
emosional stres onları aktiv virus istehsalına yönəldənədək, orada səssiz qalırlar. Digər hüceyrələrin bu yeni
viruslarla infeksiyası, soyuq ağrısı, yaxud genital ağrı
kimi herpesə xas qızarıqar yaradır. Bir dəfə herpes virusuna yoluxmuş insan ömür böyü, vaxtaşırı şəkildə, belə
alovlanmalarla qarşılaşa bilir.

Şəkil 19.8 Örtüklü RNA virusunun çoxalma dövrəsi. Burada təkzəncirli RNA genomuna malik virus
təsvir olunmuşdur. Bu RNA mRNA istehsalı üçün qəlib rolu oynayır. Bəzi örtüklü viruslar hüceyrəyə plazma
membranının örtük ilə birləşməsi yoluyla daxil olarkən, digərləri endositoz ilə daxil olur. Bütün örtüklü RNA
viruslarında yeni örtüyün yaranması burada təsvir olunan mexanizm ilə baş verir.
1 Virus örtüyü üzərindəki qlikoproteinlər
hüceyrə üzərindəki reseptorlara (göstərilməmişdir) bağlanaraq, virusun hüceyrə
tərəfindən içəri alınmasına təkan verir.

Kapsid
RNA

2 Kapsid və virus genomu hüceyrəyə
daxil olur. Kapsidin hüceyrə enzimləri
tərəfindən parçalanması ilə virus genomu
sərbəst buraxılır.

Örtük
(qlikoproteinlər ilə)
EV HÜCEYRƏSİ

Qəlib

Virus genomu
(RNA)

mRNA
5 Komplementar RNA
zəncirləri mRNA olaraq da
fəaliyyət göstərirlər: sitozolda kapsid proteinlərinə,
ER və Golgi apparatında
qlikoproteinlərə translyasiya
olunurlar.

Kapsid
proteinləri
ER

Qlikoproteinlər

6 Qovuqcuqlar örtük
qlikoproteinlərini plazma
membranına daşıyırlar.
7 Hər bir virusun
genom molekulu ətrafında kapsid yığılır.

Genomun
kopyaları (RNA)

3 Virusun RNA polimerazı
virus genomunu (qırmızı)
qəlib kimi istifadə edərək,
komplementar RNA (çəhrayı)
zənciri istehsal edir.

4 Komplementar RNA
zənciri qəlib kimi istifadə
edilərək yeni virusun RNA
genomları yaradılır.

8 Viruslar hüceyrədən tumurcuqlanaraq
çıxır. Hər birinin evdən
alınmış membranı
virus qlikoproteinləri ilə
doludur.
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Virusların Genetik Materialı
Cədvəl 19.1 heyvan viruslarının onların genetik materialına əsaslanan (tək, yaxud iki zəncirdən ibarət DNA
və ya RNA) ən geniş yayılmış sinifləndirmə sistemini
göstərir. Faq və bitki viruslarının çoxu RNA virusu olsa
da, RNA genomlarının ən böyük müxtəlifliyi heyvan
viruslarında müşahidə olunur. Təkzəncirli RNA genomlu heyvan virusları 3 tipə bölünür: sinif IV – VI. Sinif IV
virus genomu birbaşa mRNA vəzifəsi görə bilir və beləcə, infeksiyadan dərhal sonra virus proteinlərini istehsal
Cədvəl 19.1 Heyvan viruslarının sinifləri

Örtük

İnsanı Yoluxduran
Tip Nümunəsi

Adenovirus
(Şəkil 19.3b)

Yoxdur

Tənəffüs yolları virusu

Papillomavirus

Yoxdur

Ziyil, uşaqlıq ağzı xərçəngi

Polyomavirus

Yoxdur

Şiş

Herpes virusu

Vardır

Herpes simplex I və II (soyuqdəymə ağrıları, genital ağrılar),
varicella zoster (dəmrov, su çiçəyi),
Epstein-Barr virusu (mononukleoz,
Burkitt limfoması)

Poxvirus
(yaxud Poksvirus)

Vardır

Təbii çiçək virusu, inək çiçəyi virusu

Yoxdur

B19 parvovirus (mülayim qızarıqlar)

Yoxdur

Rotavirus (diareya), Colorado
gənə qızdırması virusu

Sinif/Ailə
I. İkizəncirli DNA

II. Təkzəncirli DNA
Parvovirus

III. İkizəncirli RNA
Reovirus

IV. Təkzəncirli RNA, mRNA vəzifəsi görür
Picornavirus

Yoxdur

Rhinovirus (adi soyuqdəymə),
poliovirus, hepatitis A virusu, digər
bağırsaq virusları

Coronavirus

Vardır

SARS (ing. Severe acute respiratory
syndrome), MERS (ing. Middle
East respiratory syndrome)

Flavivirus

Vardır

Zika virusu (Şəkil 19.10c), skarlatina virusu, denqe virusu, Qərbi Nil
virusu, hepatitis C virusu

Togavirus

Vardır

Chikungunya virusu (Şəkil
19.10b), rubella virusu, donuz
ensefalit virusu

V. Təkzəncirli RNA, mRNA sintezi üçün qəlib
Filovirus

Vardır

Ebola virusu (Qanaxmalı qızdırma,
Şəkil 19.10a)

Orthomyxoviru

Vardır

İnfluenza virusu (Şəkil 19.3.c)

Paramyxovirus

Vardır

Qızılca virusu, qulaqdibi (parotit) virusu

Rhabdovirus

Vardır

Quduzluq virusu

VI. ssRNA, DNA sintezi üçün qəlib
Retrovirus
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HIV (ing. Human immunodeficiency
virus, aze. İnsanın immunçatışmazlığı
virusu, İİV, Şəkil 19.9), RNA şiş virusları
(leykoz)

etməyə başlaya bilir. Şəkil 19.8, nümunə olaraq, sinif
V virusunu təsvir edir. Burada RNA genomu mRNA
sintezi üçün qəlib rolu oynayır. RNA genomu həm yeni
RNA genomlarının sintezi üçün qəlib rolu oynayır, həm
də mRNA rolu oynayan komplementar RNA zəncirinə
transkripsiya olunur. RNA genomlarını mRNA sintezi
üçün qəlib olaraq istifadə edən bütün RNA-lı viruslar,
RNA → RNA sintezinə ehtiyac duyur. Hüceyrədə bu
proses həyata keçirəcək enzim olmadığı üçün, viruslar
bu katalizi öz enzimləri ilə etməyə məcburdurlar. Belə
bir enzim virus genomu tərəfindən kodlanır və istehsal
olunan protein virusun öz-özünə yığılma mərhələsində
virus genomu ilə yanaşı kapsidin içinə paketlənir.
RNA-lı heyvan virusları arasında ən mürəkkəb həyat
dövrəsi retroviruslara (sinif VI) aiddir. Bu viruslar əks
transkriptaz adlanan, normal genetik informasiya axışının tərsinə RNA → DNA yönündə reaksiya katlizləyən
enzimə malikdir. Viruslar öz adını da elə bu qeyri-adi
fenomendən alır: retroviruslar (lat. retro tərsinə, keçmiş).
Bunların arasında AIDS (qazanılmış immunçatışmazlığı
sindromu; ing. acquired immunodeficiency syndrome) xəstəliyinin törədicisi olan HIV (insanın immunçatışmazlığı
virusu; ing. human immunodeficiency virus) xüsusi yer tutur.
HIV və digər retroviruslar örtüklü virus olub, iki eyni
təkzəncirli RNA və iki əks-transkriptaz enzimi ehtiva
edir.
HIV-in çoxalma dövrəsi tipik retrovirus dövrəsidir
(Şəkil 19.9). HIV ev hüceyrəsinə daxil olduqdan sonra
əks transkriptaz molekulları sitoplazmaya buraxılır və
virus DNA-sının sintezini katalizləməyə başlayır. Yeni
virus DNA-ları nüvəyə daxil olaraq evin xromosomuna
inteqrasiya olur. İnteqrə DNA provirus adlanıb, heç
zaman ev genomunu tərk etmir və hüceyrənin daimi
sakininə çevrilir. (Qeyd edək ki, profaqlar, əksinə, litik
dövrə başladıqda evin genomunu tərk edirlər.) Evin
RNA polimerazı provirus DNA-sını RNA-ya transkripsiya edir. Bu RNA həm yeni virus proteinləri üçün mRNA
vəzifəsi görə bilir, həm də yeni virusların genomu olaraq
paketlənib hüceyrədən kənara çıxa bilir. Başlıq 43.4
AIDS xəstəliyində HIV-in immunitet sistemini necə
sıradan çıxardığını izah edir.

Virusların Təkamülü
TƏKAMÜL Fəslə virusların canlı olub-olmadığı sual ilə
başladıq. Həqiqətən də viruslar biologiyanın ənənəvi
canlı tərifinə uymur. Təklikdə virus bioloji olaraq təsirsiz və genlərini çoxalda bilməyən, öz ATP-sini bərpa
edə bilməyən bir şeydir. Ancaq canlı təbiətin universal
dilində yazılmış genetik proqrama malikdir. Virusları
cansız təbiətin ən mürəkkəb molekul kompleksi olaraqmı düşünməliyik, yoxsa canlı təbiətin ən sadə forması
olaraqmı? İstənilən halda, ənənəvi tərifə yenidən baxılmalıdır. Viruslar müstəqil olaraq çoxala, yaxud hərhansı
metabolik fəaliyyət həyata keçirə bilməsələr də, genetik
koddan istifadə etdikləri üçün onların canlı təbiət ilə
olan təkamül əlaqəsi gözardı edilə bilməz.
Viruslar necə yaranıblar? Bu parçacıqlar bakteriya,
arxeya, göbələk, yosun və ibtidailərdən tutmuş heyvan
və bitki növlərinə qədər bütün canlılara yoluxur. Viru-

1 Örtük qlikoprpteinləri virusa
müəyyən ağ qan hüceyrələrinin səthində yerləşən spesifik
reseptorlara (göstərilməmişdir)
bağlanma imkanı yaradır.

Kapsid

Əks
transkriptaz

HIV

Şəkil 19.9 AIDS xəstəliyinin törədicisi HIV retrovirusunun çoxalma dövrəsi. 5 Burada, virusun RNA genomundan
sintez olunan DNA-nın ev hüceyrəsinin xromosomal DNA-sına
inteqrasiya olduğuna diqqət yetirin. Bu retroviruslara məxsus
unikal bir xassədir. Sadəlik xətrinə, HIV üçün reseptor rolu oynayan hüceyrə səthi proteinləri göstərilməmşdir. Soldakı süni
olaraq rənglənmiş TEM-lərdə insan ağ qan hüceyrələrinə girən
və çıxan HIV parçacıqlarını görmək mümkündür.

Virus örtüyü

Qlikoprotein

RNA (iki
ədəd eyni
zəncir)
HIV

2 Virus hüceyrənin plazma membranı ilə
biriləşir. Kapsid proteini parçalanaraq virus
proteinləri və RNA-nı sərbəst buraxır.

Ağ qan hüceyrəsinin membranı

EV HÜCEYRƏSİ
Virusun
kapsid
proteinləri

4 Əks
transkriptaz
birinci DNA
zəncirinə
komplementar ikinci zəncirin sintezini
kataliz edir.

Əks
transkriptaz

Virus RNA-sı
RNA-DNA
hibridi
0.25 μm
HIV hüceyrəyə daxil olur.

5 İkizəncirli
DNA hüceyrə
DNA-sına
provirus kimi
inteqrasiya
olunur.

DNA
NÜVƏ
Provirus

Xromosomal
DNA
Bala
virusların
RNA
genomu

3 Əks transkriptaz virus RNA-sına
komplementar DNA
zənciri istehsal edir.

mRNA

6 Provirus
genləri həm
bala viruslara
genom, həm
də virus proteinləri üçün
mRNA vəzifəsi
görən RNA-lara transkripsiya
olunur.

7 Virus proteinləri:
kapsid proteinləri və əks
transkriptaz (sitozolda
istehsal olunur), örtük
qlikoprpteinləri (ER-də
istehsal olunur).

Yeni HIV hüceyrəni tərk edir.

10 Örtük qlikoproteinlərinə
malik yeni viruslar ev hüceyrəsindən tumurcuqlanaraq
sərbəst buraxılır.

9 Virus genomu və
əks transkriptazların
ətrafında kapsid yığılır.

8 Qovuqcuqlar qlikoproteinləri plazma membranına
daşıyır.

ƏLAQƏ QUR
HIV parçacıqlarının immunitet sisteminə bağlanması
haqqında nələr bilinir? (Şəkil 7.8). Bunlar necə kəşf edilmişdir?

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül FƏSİL
və Elmi
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sun çoxalması üçün hüceyrəyə ehtiyacı olduğuna görə,
həyatın hüceyrəöncəsi formalarından törəmədiyini,
yalnız ilk hüceyrə yarandıqdan sonra, onlardan (böyük
ehtimalla, bir neçə dəfə) törədiyini fərz etmək məntiqli görünür. Əksər molekulyar bioloqlar virusların bir
hüceyrədən digərinə, yəqin ki, yaralı hüceyrə səthindən
sızan, çılpaq hüceyrəvi nuklein turşu qırıntılarından
törədiyini irəli sürən hipotezə üstünlük verirlər. Viruslar
kapsid proteinləri kodlayan genlərin yaranması ilə, yəqin
ki, hüceyrə membranına bağlanmağa və beləcə, zədəsiz
hüceyrələri yoluxdurmağa nail olmuşlar.
Virus genomlarının əcdadı adına namizədlər arasında
plazmid və transpozonlar yer alır. Plazmidlər bakteriya
və təkhüceyrəli eukariot olan maya göbələyinin kiçik,
dairəvi DNA molekullarıdır. Plazmidlər bakteriya xromosomundan müstəqil, öz-özünə replikasiya oluna və
bəzən, hüceyrədən hüceyrəyə keçə bilən DNA-lardır.
Transpozonlar isə hüceyrə genomunda bir yerdən başqa
bir yerə keçə bilən DNA parçalarıdır. Nəticədə, plazmid,
transpozon və virusun ortaq və önəmli bir xassəsi vardır:
hərəkətedən genetik elementlər. (Plazmidlər Başlıq 20.1 və
27.2, transpozonlar isə Başlıq 21.4-də daha ətraflı müzakirə olunmuşdur.)
Virus genomunun digər evləri işğal edən viruslardan
daha çox öz ev hüceyrəsinin genomuna bənzəməsi onların bir hüceyrədən digərinə hoppanan “DNA yüklü maşın” olduğu iddiasına zəmin yaradır. Həqiqətən də, bəzi
virus genləri ev hüceyrəsinin genləri ilə tamamilə eynidir.
Virusların mənşəyi haqqında gedən mübahisələr 15 il
əvvəl ən böyük virusun kəşfi xəbəri ilə yenidən alovlandı.
Mimivirus ikizəncirli DNA virusu olub, 400 nm diametrində, kiçik bir bakteriya böyüklüyündə ikozahedral bir
parçacıqdır. Bu, genomu 1.2 milyon nukleotid cütünə
malik (Mb), yəni influenza virusundan 100 dəfə böyük
olan və təxminən 1000 gen daşıyan bir virusdur. Ən maraqlısı isə, yəqin ki, mimiviruslarda o vaxta qədər ancaq
hüceyrəvi genomlarda rast gəlinən genlərin aşkarlanması
idi. Bu genlərin bəziləri translyasiya, DNA təmiri, protein bükülməsi, polisaxarid sintezi kimi proseslərdə iştirak
edən proteinlər kodlayır. Mimivirusun ilk hüceyrədən
öncə yarandığı və daha sonra onlarla istismarçı əlaqə
içinəmi girdiyi, yoxsa yeni təkamül etdiyi və sadəcə, bu
genləri evdən oğurladığı dilemması hələ də həll edilməmişdir. 2013-cü ildən bu yana heç bir bilinən virus
ilə birlikdə sinifləndirilə bilməyən, bundan da böyük
viruslar kəşf olunmuşdur. Onlardan biri, 1 µm (1 000
nm) diametrində, bəzi kiçik eukaryotların genomundan
belə daha böyük 2-2.5 Mb-lıq ikizəncirli DNA-sı olan bir
virusdur. Üstəlik, 2 minə yaxın geninin 90%-i hüceyrəvi
genlərlə heç bir bənzərlik daşımır. Elə buna görə də bu
virusa pandoravirus adı verilmişdir. Pithovirus sibericum
adlanan, 1.5 µm diametr və 500 genli digər virus Sibirin
daimi donmuş torpaqlarında aşkar edimişdir. 30 000 il
sonra donu açılan bu virus, bir amöbü yoluxdura bilmişdir! Bu və digər virusların həyat ağacındakı yeri maraqlı
və cavabsız sual olaraq qalır.
Viruslar ilə onların ev hüceyrələrinin genomları arasında bu gün də davam edən qarşılıqlı təkamül əlaqələri
molekulyar biologiya sahəsində eksperimental sistemlər
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qurmaq baxımından çox faydalı vasitələrdir. Bütün canlı
orqanizmlərdə xəstəlik törədərək çox böyük təsirə malik
olan viruslar haqqında əldə olunan biliklər, digər yandan,
bir çox faydalı tətbiq sahələrinə də imkan yaradır.

YOXLAMA

19.2

1. Litik (virulent) faq ilə lizogen (mülayim) faqların ev hüceyrəsinə göstərdiyi təsirləri müqayisə edin.
2. ƏLAQƏ QUR
CRISPR-Cas sistemi ilə Başlıq 18.3-də bəhs
olunan miRNA sistemini, onların mexanizm və funksiyası baxımından müqayisə edin.
3. ƏLAQƏ QUR
Şəkil 19.8-dəki RNA virusunun çoxalma
dövrəsinin 3-cü addımında fəaliyyət göstərən RNA polimerazı
vardır. Bu enzimi istifadə etdikləri qəlib və ümumilikdə, funksiyaları baxımdan hüceyrəvi RNA polimeraz ilə müqayisə edin
(Şəkil 17.10).
4. HIV nə üçün retrovirus adlanır?
5. TƏSVİR ET
HIV infeksiyası ilə mübarizə aparan bir tədqiqatçı olduğunuzu təsəvvür edin. Şəkil 19.9-da təsvir olunan hansı
molekulyar prosesi dayandırmağa cəhd edərdiniz?

BAŞLIQ 19.3
Virus və prionlar heyvanlar ilə
bitkilərin təhlükəli patogenləridir
Virus infeksiyası insanlara olduğu qədər, mədəni bitki
və kənd təsərrüfatı heyvanlarına da təsir edir. Heyvanlarda prion adlı kiçik, daha sadə parçacıqlar da xəstəliyə
səbəb olur. İlk növbədə, heyvan viruslarını müzakirə
edəcəyik.

Heyvanlarda Virus Xəstəlikləri
Virus infeksiyasının simptomları özünü fərqli yollarla
göstərir. Virus hüceyrəni öldürə, yaxud zədələyərək hidrolitik enzimlərin lizosomdan sızmasına səbəb ola bilər.
Bəzi viruslar yoluxdurduqları hüceyrələri toksin istehsalına məcbur edərək xəstəlik simptomlarının yaranmasına
səbəb olur, digərlərinin isə özlərinin örtük proteini kimi
molekulyar komponentləri zəhərlidir. İnsanın soyuqdəymədən tam sağalmasının səbəbi, virusun yoluxdurduğu
tənəffüs yolları epitel toxumasının özünü effektiv şəkildə təmir edə bilməsidir. Əksinə, poliovirus tərəfindən
yetkin sinir hüceyrələrinə vurulan zərər qalıcıdır, çünki
bu hüceyrələr çoxalmır və adətən, yenisi ilə əvəz edilməsi mümkün deyil. Virus infeksiyaları ilə əlaqələndirilən
qızdırma və bədən ağrıları kimi bir çox keçici xəstəlik
simptomu, əslində, virusun öldürdüyü hüceyrələrdən
çox, vücudun özünü müdafiə etmək üçün etdiyi cəhdlərin nəticəsidir.
İmmunitet sistemi vücudun təbii müdafiə baryerinin
önəmli hissəsidir (Başlıq 43). Bu sistem virus infeksiyasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunan əsas tibbi vasitənin – vaksinlərin (peyvənd) əsasını təşkil edir. Vaksin
immunitet sisteminin patogenə qarşı müdafiə hazırlamasını tətikləyən, patogenin zərərsiz törəməsidir. Bir

zamanlar dünyanın bir çox yeri üçün dağıdıcı virus xəstəliyi olan təbii ciçək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
(WHO, ing. World Health Organization) başçılıq etdiyi
proqram ilə Yer üzündən silinmişdir. Çiçək virusunun
çox dar ev spektri – sadəcə insanı yoluxdurur – bu proqramın uğurlu olmasını şərtləndirən əsas faktorlardan
biri idi. Polio və qızılca viruslarını məhv etmək üçün də
bənzər vaksinasiya proqramları bu gün də dünya səviyyəsində həyata keçirilir. Məxmərək, qulaqdibi (parotit)
virusu, heptatit B və digər viruslara qarşı da effektiv
vaksinlər mövcuddur.
Vaksinlər virus xəstəliyinin qarşısını ala bildiyi halda,
halhazırda, müalicə üsullarının əksər virus infeksiyalarını
sağaltmaq üçün edə bildiyi çox az şey vardır. Bakteriya
infeksiyasını dayandıran antibiotik virusa qarşı təsirsizdir. Antibiotiklər bakeriyaya xas enzimləri dayandıraraq
onları məhv etsə də virus, yaxud eukariot tərəfindən
kodlanan enzimlərə qarşı heç bir təsir göstərmir. Lakin
viruslar tərəfindən kodlanan az sayda enzim başqa dərmanlar üçün hədəf təşkil edir. Əksər antivirus dərmanları nukleozidə bənzər maddədir və beləcə, virusun nuklein turşusu istehsalına mane olur. Belə dərmanlardan biri
herpes virus DNA-sını istehsal edən polimerazı bloklayıb
eukariot polimerazına toxunmayan acyclovir maddəsidir.
Bənzər şəkildə, azidothymidine (AZT) əks transkriptazın DNA sintezinə müdaxilə edərək, HIV çoxalmasını
dayandırır. Son 20 ildə HIV müalicəsi üçün dərman üzərində intensiv iş gedir. Halhazırda, bəzən kokteyl adlandırılan, bir çox dərmanı ehtiva edən müalicə ən effektiv
vasitə sayılır. Belə müalicə üsulları, adətən, virusların
öz-özünə yığılması prosesində zəruri enzimlərə müdaxilə
edən, iki nukleozidə bənzər maddə və proteaz inhibitor
ehtiva edir. Digər bir effektiv müalicə HIV-in bağlandığı
insan immunitet hüceyrələri səthində yerləşən proteini bloklayan maraviroc adlı dərmandır (Şəkil 7.8). Bu
dərman virusla təmas etmiş, yaxud onunla qarşılaşma
ehtimalı yüksək olan fərdlərdə infeksiyanını qarşısını
almaq baxımından uğurlu nəticələr vermişdir.

Yeni yaranan viruslar

Dəhşətli Ebola virusu (Şəkil 19.10a) ilk olaraq 1976cı ildə mərkəzi Afrikada ortaya çıxmışdır. Ebola virusu
qanaxmalı qızdırma adlanan xəstəliyə səbəb olan bir
neçə yeni yaranan virusdan biridir. Qızdırma, qusma,
güclü qanaxma, eləcə də, qan-damar sisteminin iflası ilə
xarakterizə edilən bu xəstəlik, əksər hallarda, ölümcüldür. 2014-cü ildə Qərbi Afrikada geniş yayılan bir Ebola
virusu alovlanması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
beynəlxalq miqyasda səhiyyə fövqəlada halı elan etməsinə səbəb olmuşdur. 2015-ci ilin ortalarında Qvineya,
Sierra Leone, Liberia kimi ölkələri mərkəz alan alovlanma 27 min nəfəri yoluxdurmuş, onlardan 11 minini
öldürmüşdür.
Digər bir nümunə qızdırma, qızarıqlıq və aramsız oynaq ağrıları ilə müşaiyət olunan kəskin xəstəliyə səbəb
olan, ağcaqanad ilə daşınan chikungunya adlı virusdur
(Şəkil 19.10b). Uzun müddət tropik virus kimi təsnif
olunan bu virus artıq şimali İtaliya və cənub-şərqi Fransada müşahidə olunur. Ən yeni yaranan viruslardan biri
2015-ci ilin yazında Braziliyada xəstəlik alovalanmasına
yol açan Zika virusudur (Şəkil 19.10c). Zika, adətən, mülayim simptomlarla müşaiyət olunduğu üçün ilk başlarda
diqqət çəkməmişdir. Ancaq hamilə qadınlarda yoluxma
halları ilə mikrosefaliya adlanan, körpələrin anormal
dərəcədə kiçik beyinlə doğulması hallarındakı kəskin artış arasındakı doğru mütənasiblik epidemiyanı üzə çıxarmışdır. Zika Qərbi Nil virusu kimi ağcaqanda ilə daşınan,
sinir hüceyrələrini yoluxdurub, xüsusilə ana bətnindəki
dölün beyin inkişafı üçün təhlükə törədən flavivirusdur.
Bu neyroloji zədələrin 28 ölkədə yayılması Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının Zika virusunu beynəlxalq səhiyyə
fövqəladə halı olaraq elan etməsinə səbəb olmuşdur.
İnfluenza tipləri, adətən, yeni xəstəlik alovlanmaları
şəklində özün göstərir. 2009-cu ildə qripə-bənzər, irimiqyaslı bir xəstəlik alovlanması, yəni epidemiya Meksika və ABŞ-da müşahidə olunmuşdur. Qısa müddətdə
infeksion parçacığın mövsümi qripə səbəb olan viruslarla
yaxın qohum olan bir influenza virusu olduğu aşkarlanmışdır. Spesifik olaraq bu virusa, aşağıda izah edəcəyimiz
səbəbdən H1N1 adı verilmişdir. Xəstəlik sürətlə yayılaraq, qısa zamanda WHO-nu pandemiya, yəni qlobal
epidemiya elan etməyə məcbur etdi. 6 ay sonra xəstəlik
207 ölkəyə yayılmış, 600 min insanın yoluxdurmuş, 8
min fərdin həyatına son vermişdi.

Anidən səhnəyə çıxan viruslara adətən yeni yaranan
viruslar adı verilir. AIDS törədicisi HIV buna klassik
nümunədir: Bu virus ABŞ-ın San Francisco şəhərində
1980-ci illərdə, sanki, yoxdan ortaya
çıxmışdı. Düzdür, sonrakı araşdırmaŞəkil 19.10 Yeni yaranan viruslar.
lar 1959-cu ildə Belçika Konqosunda
bir yoluxma hadisəsinə rast gəlin500 nm
200 nm
diyini aşkara çıxarmışdır. Yeni yaranan təhlükəli viruslar arasında bir
sıra ensefalit, beyin inflammasiyası
yaradan viruslar da vardır. Digər bir
nümunə, 1999-cu ildə Şimali Amerikada ortaya çıxmış Qərbi Nil virusudur. Bu virus, az qala, bütün ABŞ-da
yayılıb 40 min insanı yoluxdurmuş,
təxminən, 2 min insanın ölümünə
(b) Sol üstdəki hüceyrədən
(a) Ebola virusları meymun
səbəb olmuşdur.
hüceyrəsindən tumurcuqlana- çıxan Chikungunya virusları
raq çıxırlar (rənglənmiş SEM).

silsilə şəklində paketlənirlər
(rənglənmiş TEM).

20 nm

(c) Soyuq elektron mikroskopiya (eng. cyro-electron)
metodu əsasında komputerdə
qurulmuş Zika virusu modeli.
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Bəs əvvəllər çox nadir olan, hətta, heç müşahidə
olunmayan bu viruslar necə anidən səhnəyə çıxır? Yeni
virusların ortaya çıxmasına 3 proses kömək edir. Birincisi və yəqin ki, ən önəmlisi, mövcud virusların mutasiya
keçirməsidir. RNA virusları, adətən, çox yüksək mutasiya sürətinə malikdirlər, çünki virus RNA polimerazının yoxlama və səhvləri düzəltmə xassəsi yoxdur. Bəzi
mutasiyalar mövcud virusu, bəzən, bu virusun əcdadlarına immun olan fərdlərdə belə xəstəlik törədə bilən
yeni genetik çeşidə (ştamm) çevirir. Məsələn, mövsümi
qrip epidemiyası əvvəlki ştammlardan yetərincə fərqli
olan, genetik olaraq insanların çox az immunitetə malik
olduğu yeni influenza ştammları tərəfindən törədilir.
Elmi Bacarıq Məşğələsində bu prosesin bir nümunəsi
olan H1N1 qrip virusu tipinin genetik dəyişikliklərini
analiz edə biləcək və xəstəliyin yayılmasındakı rolunu
öyrənə biləcəksiniz.
Yeni virusun yaranmasına səbəb olan ikinci mexanizm xəstəliyin kiçik, uzun müddət izolyasiya şəraitində yaşamış bir insan populyasiyasından yayılmasıdır.
Məsələn, AIDS illərlə adı qoyulmadan və demək olar ki,
heç kəsin diqqətini çəkmədən bütün dünyaya yayılmışdır. Burada, ucuz ölkələrarası səyahət, qan köçürmə,
seksual promiskuitet kimi texnoloji və sosial faktorlar,
eləcə də, venadaxili dərmanların səhv istifadəsi əvvəllər
nadir olan bir xəstəliyin qlobal xəstəliyə çevrilməsinə
səbəb olmuşdur.
İnsanlarda yeni virus xəstəliklərinin üçüncü qaynağı
digər heyvanlardakı mövcud virusların yayılmasıdır.
Alimlər yeni insan xəstəliklərinin dörddə üçünün bu
yolla yarandığını təxmin edirlər. Virusu daşıyan, ancaq
onun mənfi təsirlərindən, adətən, əziyyət çəkməyib
onu başqa canlılara ötürə bilən heyvanlar o virusun
təbii rezervi sayılır. Məsələn, əvvəl bəhs etdiyimiz,
2009-cu ildə qrip pandemiyasına səbəb olan H1N1
virusu, böyük ehtimalla, donuzdan insana keçmişdir və
buna görə də səbəb olduğu xəstəlik, ilk başlarda, donuz
qripi adını almışdır.
Ümumiyyətlə, qrip epidemiyaları bioloji növlərarası
səyahət edən virusların təsiri üçün öyrədici nümunələrdir. 3 növ influenza tipi mövcuddur: B və C tipi sadəcə
insanları yoluxdurur və heç vaxt epidemiyaya səbəb
olmayıb. A tipi isə quş, donuz, at və insan kimi çox
geniş spektrdə heyvan növlərini yoluxdurur. İnfluenza A
ştammları son 100 ildə insanlar arasında 4 böyük qrip
epidemiyasına səbəb olmuşdur. Bu epidemiyaların ən
dəhşətlisi "ispan qripi" adlanan və ortaya çıxdığı 19181919-cu illərdə, əksəriyyəti, birinci dünya müharibəsində vuruşan əsgərlər olmaqla 40-50 milyon insanın
ölümünə səbəb olan ilk epidemiyadır.
Fərqli influenza A ştammlarına standardlaşdırılmış
adlar verilir. Məsələn, 1918 və 2009-cu ildəki qrip
pandemiyalarına səbəb olan hər iki ştamm H1N1 adını
alımşdır. Adlandırma virusun iki səth proteinini xarakterizə edir: hemaqlutinin (HA) və neyraminidaz (NA).
Qrip virusunun ev hüceyrəsinə yapışmasına kömək
edən hemaqlutinin proteininin 16 fərqli tipi varkən,
yeni yaranmış virusun xəstə hüceyrədən çıxmasına
kömək edən enzim olan neyraminidazın 9 tipi vardır.
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Su quşlarının mümkün bütün HA və NA tiplərinə
malik viruslara sahib olduğu aşkarlanmışdır. Hemaqlutinin proteini çeşidlərinə əsaslanaraq, hər il bir sonrakı
ilə çıxma ehtimalı ən yüksək olan ştammlara qarşı yeni
vaksinlər istehsal olunur.
Virusun bir ev hüceyrəsi növündən digərinə keçərkən
mutasiya keçirmiş olması “ispan qripi” və digər pandemiyaların mümkün əmələgəlmə ssenarisi ola bilər.
Donuz, yaxud quş kimi bir heyvan birdən çox qrip virusu ştammı ilə yoluxmuşsa, bu fərqli ştammların RNA
genomları genetik rekombinasiya keçirərək, genomlarını
bir-birinə qarışdıra bilirlər. 2009-cu il qrip virusunun
rekombinasiya üçün əsas evi, böyük ehtimalla, donuzlar idi. Çünki bu virusların quş, donuz və insan qrip
virusundan genetik parçalar ehtiva etdiyi aşkarlanmışdır.
Mutasiyalar ilə birlikdə bu yenidənqurmalar insan hüceyrələrini yoluxdura bilən yeni virus ştammlarının ortaya çıxmasına səbəb ola bilir. Əvvəl bu spesifik ştam ilə
qarşılaşmamış insanın ona qarşı immuniteti olmayacaq
və rekombinant virus, potensial olaraq, güclü patogen
xassələrə malik olacaqdır. Belə bir qrip virusu insanlar
arasında geniş şəkildə dövr edən başqa bir virusla rekbominasiya edərsə, bir insandan digərinə keçmə potensialı
qazanır, insanlar arasında epidemiyaya səbəb olma riski,
böyük ölçüdə, artır.
Vəhşi və əhliləşdirilmiş quşların daşıdığı bir neçə quş
qripi virusu uzunmüddətli potensial təhlükələrdəndir. H5N1 virusu bu təhlükənin reallaşdığı hallardan
biridir. Bu virusun ilk dəfə quşlardan insanlara keçişi
1997-ci ildə, Hong Kongda qeydə alınmışdır. O gündən bəri H5N1-in öldürücülük nisbətinin 50% olduğu
aşkarlanmışdır – bu çox qorxulu rəqəmdir. Bundan
əlavə, H5N1-in ev spektri genişləyərək ona yeni rekombinasiya fürsətləri yaratmaqdadır. Bu quş qripi virusu
insandan insana asanlıqla keçmə qabiliyyəti qazanarsa,
1918 pandemiyası miqyasında böyük təhlükəyə səbəb
olacaqdır.
Bəs bu asanlıqla baş verə bilərmi? 2011-ci ildə insan
qripi üçün heyvan modeli olaraq istifadə olunan kiçik
məməlilərdən olan fretka ilə işləyən alimlər, sadəcə, bir
neçə mutasiya ilə quş qripi virusunun insanın burun
boşluğu və tənəffüs borusunu yolxudura biləcəyini
kəşf etmişlər. Bundan əlavə, burundan alınan yaxma
bir fretkadan digərinə ardıcıl şəkildə köçürüldüyündə,
bir müddət sonra virus hava-damcı yolu ilə bulaşma
xassəsi qazanmışdır. Bu nəticələrin bir elmi konfransda
təqdim olunması araşdırmanın dərc olunub-olunmaması
haqqında qızğın müzakirələrə səbəb olmuşdur. Nəticədə, bu kimi təcrübələrin aparılması üçün ABŞ qanunvericiliyində dəyişiklik aparılmışdır. Bu tip tədqiqatların
aparılması virusun xaricə sızması, yaxud texnologiyanın
bioterroristlərin əlinə keçməsi kimi səbəblərdən təhlükləli olduğu qədər, aparılmaması yeni virusların yaranma
mexanizmi başa düşülmədiyi üçün onunla mübarizənin
mümkünsüzlüyü baxımından da risklidir.
Görüldüyü kimi, yeni yaranan viruslar, adətən, heç
də yeni deyil, mutasiya keçirən, ev növündə daha çox
yayılan, yaxud yeni evlərə bulaşan köhnə viruslardır. Ev
növünün davranışındakı dəyişiklik, yaxud ətraf mühit

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Virus Təkamülünü Anlamaq üçün Ardıcıllıq
Əsaslı Filogenetik Ağacın Analizi
Ardıcıllıq Datası Qrip Virusunun Təkamülünü İzləmək üçün
Necə istifadə oluna bilər? 2009-ci ildə influenza A H1N1 virusu
pandemiyaya və daha sonra dünyada lokal alovlanmalara səbəb
olmuşdur. Tayvanlı tədqiqatçılar genişmiqyaslı qripə qarşı vaksinasiya
tətbiqlərinə baxmayaraq, niyə bu virusun ortaya çıxmağa davam
etdiyi sualıyla maraqlanırdı. Qurduqları hipotezə görə, H1N1
virusunun yeni ştamm çeşidləri insan immunitet sistemini yarıb keçə
bilir. Bu hipotezi sınamaq üçün hər yeni infeksiya dalğasının yeni bir
çeşid tərəfindən törədilib-törədilmədiyini təyin etməli idilər.
A/California/07/2009

Təcrübə Necə
Aparılmışdır? Tayvanda
H1N1 qrip vaksinasiyası
H1N1 qripi xəstələrindən
4703 virus nümunəsi toplanmış və genom ardıcıllığı əldə
edilmişdir. Virusun hemaqlutinin (HA) geninin müxtəlif
çeşidlərdəki ardıcıllığı müqayisə edilərək mutasiyalar təyin
olunmuş və bunun əsasında, nümunələr filogenetik ağac
şəklində təsvir olunmuşdur. Filogenetik ağacı başa düşmək üçün
Şəkil 26.5-ə müraciət et.
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1. Əldəki filogenetik ağac H1N1 virusunun çeşidləri
arasındakı təkamül əlaqəsini göstərir. Bir çeşid digərinə nə qədər yaxındırsa, HA gen ardıcıllığının bənzərliyi də o qədər yüksəkdir. Budağın düyün adlanan haçalanma nöqtəsi yığılan mutasiyalar nəticəsində çeşid
xəttinin ikiyə bölündüyü yeri əks etdirir. Budaq uzunluğu çeşidlər arasındakı ardıcıllıq fərqi ilə mütənasibdir, yəni aralarındakı qohumluq əlaqəsini sərgiləyir.
Ağaca əsasən, hansı iki çeşidin bir-birinə daha yaxın
olduğunu təyin edin: A/Taiwan/1018/2011 və A/
Taiwan/552/2011, yoxsa A/Taiwan/1018/2011
və A/Taiwan/8542/2009? Cavabınızı izah edin.
2. Budaqları bir əcdad çeşid və onun balaları olan
mutant çeşidlər bir qrupa yığılıb. Qruplar şəkildə fərqli
rənglərdə verilmişdir. Qrup 11-i nümunə kimi istifadə
edərək, bu xəttin çeşidlərini təyin edin. (a) Bütün
düyünlər eyni sayda budaq və ya budaq ucuna sahibdirmi? (b) Bir qrupdakı bütün budaqlar eyni uzunluqdadırmı? (c) Bu nəticələr nəyə işarə edir?
3. Sol aşağıdakı qrafikin x oxu hər biri bir xəstədən alınmış nümunə sayını göstərirkən, y oxunda
nümunənin götürldüyü ay verilmişdir. Hər çeşid qrupu
ağacdakı ilə eyni rəngdə ayrı qrafik xətti ilə verilmişdir. (a) Hansı qrup 100-dən çox insanda H1N1 qrip
xəstəliyi törədərək ilk dalğanı yaratmışdır? (b) Bir
qrup özünün ən yüksək infeksiya sayına çatdıqdan
sonra, yeni bir dalğaya səbəb olurmu? (c) Qrup 1-in
bir çeşidi (yaşıl, ən üstdəki budaq) pandemiyanın ən
başında vaksin olaraq istifadə olunmuşdur. Qrafikə
görə, vaksin təsirli olmuşdurmu?
4. Qrup 9, 10 və 11-də ölkədə eyni zamanda yüksək
sayda infeksiya törədən çeşidlər vardır. Bu irəli sürülən, yeni çeşidlərin yeni dalğa törətdiyi hipotezinin
səhv olduğunu göstərirmi? Cavabınızı izah edin.
Mənbə: J.-R. Yang et al., New variants and age shift
to high fatality groups contribute to severe successive
waves in the 2009 influenza pandemic in Taiwan,
PLoS ONE 6(11): e28288 (2011).
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Təcrübə Datası Filogenetik ağacdakı hər bir budaq
ucu unikal HA geni ardıcıllığına malik H1N1 virusunun
bir çeşidini təmsil edir. Ağac H1N1 çeşidləri arasındakı
təkamül əlaqəsi haqqındakı hipotezi təsvir etməyin bir
yoludur.

2011

Alimlər qrafikdə nümunə sayını zamana qarşı (ay, il) çəkərək, bəlli virus
çeşidinin hansı dövrdə aktivləşərək xəstəlik törətdiyini göstərməyə çalışdılar.
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şərtlərindəki fərqlilik yeni xəstəliyin yaranmasına səbəb
olan virusun axınının sürətinin artmasına səbəb ola
bilər. Məsələn, əvvəllər bir-birindən ayrı, ucqar yerlərdə
yaşayan insan populyasiyaları arasında çəkilən yeni yol
virusun yayılmasına səbəb ola bilər. Eynilə, əkinçilik
məqsədilə meşələrin yox edilməsi insan ilə onu yoluxdurma potensialı olan virus daşıyıcısı digər heyvanları
yaxın əlaqəyə girməyə məcbur edə bilər. Son olaraq,
genetik mutasiyalar və ev spektrinin dəyişməsi virusa
bir növdən digərinə keçmə fürsəti yaradır. Chikungunya
daxil olmaqla bir çox virus ağcaqanadlar vasitəsilə keçir.
Chikungunya virusunun keçirdiyi bir mutasiya ona sadəcə Aedes aegypti ağcaqanad növünü deyil, qohum Aedes
albopictus ağcaqanadlarını da yoluxdurma qabiliyyəti
qazandırmış və 2000-ci illərdə dramatik şəkildə xəstəlik
artışına səbəb olmuşdur. Həşərata qarşı dərmanların və
yataq üstündə ağcaqanad torlarının istifadəsinin yayğınlaşdırılması icmalarda xəstəliyin qarşısının alınması
üçün əhəmiyyətli preventiv üsullardır (Şəkil 19.11).
Şəkil 19.11 Xəstəlik daşıyıcısı olaraq ağcaqanadlar. Ağcaqanad virusa yoluxmuş insanın qanı ilə bəsləndikdən sonra sağlam
insanın qanı ilə bəslənməyə çalışdığında virusu köçürür. Ağcaqanad
toru təhlükə altında olan bölgələrdə effektiv qorunma metodudur.

Son zamanlarda, alimlər iqlim dəyişikliyinin dünya
miqyasında virus yayılması üzərindəki potensial təsirindən narahatdırlar. Yenə ağcaqanad tərəfindən daşınan
denqe qızdırması virusu əvvəl bu virusun müşahidə
olunmadığı Portuqaliyada və ABŞ-ın Florida əyalətində
qeydə alınmışdır. Qlobal iqlim dəyişikliyinin bu virusu
daşıyan ağcaqanad növlərinin yaşama arealının genişlənməsinə səbəb olması çox təhlükəlidir, çünki bu mutasiya sürətini artıraraq, virusun yeni ev hüceyrələrinə
keçməsi mənasına gəlir. İqlim dəyişikliyi modellərinin
ağcaqanadların habitat tələbatlarına tətbiqini əhatə
edən bu sahə aktiv tədqiqat mövzusudur.

Bitkilərdə Virus Xəstəlikləri
Dünyada aqrosənayeyə illik 15 milyard ABŞ dolları
dəyərində zərər vurduğu təxmin olunan 2 mindən çox
bitki virus xəstəliyi məlumdur. Virus infeksiyasının
tipik işarələrinə yarpaq və meyvələrdə qəhvəyi ləkələr,
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quruma

(Şəkil 19.12),

Şəkil 19.12

Virusa yoluxmuş kal
pomidor meyvəsi.

böyümənin
ləngiməsi,
zədələnmiş çiçək və kök daxildir.
Bütün bunlar bitkinin məhsuldarlıq
və keyfiyyətini aşağı salır
Bitki viruslarının strukturu və çoxalma tipləri, təməldə, heyvanlarınkı ilə eynidir. Tütün mozaikası virusu
(TMV) daxil olmaqla, bu günə qədər kəşf edilmiş əksər
bitki virusları RNA genomuna malikdir. Bir çoxu TMV
kimi spiralvari kapsidə malik ikən, digərlərinin ikozahedral kapsidi vardır (Şəkil 19.3b).
Bitkilərin virus xəstəlikləri iki əsas yol ilə yayılır.
Üfüqi yayılma tərzində virus xarici qaynaqdan bitkiyə
yoluxur. İşğalçı bitkinin xarici qoruyucu hüceyrə təbəqəsini (epidermis) keçməli olduğu üçün, külək, yara
yaxud otyeyən heyvanlar tərəfindən zədələnmiş bitkilər viruslara qarşı daha müdafiəsizdir. Eyni zamanda,
virus yayan vasitə olan otyeyənlər, xüsusilə, həşəratlar
ikiqat təhlükə yaradırlar, çünki xəstəliyi bitkidən bikiyə
köçürürlər. Bundan əlavə, fermer və bağbanlar bitkilərə
qulluq edərkən, istər-istəməz, istifadə etdikləri alətlərlə
bitki viruslarını yayırlar. Bitki infeksiyasını digər tərzi
şaquli yayılmadır: virus bitkiyə valideynindən irsi olaraq
keçir. Şaquli yayılma qeyri-cinsi çoxalma yolu ilə, yaxud
yoluxmuş toxum ilə cinsi yolla ötürülə bilir.
Bitki hüceyrəsinə daxil olub çoxaldıqdan sonra, virus
öz genom və proteinlərini yanaşı hüceyrələri birləşdirən
sitoplazma körpüləri, plazmodesma vasitəsilə bütün
bitkiyə yaya bilir (Şəkil 36.19). Virus iri molekullarını
hüceyrədən hüceyrəyə keçirmə əməliyyatını asanlaşdırmaq üçün öz plazmodesma-genişlədici proteinlərini
istifadə edir. Alimlər, hələlik, bitkilərin əksər virus
xəstəlikləri üçün müalicə üsulları tapa bilməyiblər.
Nəticə etibarilə, araşdırmalar, əsasən, belə xəstəliklərin
yayılmasının qaşısını almaq və virusadayanıqlı mədəni
bitki sortlarını əldə elmək üzərinə cəmləşmişdir.

Prion – İnfeksion Parçacıq olaraq Protein
Bu fəsildə müzakirə etdiyimiz viruslar xəstəlik yaya
bilən infeksion parçacıqlardır. Virusların genetik maddəsi nuklein turşularıdır və bu maddələrin özlərini
çoxaltma qabiliyyəti yaxşı bilinir. Çox maraqlıdır ki, bəzi
infeksion proteinlər də vardır. Prion adlı proteinlərin bir
neçə heyvan növündə degenerativ beyin xəstəliklərinə
səbəb olduğu təxmin olunur. Bunların sırasına qoyunlarda skrepi xəstəliyi, son illərdə Avropanın ət sənayesini
darmadağın edən dəli dana xəstəliyi və 1996-cı ildən bu
yana Britaniyada 175 insanın ölümü ilə nəticələnən insanın Creutzfeldt-Jakob xəstəliyi aid edilir. Prionlar dəli
dana xəstəliyinə yoluxmuş heyvan mənşəli ət istehlak
etməklə, qida yoluyla insana keçə bilir. Prionlar tərəfindən törədilən digər bir xəstəlik olan kuru Yeni Qvineyanın Cənubi Fore adalarında yaşayan yerlilər arasında
1900-cu illərdə aşkar edilmişdir. Əvvəllər genetik olduğu
düşünülən, 1960-lara qədər davam edən kuru epidemiyasının sirri uzun müddət açılmamışdır. Ancaq sonda,

Şəkil 19.13 Prion çoxalma modeli.
Prionlar normal beyin proteinlərinin səhv
bükülmüş halıdır. Bir prion eyni növdən
normal bükülmüş proteinlə əlaqə qurduğunda, normal protein anormal vəziyyətə
keçə bilir. Silsilə reaksiya yüksək səviyyədə
prion yığılması ilə nəticələnib, hüceyrənin
funksiyasını poza və yekunda beyin pozğunluqlarına səbəb ola bilir.

Prion

İlkin
prion
Prion yığını

Normal
protein

antropoloji tədqiqatlar sirrin üstünü açmışdır: O dövrdə
yerlilər arasında geniş yayılmış ayin kannibalizminin
xəstəliyin səbəbi olduğu aydınlaşmışdır.
Prionların iki xassəsi xüsusilə təhlükəlidir. Birincisi,
prionlar çox yavaş təsir göstərir: simptomlar özünü
göstərənədək, ən azı, on il çəkən inkubasiya dövrü keçir. Bu uzun zaman kəsiyi infeksiya qaynağının təyinini
qeyri-mümkün edir. İlk hal qeydə alındığında isə bir çox
yoluxma artıq baş vermiş olur. İkincisi, prion, demək
olar ki, məhvi mümkünsüz maddədir. Bu maddə normal
bişirmə temperaturlarında nə parçalanır, nə də inaktivasiya olur. Bu günədək, prion xəstəlikləri üçün müalicə
yolu tapılmamışdır. Hələlik, tək ümid infeksiya prosesini başa düşüb effektiv müailcə metodları tapmaqda
görülür.
Özünü çoxalda bilməyən bir protein necə yoluxucu
patogen ola bilir? Aparıcı modellərdən birinə görə,
prion normal beyin hüceyrələrində mövcud olan
bir proteinin səhv bükülməsinin məhsuludur. Prion
normal formalı proteinin olduğu beyin hüceyrəsinə
girdiyi zaman, necəsə, normal protein molekullarını
səhv bükülmüş prionlara çevirir. Növbəti addımlarda
çoxsaylı protein ehtiva edən prion yığını əmələ gəlir və

19 Fəslin İcmalı
ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ
BAŞLIQ

Yeni
prion

19.1

Virus protein köynəkli nuklein turşusudur
Viruslar 19-cu əsrin əvvəllərində tütün mozaikası xəstəliyinin araşdırılması əsnasında kəşf edilmişdir.
Virus protein kapsid və bəzən, membranlı virus örtüyü
ilə əhatəli kiçik bir nuklein turşusudur.

digər normal proteinləri prionlara çevirir, beləcə, silsilə
reaksiya davam edir (Şəkil 19.13). Prion yığılması normal
hüceyrə fəaliyyətinə mane olur və xəstəliyin simptomları üzə çıxmağa başlayır. Stanley Prusiner tərəfindən irəli
sürülən bu model təklif olunduğu 1980-ci illərdə böyük
şübhə ilə qarşılanmışdır, ancaq bu gün geniş şəkildə
qəbul olunur. Prusiner bu işi üçün 1997-ci ildə Nobel
mükafatına layiq görülmüşdür. Bu yaxınlarda, Prusiner
prionların Alzheimer və Parkinson kimi neyrodegenerativ xəstəliklərdə də rol oynadığını irəli sürmüşdür.
Bu kiçik infeksion amillər haqqında xeyli sual, hələ də,
cavabsız qalmaqdadır.

YOXLAMA 19.3
1. Mövcüd olan bir virusu yeni yaranan virusa çevirən iki mexanizmi təsvir edin.
2. Bitkilərdə virus yayılmasının üfüqi və şaquli yollarını müqayisə
edin.
3. TMV, demək olar ki, bütün tütün məhsullarında aşkar edilmişdir. Elə isə, nə üçün TMV siqaret çəkən insan üçün əlavə
zərər törətmir?

Hər bir virus tipinin öz səth proteinlərinin hüceyrə-səth
proteinlərinə bağlana bilmə bacarığından asılı olan xarakterik ev spektri vardır.
Bakteriya yoluxdurucu virus olan faq iki fərqli yolla çoxalır: litik dövrə və lizogen dövrə.
Faq ev hüceyrəsinə bağlanır və
DNA-sını onun içinə yeridir.
Faq DNA-sı
Profaq

Viruslar, ümumiyyətlə, canlı sayılırmı? Cavabınızı ətraflı izah
edin.

BAŞLIQ

19.2

Virus yalnız ev hüceyrəsində çoxalır
Virus çoxalarkən balalarını sintez etmək üçün ev hüceyrəsinin enzim, ribosom və kiçik molekullarını istifadə edir.

Bakteriya
xromosomu

Litik dövrə
• Virulent, yaxud mülayim faqlar
• Ev DNA-sının parçalanması
• Yeni faqların istehsalı
• Ev hüceyrəsi parçalanıb faqları
sərbəst buraxır

Lizogen dövrə
• Yalnız mülayim faqlar
• Genom bakteriya xromosomuna profaq
kimi inteqrasiya olur. Daha sonra,
1 replikasiya ilə bala hüceyrələrə
ötürülür və
2 qıcıq nəticəsində xromosomdan
çıxaraq, litik dövrəyə keçə bilir.

FƏSİL 19

Viruslar
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19.3

Virus və prionlar heyvanlar ilə bitkilərin təhlükəli
patogenləridir
Virus xəstəliklərinin simptomları ya birbaşa virusun vurduğu zədənin, ya da orqanizmin immun cavabının nəticəsidir.
Vaksin ev orqanizminin immunitet sisteminin spesifik bir
virus tipinə qarşı müdafiəyə hazırlanmasına təkan verir.
Bir xəstəliyin geniş yayılan alovlanması – epidemiya böyüyərək qlobal epidemiyaya, yəni pandemiyaya çevrilə bilir.
İnsanlarda yeni yaranan virus xəstəlikləri alovlanmaları,
adətən, yeni virusların deyil, mövcud virusların evlərini
genişlətmələrinin nəticəsidir. H1N1 2009 qrip virusu donuz, insan və quş virus genlərinin yeni kombinasiyası olub,
pandemiyaya səbəb olmuşdur. H5N1 quş qripinin yüksək
öldürücülüyə malik qrip pandemiyası yaratma potensialı
var.
Viruslar bitki hüceyrələrinə zədəli hüceyrə divarından
girə (üfüqi yayılma), yaxud irsi olaraq valideyndən keçə
(şaquli yayılma) bilir.
Prion məməlilərdə beyin xəstəlikləri törədən, təsirini çox
yavaş göstərən, dağıdılması qeyri-mümkün görünən infeksion proteindir.
Yeni yaranan virus tituluna bir RNA virusunun bir DNA virusundan daha güclü namizəd olmasının səbəbləri nələrdir?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakı əlamət, struktur, yaxud proseslərdən hansı bakteriya və viruslarda ortaqdır?
A) metabolizm
B) ribosom
C) nuklein turşusundan ibarət genetik maddə
D) hüceyrə bölünməsi
2. Aşağıdakılardan hansı yeni yaranan virusların ortaya çıxma
mexanizmidir?
A) Mövcud virusların mutasiyası
B) Mövcud virusların yeni ev növlərinə yayılması
C) Mövcud virusların öz ev növlərində daha geniş yayılması
D) Hamısı
3. H5N1 quş qripi virusu insanda pandemiya yaratmaq üçün
A) şimpanze kimi primatlara yayılmalıdır.
B) fərqli ev spektri olan başqa bir virusa çevrilməlidir.
C) insandan insana keçmə qabiliyyəti əldə etməlidir.
D) dəfələrlə çox patogen hala gəlməlidir.
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BÖLÜM 3

Genetika

4. Bir bakteriya T2 faqının protein örtüyündən və T4 faqının
DNA-sından ibarət süni virusla yoluxdurulmuşdur. Yeni
yaranan faqlar nədən ibarət olacaq?
A) T2 proteini və T4 DNA-sı.
B) T4 proteini və T2 DNA-sı.
C) T2 proteini və T2 DNA-sı.
D) T4 proteini və T4 DNA-sı.
5. RNA virusları müəyyən enzimləri özləri ilə daşımalıdır,
çünki
A) ev hüceyrəsi sürətlə virusları məhv edir.
B) ev hüceyrəsinin virus genomunu çoxaldacaq enzimi
yoxdur.
C) bu enzimlər virus mRNA-sını proteinə translyasiya edir.
D) bu enzimlər ev hüceyrəsinin membranını yarıb keçir.
6. TƏSVİR ET Şəkil 19.8-i mRNA kimi işləyən təkzəncirli genoma malik bir virusun (sinif IV virusu) çoxalma dövrəsini
göstərmək üçün yenidən çəkin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Bəzi virusların uğuru ev hüceyrəsində
sürətlə təkamül keçirmə bacarıqlarına əsaslanır. Bu viruslar
orqanizm hücuma keçənə qədər, mutasiya keçirib fərqli
mutant balalardan kütləvi şəkildə istehsal edərək, ev hüceyrəsinin müdafiə sistemini işgal edir. Beləcə, infeksiyanın gec
məhələlərindəki viruslar vücudu yoluxduran ilk viruslardan
fərqlənir. Bunu mikrokosmosda bir təkamül hekayəsi kimi
düşünün. Hansı virus xətləri üstünlük təşkil edəcəkdir?
8. ELMİ ARAŞDIRMA Bakteriya heyvanı yoluxdurduğunda,
orqanizmdəki bakteriya sayı eksponensial olaraq artır
(qrafik A). Heyvanı litik çoxalma dövrəsinə malik virus
yoluxdurduğunda isə, bir müddət, heç bir infeksiya əlaməti
görünmür. Daha sonra, virus sayı anidən artmağa başlayır
və sonrakı artış mərhələli şəkildə baş verir (qrafik B). Bu
əyrilər arasındakı fərqi necə izah etmək olar?
Virus sayı

Əksər hüceyrələrdə olmayan və bəzi tip virusların çoxalması
üçün zəruri olan enzimləri təsvir edin.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz

Bakteriya sayı

Bakteriyanın, CRISPR-Cas sistemi kimi, faq infeksiyalarına
qarşı müxtəlif müdafiə mexanizmləri var.
Bir çox heyvan virusu örtüyə malikdir. HIV kimi
retroviruslar öz əks transkriptazı ilə RNA genomlarını
DNA-ya çevirir. DNA ev genomuna provirus kimi inteqrasiya ola bilir.
Viruslar yalnız hüceyrə içində çoxala bildiklərinə görə onlar,
böyük ehtimalla, ilk hüceyrə yarandıqdan sonra və yəqin
ki, paketlənmiş hüceyrəvi nuklein turşu fraqmentləri şəklində törəyiblər.

Zaman

Zaman

9. ESSE: QURULUŞ Viruslar əksər bioloqlar tərəfindən cansız
hesab edilsə də, strukturu ilə funksiyalarının uyğunluğu
kimi bəzi həyat əlamətləri sərgiləyirlər. Qısa bir esse ilə
(100-150 sözlük) viruslarda struktur – funksiya əlaqəsini
müzakirə edin.
10. SİNTEZ
İnfluenza virusuna qarşı dərman
olaraq nəzərdə tutulan Oseltamivir
(Tamiflu), neyraminidaz enzimini
dayandırır. Bu dərmanın virusla
təmas etmiş şəxsdə yoluxmanın
qabağını necə ala, yaxud bu virusa
artıq yoluxmuş bir xəstədə xəstəliyin ömrünü necə azalda
biləcəyini müzakirə edin.

DNA Vasitələri
və Biotexnologiya

20

Şəkil 20.1 Bu modeldə göstərilən metod genom ardıcıllamanı necə inkişaf etdirə bilər?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
20.1

DNA Ardıcıllama və Klonlama
Bioloji Tədqiqat ilə Gen
Mühəndisliyi üçün Önəmli
Vasitələrdir

20.2

DNA texnologiyası genlərin
ekspressiya və funksiyasını
öyrənmək üçün istifadə olunur

20.3

Orqanizm klonlama və kök
hüceyrə fundamental tədqiqat
və tətbiqi sahələr üçün faydalı
vasitələrdir

20.4

DNA biotexnogiyası tətbiqləri
insan həyatının bir çox
aspektinə təsir edir

Mühəndislik Vasitəsi kimi DNA
Biologiya elmi son onilliklərdə fövqəladə yeniliklərə şahid olmuşdur.
Tüklü mamont, neandertal insanı və 700 min yaşında bir atın bütün
DNA ardıcıllığının çıxarılması bunlardan sadəcə bir neçəsidir. Xüsusilə,
2003-cü ildə insan genomu kimi böyük bir layihənin tamamlanması
biologiyada bir dönüş nöqtəsi olmuş və DNA ardıcıllama
texnologiyasına böyük təkan vermişdir.
İlk insan genomunun ardıcıllanması 1 milyard dollar vəsait və
bir neçə il vaxt tələb etmişdir. O vaxtdan bu günədək, genom
ardıcıllanması üçün tələb olunan vaxt və xərc sürətlə azalmaqdadır.
Şəkil 20.1 tək DNA zəncirindəki nukleotidlərin bir-bir membrandakı
çox kiçik məsamədən keçməsi nəticəsində, elektrik cərəyanında
meydana gələn kiçik dəyişikliklərin nukleotid ardıcıllığını təyin etmək
üçün istifadə olunduğu ardıcıllama metodunun modelini göstərir.
Fəslin davamında ətraflıca öyrənəcəyiniz bu metodun müəllifləri yaxın
gələcəkdə 900 ABŞ dolları dəyərində, kibrit qutusu boyda bir cihazla,
təxminən, 6 saat ərzində insan genomunu ardıcıllaya biləcəyimizi
iddia edirlər.
Fəslin ilk mövzusu DNA texnologiyası, yəni DNA ardıcıllama və
modifikasiya metodlarıdır. Bu vasitələrlə gen ekspressiyası analizindən
bəhs etdikdən sonra, biologiyanın təməl anlayışlarını genişlədən
və bu bilikləri qlobal problemlərin həllində tətbiq etmək imkanı
yaradan canlıların klonlanması, eləcə də, kök hüceyrə istehsalı
Tüklü mamont. Nəsli kəsilmiş bu heyvanın genom ardıcıllığı
mumyalaşmış qalıqlar əsasında çıxarılmışdır.
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sahələrindəki inkişafa nəzər salınacaq. Fəslin sonunda
DNA biotexnologiyasının praktiki tətbiqləri, faydalı
məhsul istehsalı üçün orqanizmləri və ya onların
komponentlərini dəyişdirmə metodlarından bəhs
olunacaq. DNA texnologiyasının tətbiqləri bu gün
aqronomiyadan tibbi araşdırmalar və məhkəmə-tibbi
ekspertizasına qədər geniş spektrə yayılmış sahələrə
təsir edir. Fəsil biotexnologiya insan həyatına daxil
olduqca, ortaya çıxan bəzi vacib sosial və etik məsələlər
nəzərdən keçirilməklə tamamlanacaq.

Şəkil 20.2 Yeni nəsil DNA ardıcıllama cihazları. Bu avadanlıqlar sintezlə ardıcıllama metoduyla saatda 70-90 milyon nukleotid
aşkarlaya bilir.

BAŞLIQ 20.1
DNA Ardıcıllama və Klonlama Bioloji
Tədqiqat ilə Gen Mühəndisliyi üçün
Önəmli Vasitələrdir
DNA strukturunun kəşfi, xüsusən, iki zəncirinin
bir-birinə komplementar olduğunun başa düşülməsi
günümüzdə bioloji tədqiqatlarda istifadə olunan DNA
ardıcıllama və digər metodların inkişafına yol açdı.
Nuklein turşu hibridizasiyası bir nuklein turşusu
zəncirinin başqa bir nuklein turşusuna aid zəncir ilə
komplementar əsas cütləşməsidir. Yuxarıdakı metodların
çoxu bu prinsipə əsaslanır. Bu başlıqda, ilk öncə, DNA
ardıcıllama metodları izah olunacaq, daha sonra, tətbiqi
məqsədlərlə, birbaşa gen dəyişdirmə metodlarının
bütünü olan gen mühəndisliyi barədə danışılacaqdır.

DNA Ardıcıllama
DNA molekulunun bütün nukleotid ardıcıllığını
təyin etmək üçün istifadə olunan DNA ardıcıllama
metodu nukleotidlərin komplementarlıq prinsipinə
əsaslanır. DNA, əvvəlcə, kiçik hissələrə ayrılır,
daha sonra, hər parça ayrı-ayrılıqda ardıcıllanır. İlk
avtomatlaşdırılmış, didezoksiribonukleotid (və ya didezoksi)
zəncir yekunlaşdırma ardıcıllaması adlanan metodda
verilən DNA parçasının bir zənciri qəlib kimi
istifadə olunmaqla fərqli, iç-içə keçən komplementar
fraqmentlər sintez edilir. Daha sonra, bu fraqmentlərə
əsaslanaraq, bütöv ardıcıllıq ortaya çıxarılır. Biokimyaçı
Frederick Sanger bu metodun icadına görə 1980-ci
ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. Didezoksi
ardıcıllama bu gün də kiçikmiqyaslı, cari ardıcıllama
işləri üçün istifadə olunur.
Son 15 ildə əvvəlkilərdən dəfələrlə sürətli olan
“yeni nəsil ardıcıllama” metodları inkişaf etdirilmişdir
(Şəkil 20.2). Burada, hər DNA parçası külli miqdarda
kopyalanır (amplifikasiya) (Şəkil 20.3). Daha sonra,
fraqmentin bəlli zənciri sabitlənərək, hər dəfə bir
nukleotid olmaqla, komplementar zəncir sintez
olunur. İstifadə olunan kimyəvi reaksiya elektron
monitorlara dörd nukleotiddən hansının əlavə edildiyini
təyin etməyə imkan verir. Bu üsul, məhz buna görə,
sintezlə ardıcıllama adlanır. Hər biri, təxminən, 300
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nukleotid uzunluğunda yüz minlərlə fraqment, paralel
olaraq, xüsusi cihazlarda ardıcıllanır (Şəkil 20.2). Yüksək
məhsuldar DNA texnologiyasına bir nümunə olaraq, bu
metod hazırda DNA nümunələri və bütün genomu
təmsil edən fraqment çoxluqlarının ardıcıllanmasında
geniş istifadə olunur.
Yeni nəsil ardıcıllama metodları daha sürətli və daha
ucuz “üçüncü nəsil” texnologiya ilə inkişaf edir, bəzən
isə tamamilə əvəzlənir. Bəzi yeni metodlarda DNA-nı
nə parçalamaq, nə də çoxaltmaq tələb olunmur, uzun
DNA bütöv halda, birbaşa ardıcıllanır. Bir sıra tədqiqat
qrupları DNA-nın bir zəncirini membranda yerləşən
çox kiçik bir borucuqdan (nanoməsamə) keçirərək,
nukleotidin özünəxas elektrik cərəyanını kəsməsinə
görə, onların tək-tək təyin edilməsinə əsaslanan metod
icad etmişlər. Bir nukleotid tipi elektrik cərəyanını
digərinə nisbətən fərqli müddətdə kəsir. Şəkil 20.1dəki model bu əsasla işləyən lipid membran içinə
oturmuş protein kanalını təsvir edir. Başqa qruplar
süni membran və nanoməsamədən istifadə edirlər. Bir
il sınandıqdan sonra, 2015-ci ildə ilk nanoməsamə
ardıcıllayıcı istifadəyə verilmişdir. Kibrit qutusu boyda
olan bu cihaz USB girişiylə kompüterə qoşulur. Əlaqəli
proqram ardıcıllığın birbaşa təyin və analiz edilməsinə
imkan verir. Bu, ardıcıllamanı daha da sürətləndirib
ucuzlaşdıran və beləcə, laborator sınaqlarından
çıxıb tətbiqi sahələrə keçməsinə imkan yaradan
yanaşmalardan sadəcə biridir.
Qabaqcıl DNA ardıcıllama metodları təkamül və digər
bioloji mexanizmlərin tədqiqində sualların qoyuluş
tərzini fundamental şəkildə dəyişdirmişdir (Şəkil
5.26 ƏLAQƏ QUR). İnsan genomu aşkarlandıqdan
sonrakı 15 il ərzində minlərlə genomun ardıcıllanması
tamamlanıb, on minlərləsinin üzərində isə iş davam
etməkdədir. Bu gün bir sıra xərçəng tiplərinin, qədim
insanların və insan bağırsağında yaşayan bir çox
bakteriyanın tam genom ardıcıllığı çıxarılmışdır.
Fəsil 21 yüksək sürətli ardıcıllama texnologiyasının
növlərin təkamülü, eləcə də, genomun özünün

Şəkil 20.3

Araşdırma Metodu Sintezlə Ardıcıllama − Yeni Nəsil Ardıcıllama Metodu

Tətbiq Hazırki yeni nəsil ardıcıllama metodları, təxminən, 300 bp
uzunluğunda parçalarla işləyir. Parçaların eyni-zamanlı emalı 24 saatda
2 milyard nukleotidin aşkarlana bilməsinə imkan verir.

1 Genom DNA-sı parçalanıb,
içindən 300 bp uzunluğunda
fraqmentlər seçilir

Metod Yanda təsvir olunur.
Nəticə Qabın hər yuvasında fərqli ardıcıllığa malik ayrı DNA parçası
var. Aşağıdakı axın qrafiki adlanan nəticə parçalardan birinin ardıcıllığıdır. Bütün nəticələrin bütöv genom kimi vahid bir ardıcıllıq şəklində bir
yerə "tikilməsi" üçün kompüter proqramı istifadə olunur.

2 Parçalar ayrı-ayrılıqda sulu
məhlul damcıları içində, kürəcik
vasitəsilə ayrılır
3 Parça PCR (səh. 418) ilə çoxaldılır.
Zəncirlərdən birinin 5' ucu spesifik
şəkildə kürəciyə qoşulur. Nəticədə,
verilən zəncirin kürəciyə bağlı, növbəti
mərhələdə qəlib olaraq istifadə oluna
biləcək 106 ədəd surəti əldə olunur.

Nukleotid sayı

4

4 Kürəcik kiçik bir yuvaya yerləşdirilir. Buraya
DNA polimeraz və birzəncirli qəlibin 3' ucuna
bağlanan primer əlavə olunur.
DNA
polimeraz

DNA-nın qəlib
zənciri
5'

3'
5'
3'
Primer

3

A
T
G
C

TTCTGCGAA

2
1

DATA ŞƏRHİ Qəlib zəncir arxa-arxaya iki və ya daha çox sayda eyni
nukleotidə malikdirsə, komplementar nukleotidlər tək bir addımda
əlavə olunur. Yan-yana gələn iki eyni nukleotid qrafikdə necə görünər?
Yuxarıdakı qrafikdən çıxan nəticənin ilk 25 nukleotidlik hissəsini soldan
başlayaraq yazın. Qısa xətlərə fikir verməyin.

5 Çoxyuvalı qabın 2 milyon yuvasının hər birində ayrı DNA parçası var. DNA sintezinin
tələb etdiyi dörd dNTP (dezoksiribonukleozid trifosfat) tipindən birini ehtiva edən
məhlul bütün yuvalara əlavə olunub, daha sonra yuyulur. Bu əməliyyat ardıcıl şəkildə
bütün 4 nukleotid tipi (dATP, dTTP, dGTP və dCTP) üçün təkrarlanır.

DNA-nın
qəlib
zənciri

DNA
polimeraz
Primer

6 Əgər bir yuvada qəlib zəncirin növbəti
nukleotidi (burada T) əlavə olunan
nukleotidə komplementardırsa
(burada A), o zaman nukleotid sintez
olunan zəncirə əlavə olunur və PPi
hissəsini sərbəst buraxır. Sərbəst PPi
qeydə alına bilən parıltı yaradır.

7 Nukleotid yuyulur və fərqli
bir nukleotid (burada dTTP)
əlavə olunur. Bu nukleotid
qəlib zəncirin növbəti
nukleotidinə (burada G)
komplementar deyilsə,
qoşulmur və işıq saçılmır.

8 Dörd nukleotidin əlavə və yuyulma dövrəsi bütün
yuvalardakı parçalar komplementar zəncirə
tamamlananadək, təkrarlanır. İşıq saçma ardıcıllığı
yuvalardakı hər bir nukleotid ardıcıllığını təyin
etməyə imkan verir.
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təkamülü tədqiqatlarını necə köklü şəkildə
dəyişdirdiyindən bəhs edir. İndi isə, genlərin ayrıayrılıqda necə araşdırıldığına baxılacaq.

Gen və ya Digər DNA Hissələrinin Çox Sayda
Surətini Çıxarmaq
Bəlli bir gen və ya gen qrupunu araşdıran molekulyar
bioloq bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Təbiətdə DNA çox
uzundur, belə ki, tək bir molekul yüz, hətta minlərlə
gen daşıyır. Üstəlik, əksər eukariot genomlarının protein
kodlayan genləri xromosom DNA-sının yalnız kiçik bir
hissəsini təşkil edir. Qalan hissə protein kodlamayan
ardıcıllıqlar yığınıdır. Məsələn, bəzi insan genləri
xromosomun yalnızca 1 / 100 000 hissəsini təşkil edir.
Məsələ gen sərhəddinin yalnız nukleotid ardıcıllığı ilə
fərqləndirilən, asanlıqla təyin oluna bilməyən xətlər
olması ilə daha da çətinləşir. DNA klonlama aydın
sərhədli parçalar əldə edib, onlarla birbaşa işləmək
məqsədilə bəlli DNA parçalarının çoxsaylı surətlərinin
çıxarılması prosesidir.
Laboratoriyada DNA klonama metodlarının bir sıra
ortaq xüsusiyyətləri var. Geniş yayılmış bir yanaşmada
bakteriya, xüsusilə, Escherichia coli istifadə edilir. E. coli
xromosomu böyük, dairəvi DNA molekuludur (Şəkil
16.12). Bundan əlavə, E. coli kimi bir çox bakteriyalar
plazmid adlanan kiçik, dairəvi, müstəqil çoxala bilən
DNA-lara malikdir. Plazmidlərdə gen sayı az olur;
bunlar, çox vaxt sağqalma və çoxalma üçün vacib
olmayıb, bakteriya üçün bəlli şərtlərdə faydalıdırlar.
DNA-nın bir hissəsini bakteriya vasitəsilə klonlamaq
üçün, ilk öncə, yenə bu canlılardan alınmış və genetik
olaraq emal edilib uyğunlaşdırılmış plazmid içinə yad
DNA adlanan, başqa bir qaynaqdan alınan parça daxil
edilir (Şəkil 20.4). İki fərqli qaynaqdan, hətta, adətən iki
fərqli bioloji növdən alınan parçaların birləşdirilməsi
ilə əldə olunan bu yeni maddə rekombinant DNA
molekulu adlanır. Növbəti addımda, bu plazmid
təkrar bakteriyaya yeridilir və yaranan bakteriya
da rekombinant bakteriya adlanır. Bu bir bakteriya
hüceyrəsi çoxsaylı bölünmələr ilə klon hüceyrə
populyasiyası, yəni genetik olaraq eyni olan bakteriyalar
törədir. Hüceyrə bölünərkən, özü ilə rekombinant
plazmidini də replikasiya edib, bala nəslə ötürdüyü
üçün, yad DNA və daşıdığı digər parçalar da birlikdə
çoxalır. Bir genin çoxsaylı surətlərinin çıxarılması prosesi
DNA klonalamanın bir tipi olub, gen klonlama adlanır.
Plazmid kimi davranaraq, yad DNA-nı ev hüceyrəsinə
köçürüb, onu orada çoxalda bilən DNA molekuluna
klonlama vektoru deyilir (Şəkil 20.4). Bakteriya
plazmidinin yaxşı klonlama vektoru olmasının əsas
səbəbləri bunlardır: ticari olaraq əlçatandır, in vitro
şəraitdə (lat. in vitro, şüşə içində) yad DNA ilə
birləşdirilib rekombinant plazmid əmələ gətirə və
yekunda bakteriyaya geri yeridilə bilir. Şəkil 20.4-dəki
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Şəkil 20.4 Gen klonlama və bəzi tətbiqləri. Sxem gen klonlamanı sadələşdirilmiş halda göstərir. Əməliyyat bakteriya mənşəli
plazmid və başqa bir orqanizmdən alınmış hədəf gen ilə başlayır.
Burada bir plazmid və bir gen təsvir olunsa da, əslində, nümunə içində
çox sayda nüsxə olur.
Bakteriya

Hədəf gen ehtiva edən
hüceyrə
1 Gen klonlama
vektoruna
(plazmid) yeridilir

Bakteriyanın
xromosomu

Plazmid
Hədəf gen
Rekombinant
plazmid

yad DNA
2 Plazmid
bakteriya
hüceyrəsinə
yeridilir

Rekombinant
bakteriya

3 Ev hüceyrəsi kulturada
yetişdirilərək, klonlanan
genin çox sayda nüxsəsi
əldə olunur

Hədəf
gen
Gendən protein
ekspressiya olunur
Protein yığılır

Genin nüsxələri

4 Tədqiqat
və tətbiqdə
istifadə
nümunələri

Zərərvericiyə qarşı davamlılıq
geni daşıyan bitkilər

İnsanın boy inkişafındakı problemlər böyümə hormonları ilə
müalicə olunur

Zəhərli tullantıları təmizləyici
gen daşıyan bakteriyalar

Protein ürək tutması müalicəsində qan laxtalanmalarının
qarşısını alır

yad DNA eukariot genidir. Bu yad DNA parçalarının
necə əldə edildiyi məsələsinə daha sonra qayıdacağıq.
Gen klonlamanın iki əsas məqsədi var: bəlli bir
geni çoxaltmaq (amplifikasiya) və gendən protein
istehsal etmək (Şəkil 20.4). Klonlanan gen kopyalarını
tədqiqatda istifadə etmək və ya başqa canlıya yeni
metabolik qabiliyyət (məsələn, zərərvericilərə qarşı
müqavimət) qazandırmaq üçün bakteriyadan çıxarıb
ayırmaq (izolyasiya) çətin deyil. Məsələn, bir mədəni
bitkinin müqavimət genini klonlayaraq başqa bir
bitkiyə köçürmək olur. Daha sonra müzakirə olunacaq
bu dəyişdirilmiş orqanizmlərə genetik modifikasiya
olunmuş və ya qısaca GM deyilir. Digər bir tətbiq
insan böyümə hormonu kimi tibbi olaraq faydalı
proteinləri klonlanmış müvafiq gen daşıyıcısı bakteriya
kulturasından külli miqdarda istehsal etməkdir.
(Klonlanmış genlərin ekspressiya metodları daha sonra
izah olunacaq.) Bir gen bütün hüceyrə DNA-sının
yalnız çox kiçik bir hissəsi olduğundan, bu cür azsaylı
DNA parçalarını çoxaltmaq tək gen üzərində aparılan
hər hansı iş üçün çox vacibdir.

Şəkil 20.5 Restriksiya enzimi və DNA liqaz vasitəsilə rekombinant DNA-nın hazırlanması. EcoRI restriksiya enzimi plazmiddəki
tək altınukleotidlik restriksiya bölgəsini tanıyaraq kəsir. Şəkər-fosfat
gövdəsindəki kəsik pilləli olub, yapışqan ucludur. Uyğun yapışqan
uclu yad DNA buraya birləşə bilir. Liqasiyadan keçirilmiş məhsul
rekombinant plazmid adlanır. (Plazmidin iki yapışqan ucu öz-özünə
yapışarsa, rekombinant olmayan, ilkin plazmid yaranar.)

Bakteriya
plazmidi

Restriksiya bölgəsi
DNA

1 Restriksiya enzimi
fosfat gövdəsini hər iki
zəncirdən kəsir.

Restriksiya Enzimləri ilə Rekombinant DNA
Plazmidi Qurmaq
Restriksiya enzimləri (RE, bəzən restriksiya
endonukleazı, restriktaz) DNA-nı spesifik və məhdud
sayda bölgələrdə kəsən enzim sinfidir. Gen klonlama
və gen mühəndisliyində geniş istifadə olunan bu
enzimlər 1960-cı illərdə bakteriya tədqiqatlarında aşkar
edilmişdir. RE-lər başqa bir canlı və ya faqın yad DNAsını kəsərək bakteriyanı qoruyur (Başlıq 19.2). Yüzlərlə
fərqli restriksiya enzimi məlumdur. Bu enzimlər bəlli,
qısa DNA ardıcıllığını və ya restriksiya bölgəsini
tanıyaraq, DNA-nın hər iki zəncirini bu bölgənin dəqiq
müəyyən olunmuş nöqtələrindən kəsir. Bakteriya
hüceyrəsinin DNA-sı enzimlər tərəfindən tanınan
bölgələrdəki adenin və ya sitozinlərə metil qruplarının
(−CH3) əlavə edilməsi ilə hüceyrənin öz restriksiya
enzimlərindən qorunur.
Şəkil 20.5 bir yad DNA parçasının bakteriya
plazmidinə klonlamaq üçün restriksiya enzimlərindən
necə istifadə edildiyinii təsvir edir. Əməliyyat E. coli
bakteriyasından alınmış spesifik bir restriksiya enzimi
üçün tək bir kəsmə bölgəsi ehtiva edən plazmid ilə
başlayır. Burada olduğu kimi, restriksiya bölgələrinin
çoxu simmetrikdir, yəni nukleotid ardıcıllığı hər iki
zəncirdə 5’→3’ istiqamətində eynidir. Ən çox istifadə
olunan RE-lər 4-8 nukleotidlik bölgələri tanıyır. Hər
hansı uzun DNA molekulunda belə qısa ardıcıllıqlara
təsadüfi olaraq, dəfələrlə rast gəlinəcəyi üçün, RE-lər
molekulu restriksiya fraqmentləri adlanan çoxsaylı
parçalara ayırır. Bəlli bir DNA ardıcıllığı bəlli RE ilə
emal edildikdə, hər zaman eyni restriksiya parçası
dəstini əmələ gətirir.

Yapışqan
uc

2 Başqa mənbədən olan DNA
fraqmenti əlavə olunur.
Başqa DNA molekulundan
olan fraqment eyni restriksiya
enzimi tərəfindən kəsilir.

Mümkün kombinasiyalardan biri.
3 DNA liqaz zəncirləri
bir-birinə tikir.

Rekombinant DNA

Rekombinant
plazmid
TƏSVİR ET
Restriksiya enzimi HindIII 5'-AAGCTT-3' ardıcıllığını
tanıyaraq, iki A arasından kəsir. İkiqat zəncirin enzimlə kəsilmədən
əvvəlki və sonrakı halını çəkin.
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Klonlama üçün ən uyğun RE-lər DNA-nın iki şəkərfosfat gövdəsini pilləli tərzdə, yəni fərqli nöqtələrdən
kəsənlərdir (Şəkil 20.5). Əldə olunan ikizəncirli
restriksiya fraqmentlərinin ən azı bir ədəd yapışqan uc
adlanan təkzəncirli ucu əmələ gəlir. Bu qısa çıxıntılar
eyni restriksiya enzimi ilə kəsilmiş başqa DNA-ların
yapışqan ucları ilə hidrogen rabitəsi qura bilirlər, ancaq
bu əlaqə keçicidir və DNA liqaz vasitəsilə şəkər-fosfat
gövdələrini kovalent rabitə ilə birləşdirib, sabitləmək
gərəkdir (Şəkil 16.16). İki fərqli mənşəyi olan DNA
molekullarının liqaz katalizasiyası ilə birləşdirilməsi
rekombinant plazmid kimi stabil DNA molekulları
istehsal edir (Şəkil 20.5).
Ev hüceyrəsində rekombinant plazmidin kütləvi
istehsalından sonra, onu yoxlamaq üçün eyni RE ilə
kəsərək, ilkin plazmid və yad DNA uzunluğunda
parçalar yaranıb-yaranmadığına baxmaq olar. Bu
parçaları bir-birindən ayırıb görüntüləmək üçün
gel elektroforezi adlanan metod istifadə olunur.
Gel elektroforezi polimerdən hazırlanan geli
molekulyar ələk kimi istifadə edərək, nuklein turşu
parçalarından ibarət qarışığı bir-birindən ayıra bilir
(Şəkil 20.6). Bu metod molekulyar biologiyada başqa
metodlarla birlikdə istifadə olunur.
Klonlama vektoru müəyyən qədər aydılaşdırıldığına
görə, ona yüklənəcək xarici DNA parçasını müzakirə
etməyin vaxtıdır. Növbəti mövzu klonlama hədəfi olan
gendən çox sayda əldə etmək üçün geniş istifadə olunan
PCR metodudur.

Şəkil 20.6 Gel elektroforezi. DNA və ya proteinlər molekulyar
ələk vəzifəsini yerinə yetirən polimer tərkibli gelin içində elektrik
sahəsində hərəkət edərkən ölçü, elektrik yükü və ya digər fiziki
xassələrinə görə bir-birindən ayrılır. Burada təsvir olunan nümunədə,
aqaroz polisaxaridindən hazılanmış geldə DNA parçaları uzunluğa
görə fərqləndirilir.
Fərqli
uzunluqda DNA
parçaları
ehtiva
edən
məhlul

Elektrik
qaynağı
- Katod

Anod +

Yuvalar
Gel

(a) Fərqli DNA molekullarının qarışığı olan hər bir nümunə aqaroz
gelin bir tərəfində yerləşən yuvalara yerləşdirilir. Gel kiçik plastik
dayaq içərisinə qoyulur və hər iki tərəfində elektrodlar olan qabda
sulu bufer qarışığı məhlula batırılır. Elektrik cərəyanı atlında mənfi
yüklü DNA müsbət elektrod istiqamətində çəkilir.

PCR və DNA Klonlanmasında İstifadəsi
Günümüzdə, çox vaxt tədqiqatçı klonlamaq
istədiyi gen və ya digər DNA hissələrinin ardıcıllığı
haqqında bəzi biliklər əldə edə bilir. Bu informasiya
əsasında, bioloq ilkin material olaraq bəlli canlıya
aid bütöv genom DNA-sını götürərək, arzu olunan
DNA hissəsini spesifik şəkildə, külli miqdarda
çoxalda bilir. Polimeraz zəncir reaksiyası (PCR,
ing. polymerase chain reaction) bir neçə saat ərzində
hədəflənən spesifik DNA bölgəsinin milyardlarla
nüsxəsini çıxara bilən metoddur (Şəkil 20.7). Hədəf
DNA nümunə içindəki bütün DNA miqdarının
0.001%-dən az olsa belə, bu metod işləyir.
PCR üç mərhələli dövrələr ilə, zəncirvari reaksiya
nəticəsində eksponensial olaraq artan, tamamilə
eyni DNA parçaları istehsal edir. Bir dövrə reaksiya
qarışığının qızdırılaraq ikiqat spirallı DNA-nın
zəncirlərinin bir-birindən ayrılması (denaturasiya),
təkzəncirli DNA primerlərinin hədəf DNA parçasının
komplementar zəncirlərinin əks uclarına hidrogen
rabitəsi vasitəsilə bağlanması (yapışma) və bu
primerlərin 5’→3’ istiqamətində istiyədavamlı
DNA polimeraz tərəfindən uzadılması (uzanma)
mərhələlərindən ibarətdir. Adi DNA polimeraz istifadə
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Ölçü standartları kimi
restriksiya fraqmentləri
(b) Uzun molekullar gelə ilişərək yavaşlayır, qısa olanlar isə daha
sürətlə hərəkət edir. Cərəyan kəsildikdən sonra, DNA-ya bağlanan və ultrabənövşəyi şüa altında çəhrayı rəngdə parıldayan boya
əlavə olunur. Şəkildəki hər çəhrayı zolaq eyni uzunluqdakı minlərlə
DNA molekuluna işarədir. Uzunluğu bilinməyən DNA parçalarının
müqayisəli təyini üçün gelin aşağısındakı uzunluğu bilinən restriksiya fraqmentləri istifadə olunur.

olunsaydı, protein DNA ilə birlikdə elə ilk qızdırma
addımında denaturasiyaya uğrayar və hər dövrədə
yeni polimeraz tələb olunardı. Prosesin avtomatik hala
gətirilməsi qeyri-adi dərəcədə istiyədavamlı DNA
polimerazın kəşfi ilə mümkün olmuşdur. Adını ilk
mənşəyi olan Thermus aquaticus bakteriyasından alan
Taq polimeraz 95 °C-yə qədər yükəsk temperaturlarda
fəaliyyət göstərə bilir. Bu bakteriya isti bulaqlarda
yaşayır və enziminin stabilliyi belə mühitlərdə yaşamaq

Şəkil 20.7

Araşdırma Metodu Polimeraz Zəncir Reaksiyası (PCR)
Tətbiq PCR vasitəsilə hədəf parça adlanan, verilən DNA nümunəsindəki spesifik
bir hissə laborator şəraitdə kütləvi şəkildə çoxaldıla bilir.
Metod PCR üçün hədəf parçanın olduğu ikizəncirli DNA, istiyədavamlı DNA polimeraz, 4 nukleotid və 15−20 nukleotidlik təkzəncirli DNA molekulları olan iki
primer tələb olunur. Bir primer bir zəncirin bir ucundakı ardıcıllığa komplementar
ikən, ikincisi digər zəncirin əks ucundakı ardıcıllığa komplementar olmalıdır.

Hədəf
bölgə
Genom DNA-sı
1 Denaturasiya
Zəncirləri
bir-birindən
ayırmaq üçün
məhlul qızdırılır

Dövrə 1
2 DNA
istehal
olunur

2 Yapışma
Primerlərin
hədəf parçanın
uclarına hidrogen
rabitələriylə
yapışması üçün
məhlul soyudulur

3 Uzanma
DNA polimeraz
primerlərin
3` ucuna
nukleotidlər
əlavə edir.

Primerlər

Yeni
nukleotidlər

Dövrə 2
4 DNA
istehal
olunur

Dövrə 3
8 DNA-dan
2-si (ağ
qutu) doğru
uzunluqda
hədəf parçalardır

üçün yaranmış təkamül adaptasiyasıdır.
Bu gün Pfu adlı Pyrococcus furiosus arxeya
növündən alınan enzim də geniş istifadə
olunur. Bu enzim Taq polimerazdan daha
dəqiq və davamlı, ancaq daha bahalıdır.
PCR sürətli və olduqca spesifikdir.
Nümunədə başlanğıc materialı həddindən
artıq az miqdarda, hətta qismən parçalanmış
belə olsa, hədəfdəki ardıcıllığa sahib bir neçə
bütöv DNA nüxəsi PCR üçün kifayət edir.
Metodun yüksək spesifikliyinin əsasında
primer cütü dayanır. Primerlər hər biri bu
parçanın əks tərəflərindəki 3' ucuna olmaqla,
yalnız hədəf parçaya bağlanan nukleotid
ardıcıllığına malik olmalıdır. Yüksək spesifiklik
üçün primerlərin 15 nukleotid və ya daha
uzun olması tələb olunur. Hər uğurlu
dövrədə doğru uzunluqdakı hədəf DNA
məhsulunun sayı iki dəfə artır. Yəni n dövrə
sayı olduğunda, molekul sayı 2n qədərdir.
Təqribən, 30 dövrəyə hədəf ardıcllığına malik
DNA sayı milyarda çatır.
Sürət və spesifikliyinə baxmayraq, PCR
bir gendən külli miqdarda əldə etmək işində
hüceyrədə gen klonlama metodunun yerini
ala bilmir. Bunun səbəbi PCR replikasiyasında
baş verən səhvlərin məhsulun keyfiyyəti və
uzunluğuna təsir etməsidir. PCR klonlama
üçün spesifik DNA parçalarının istehsalında
istifadə olunur. Primerlər elə sintez olunur
ki, PCR məhsulu klonlama vektorunda olan
restriksiya kəsmə nöqtələri ehtiva etsin.
Beləcə, PCR məhsulu ilə vektoru kəsərək
bir-birinə yapışdırmaq olur (Şəkil 20.8). Əldə
olunan rekombinant plazmidlər arasından
doğru parça ehtiva edəni seçmək üçün,
ardıcıllama həyata keçirilir.
1985-cil ildə ixtira olunan PCR bioloji
tədqiqat və genetika mühəndisliyinə
güclü təsir göstərmişdir. Metod cürbəcür
qaynaqlardan alınan materialın DNA-sını
çoxaltmaq üçün istifadə edilib və edilməyə
davam edir: 40 min illik donmuş tüklü
mamont; cinayət yerində aşkar edilən barmaq
izi, az miqdarda qan, toxuma və ya sperma;
genetik xəstəliklərin doğumöncəsi diaqnozu
üçün embriondan əldə edilən tək bir hüceyrə
(Şəkil 14.19); HIV kimi təyini edilməsi çətin
olan viruslara yoluxan hüceyrələr (HIV təyini
üçün virusun genləri çoxaldılır). PCR-nin
tətbiq sahələrinə irəlidə yenidən qayıdacağıq.

Nəticə 3 dövrədən sonra 2 hədəf parça istehsal olunmuşkən, 30 dövrə sonunda
1 milyarddan (109) çox məhsul əldə olunur.
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Şəkil 20.8 Genlərin klonlanmasında PCR və restriksiya enzimləri. Maraq dairəsindəki gen və ya başqa bir DNA hissəsini klonlama vektoruna yapışdırmaqdan ötrü, sözügedən DNA-nın istehsalı
üçün, adətən, PCR istifadə olunur (Şəkil 20.4).

PCR primerləri əldə
olunacaq məhsulun hər
iki ucundakı ardıcıllıqların
klonlama vektorundakı
restriksiya bölgələri ilə
uyğun olması təmin
ediləcək şəkildə dizayn
edilir.
Plazmid
üzərində
bakteriyada
bəlli antibiotikə
qarşı müqavimət yaradan
gen var.

Klonlama
vektorunda istifadə
olunan RE ilə
doğranır.

Klonlama vektoru
(bakteriya plazmidi)
Qarışdırılıb tikilir

Rekombinant
DNA plazmidi
Rekombinant DNA plazmidləri bakteriya ev hüceyrələrinə yeridilir. Antibiotiklə
emal olunan kulturada,
yalnız müvafiq genli plazmidi
daşıyan, beləcə müqavimətli
olanlar sağ qalır.

Klonlanan Eukariot Genlərin Ekspressiyası
Gen ev hüceyrəsində klonlandıqdan sonra, onun
protein məhsulunu tədqiqat və ya praktiki tətbiqlər
üçün kütləvi şəkildə istehsal etmək mümkündür (Başlıq
20.4). Həm bakteriya, həm də eukariot sistemlər bu
məqsədlə istifadə oluna bilir. Bu iki sistemin hər birinin
özünəməxsus müsbət və mənfi yönləri var.

Bakteriya Ekspressiya Sistemləri
Klonlanan eukariot genin ev bakteriyasında düzgün
fəaliyyət göstərməsi üçün bəzi maneələr var. Çünki
eukariotların gen ekspressiya mexanizmi bakteriyalardan
müəyyən cəhətlərinə görə fərqlənir. Promotor və
digər DNA tənzim elementlərindən qaynaqlanan
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fərqlər üçün ekspressiya vektorları istifadə olunur.
Ekspressiya vektoru əlavə olunacaq eukariot genin
doğru oxunma çərçivəsində yerləşməsi üçün, güclü
bakteriya promotorunun yuxarısına bitişik restriksiya
bölgəsi ehtiva edən klonlama vektorudur. Bakteriya
mexanizmi bu promotoru tanıdığı üçün, həmin
promotora birləşmiş yad gen işləyir. Belə ekspressiya
vektorları bir çox eukariot proteinin bakteriyalarda
sintezinə imkan verir.
Klonlanan eukariot genin bakteriyada
ekspressiyasında rast gəlinən digər bir problem əksər
eukariot genlərində protein kodlamayan bölgələrin,
yəni intronların varlığıdır (Başlıq 17.3). İntronlar
eukariot geni çox böyütdüyü və yöndəmsiz hala
gətirdiyi üçün, RNA-splaysinq mexanizmi olmayan
bakteriyalarda genin düzgün ekspressiyası baş vermir.
Problemi sadəcə ekzonlardan ibarət genlərin istifadəsi
ilə aradan qaldırmaq olur. (Buna komplementar DNA və
ya cDNA deyilir; Şəkil 20.10.)

Eukariot DNA Klonlama və Ekspressiya
Sistemləri
Genlərin klonlama və ekspressiyasında ortaya çıxan
eukariot-bakteriya uyğunsuzluqlarını ev hüceyrəsi
olaraq maya kimi eukariot canlıları istifadə etməklə
həll etmək olar. Təkhüceyrəli göbələk olan mayanı
çoxaltmaq da bakteriyalar kimi asandır. Üstəlik, maya
eukariot aləmində nadir bir şey olan plazmidlərə
malikdir.
Eukariot ev hüceyrəsi RNA splaysinq əməliyyatını
həyata keçirə bilməklə yanaşı, proteinlərə karbohidrat
və lipid əlavəsi kimi translyasiya sonrası əməliyyatları
da yerinə yetirə bildiyi üçün üstünlük təşkil edir. Bir
çox eukariot proteini bu əlavələr olmadan işləmir və
bakteriya bu mexanizmlərdən məhrumdur. Sözügedən
protein məməlilərə aidddirsə, bəzən, maya sistemləri
də bu tapşırığın həllini tapa bilmir. Bu məqsəd üçün
məməli və həşərat hüceyrə xətləri kimi kulturada
yetişdirilən sistemlər istifadə olunur. Burada,
baculovirus kimi viruslar həşərat hüceyrə xətlərinə
rekombinant DNA köçürmək üçün istifadə oluna bilir.
Hüceyrələrə rekombinant DNA yeridilməsi
işində vektorlardan əlavə, başqa metodlar da var.
Elektroporasiya hüceyrələrin olduğu məhlula qısa
elektrik vuruşları tətbiq edərək, membranda keçici
dəliklər açır və beləcə, DNA-nın içəriyə daxil olmasına
imkan yaradır. DNA tək bir eukariot hüceyrə içinə
mikroskopik səviyyədə kiçik iynə ilə də birbaşa yeridilə
bilir. Agrobacterium tumefaciens torpaq bakteriyası da
genetik materialı bitki hüceyrələrinə yeritmək üçün
istifadə olunur. İstənilən halda, hüceyrə daxilinə
girən DNA ekspressiya oluna bilmək üçün, genetik
rekombinasiya ilə genoma inteqrasiya olunmalıdır.
Genlərin ekspressiya edilməsi protein funksiyasını
öyrənməyə imkan yaradır (Başlıq 20.2).

Növlərarası Gen Ekspressiyası və Ortaq
Əcdad

BAŞLIQ 20.2

TƏKAMÜL Bu hüceyrələrin nə qədər fərqli olduğunu
nəzərə alsaq, eukariot proteinlərinin bakteriyalarda
ekspressiya oluna bilməsi (proteinlər lazımi şəkildə
emaldan keçməsə belə) olduqca diqqətəlayiq hadisədir.
Əslində, bir bioloji növdən alınaraq, tamamilə fərqli
növə köçürüldükdə mükəmməl işləyən genlərin sayı
çoxdur. Tütün bitkisinə köçürülmüş işıldaböcək geni,
donuza köçürülmüş meduza geni bunlara misal ola
bilər (Şəkil 17.7). Bu müşahidələr günümüzdə yaşayan
növlərin ortaq əcdadlara sahib olduğunun göstəricisidir.
Nümunələrdən biri heyvanlardan tutmuş milçəklərə
qədər müxtəlif orqanizmlərdə mövcud olan Pax-6
genidir. Onurğalı Pax-6 geni mürəkkəb gen ekspressiya
silsiləsinə təkan verərək, tək bir linzaya malik onurğalı
gözünün formalaşmasına gətirib çıxarır. Meyvə
milçəyinin Pax-6 geni isə, onurğalı gözündən çox fərqli
olan mürəkkəb göz əmələ gətirir. Siçan Pax-6 geni
klonlanıb, milçək embrionuna, buradakı Pax-6 geninin
yerini alacaq şəkildə yeridildiyində, siçan geninin
milçəyin mürəkkəb gözünün formalaşmasına xidmət
etdiyini müşahidə etmək, alimlərin təəccübünə səbəb
olmuşdur (Şəkil 50.16).
Əməliyyatın tərsi olaraq, milçək Pax-6 geni qurbağaya
köçürüldükdə, qurbağa gözü əmələ gəlmişdir. Onurğalı
və milçəklərdə təkan verilən genetik proqram çox
fərqli gözlərlə nəticələnsə də, iki fərqli Pax-6 geninin
linza inkişafında bir-birini əvəz edə biməsi çox qədim
keçmişdə ortaq bir gendən törədiklərinə dəlalət edir.
Bütün canlı orqanizmlər ortaq təkamül keçmişinə malik
olduqları üçün, təməl gen ekspressiya mexanizmləri də
ortaqdır. Bu fəsildə müzakirə olunan rekombinant DNA
texnologiyasının əsasında elə bu ortaqlıq yatır.

DNA texnologiyası genlərin
ekspressiya və funksiyasını
öyrənmək üçün istifadə olunur

YOXLAMA 20.1
PvuI enziminin restriksiya bölgəsi belədir:

1. ƏLAQƏ QUR
			

5’-CGATCG-3’

			3’-GCTAGC-5’

Enzim hər iki zənciri T və C arasından kəsərək, pilləli struktur
əmələ gətirir. Burada qırılan hansı tip rabitədir? (Başlıq 5.5)
2. TƏSVİR ET
kimidir:
		

DNA-nın bir zəncirinin ardıcıllığı aşağıdakı
5’-CTTGACGATCGTTACCG-3’

Digər zənciri yazın. Birinci sualda verilən PvuI bu molekulu
kəsərmi? Kəsərsə, məhsulları yazın.
3. Plazmid vektorları ilə bakteriyada klonlanan eukariot
genlərindən kütləvi protein istehsalında meydana çıxa biləcək
çətinliklər nələrdir?
4. VİZUAL BACARIQ
Şəkil 20.7 ilə Şəkil 16.20-ni müqayisə
edin. Nə üçün PCR-nin DNA replikasiyasında hər dövrədə
uclar qısalmır?

Bir bioloji sistemin necə işlədiyini başa düşmək üçün,
onu təşkil edən hissələrin funksiyasını anlamaq lazımdır.
Verilən bir gen və ya gen qrupunun harada və nə zaman ekspressiya olunduğu məlumatı onların funksiyası
haqqında çox şey deyə bilir.

Gen Ekspressiyasının Analizi
Qarşısına çoxhüceyrəli orqanizmin çox müxtəlif
hüceyrə tiplərindən birini, xərçəng hüceyrələrini, və ya
inkişafda olan embrion toxumalarını öyrənmək məqsədi
qoyan bioloqun ilk işi, adətən, verilən hüceyrə tipində
ekspressiya olan genləri tapmağa çalışmaqdır. Bu
tapşırığı həll etməyin ən sadə yollarından biri istehsal
olunan mRNA-ları təyin etməkdir. Burada, ilk olaraq,
verilən bir genin ekspressiya gedişatını analiz edən
metodlardan bəhs olunacaq. Növbəti mövzu maraq
dairəsindəki hüceyrə və ya toxumaların ekspressiya
etdiyi gen qruplarını tapma yollarıdır. Bütün bu
metodlar nukleotid ardıcıllıqlarının komplementarlığı
prinsipinə, necəsə, bağlıdır.

Genlərin Tək-tək Öyrənilməsi
Drosophila melanogaster növünün embrion inkişafında
önəmli olduğu təxmin olunan bir genini klonladığınızı
fərz edin. İlk addım bu genin hansı embrion hüceyrələrdə işlədiyi, başqa sözlə, müvafiq mRNA molekullarının
embrionun hansı bölgəsində yerləşdiyi sualına cavab
axtarışı ola bilər. mRNA-ları hansısa bir yolla izlənə
biləcək komplementar molekul ilə nuklein turşu hibridizasiyası vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Qısa,
təkzəncirli RNA və ya DNA nuklein turşusu olan bu
komplementar molekullar nuklein turşu zondu adlanır.
Klonlanan geni qəlib kimi istifadə edərək, mRNA-ya
komplementar olan zond istehsal etmək olar. Deyək ki,
mRNA ardıcıllığının bir hissəsi belədir:
5' ...

... 3'

O zaman, təkzəncirli DNA zondunun ardıcıllığı belə
olmalıdır:
3'

5'

Zondları izləyə bilmək üçün, sintez edilərkən onlara
fluoresent nişan bağlanır. Zondlu məhlul drozofil embrionlarına tətbiq edilərək, genin transkripsiya olunduğu
hüceyrələrdə istehsal olunan çoxsaylı mRNA yığını içərisində spesifik komplementar ardıcıllığa malik olanlar
ilə hibridizasiya olması təmin olunur. Metod mRNA
molekullarını olduğu yerdə görməyə imkan yaratdığı
üçün in situ hibridizasiya (lat. in situ, yerində) adlanır. Zondları fərqli fluoresensiya boyaları ilə işarələmək
mümkündür. Bu sayədə, bəzən, heyrətamiz gözəllikdə
nəticələr əldə olunur. (Şəkil 20.9).
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Şəkil 20.9 In situ hibridizasiya analizi ilə gen mövqeyini təyin
etmək. Drozofil embrionu 5 fərqli mRNA-nın hər biri üçün fərqli
fluoresensiya boyas ilə işarələnmiş DNA zondu ehtiva edən məhlulda
inkubasiya edilir. Nəticədə, embrion fluoresensiya mikroskopunda
aşağıdakı kimi görünür. Hər rəng spesifik bir genin mRNA şəklində ekspressiya olunduğu yeri işarə edir. Mikroqrafın sarı və mavi
hüceyrələrindən yuxarıya çəkilən oxlar sxematik olaraq, işarəli zond
ilə mRNA hidridləşməsini təsvir edir. qs geninin işlədiyi sarı hüceyrələr
ql geninin işlək olduğu mavi hüceyrələr ilə əlaqəyə girərək, bədənin
buğumlanmasının əsasının qoyulmasına kömək edir. Ən altdakı xəritə
mikroqrafda görünən buğumları təsvir edir.

Sarı DNA zondu qanadsızlıq (qs) geni istehsal edən
hüceyrələrdəki mRNA-ya
bağlanır. Bu gen ifraz olunan
siqnal proteini kodlayır.

Mavid DNA zondu qanadlılıq
(ql) geni istehsal edən hüceyrələrdəki mRNA-ya bağlanır.
Bu gen isə, transkripsiya
faktoru kodlayır.

3'

5'

3'

5'

...

...

...

...

5'

3'

5'

3'
ql mRNA-sı

qs mRNA-sı

ql geni
ekspressiya
edən
hüceyrələr

qs geni
ekspressiya
edən
hüceyrələr
Baş

50 μm

Döş

T1

T2

A1

A2

A3

A4

A5

Buğum
sərhəddi

Baş

Döş

Qarın

Fərqli hüceyrə tiplərinin və ya eyni hüceyrənin
embrion inkişafın fərqli mərhələlərindəki spesifik
mRNA miqdarlarını müqayisə etmək üçün RT-PCR,
əks transkriptaz polimeraz zəncir reaksiyası (ing.
reverse transcriptase chain reaction) çox geniş istifadə
olunur. RT-PCR əməliyyatı mRNA nümunə dəstlərini
müvafiq ardıcıllığa malik ikizəncirli DNA-ya çevirməklə
başlayır. İlk növbədə, əks transkriptaz enzimi (retrovirusdan əldə edilir, Şəkil 19.9) vasitəsilə nümunədəki
hər bir mRNA-nın əks transkript adlanan komplemen422
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1 Əks transkriptaz
sınaq şüşəsində hüceyrə nümunələrindən çıxarılan mRNA
məhluluna əlavə
olunur.
2 Əks transkriptaz
ilk DNA zəncirini
mRNA-nı qəlib və qısa
poli-dT DNA primeri
kimi istifadə edərək,
istehsal edir.
3 Bir başqa enzim
mRNA-nı parçalayır.
4 DNA polimeraz
reaksiya qarışığı içindəki primerləri istifadə
edərək, DNA-nın ikinci
zəncirini istehsal edir.

5 Məhsul genin
intronsuz, bütün
kodlayan hissələrini ehtiva edən
cDNA-dır.

Qarın

T3

Şəkil 20.10 Eukariot genlərdən cDNA sintezi. Komplementar
DNA (cDNA) birinci zəncirə qəlib olaraq mRNA alınmaqla, sınaq
şüşəsində istehsal olunur. Burada, yalnız bir mRNA göstərilmişdir,
ancaq yekun cDNA yığını hüceyrənin bütün mRNA-larını təmsil edir.
Nüvənin
DNA-sı
Sitoplazmada
mRNA-lar

mRNA

5'

Əks
transkriptaz

Poli-A
quyruğu
A A A A A A 3'
T T T T T 5'

3'

DNA
zənciri

5'
3'

Primer
(poli-dT)

A A A A A A 3'
T T T T T 5'

5'
3'

3'

5'

DNA
polimeraz

5'
3'

3'
5'
cDNA

tar DNA nüsxəsi çıxarılır (Şəkil 20.10). mRNA-ların 3'
ucunda poli-A quyruğu adlanan adenin silsiləsi olduğunu xatırlayın. Bunun əsasında, bir DNA zəncirinin
istehsalı üçün primer vəzifəsi görən qısa timin dezoksiribonukleotidlər (poli-T) istifadə olunur. mRNA enzimlə
doğrandıqdan sonra, birincisinə komplementar olan
ikinci DNA zənciri DNA polimeraz vasitəsilə sintez
olunur. Əldə olunan ikizəncirli DNA komplementar
DNA, cDNA (ing. complementary DNA) adlanır. (mRNA
əsasında istehsal olunduğu üçün cDNA-larda intronlar
olmur və beləcə, əvvəl də bəhs olunduğu kimi, bakteriyada ekspressiya etmək üçün uyğundur.) Məsələn,
verilən bir drozofil geninin ekspressiyasının zamanlamasını öyrənmək məqsədi güdülürsə, canlının fərqli mərhələlərdəki embrionlarından bütün mRNA-ları izolyasiya edərək, cDNA-ya çevirmək lazımdır (Şəkil 20.11).
RT-PCR əməliyyatının növbəti addımı PCR mərhələsidir (Şəkil 20.7). Bilindiyi kimi, PCR maraq dairəsindəki DNA hissəsinin əks uclarına bağlanan primerlər
vasitəsilə, spesifik olaraq bu ikizəncirli DNA parçasını
sürətlə, külli miqdarda çoxaldan metoddur. Təsvir
olunan RT-PCR təcrübəsində isə, drozofildəki genin
ətrafına uyğun primerlər ilə, ayrı-ayrı nümunələrdə, hər
bir embrion mərhələsindən alınan cDNA-ları qəlib kimi

Qarşılıqlı Əlaqədə Olan Gen Qruplarının
Öyrənilməsi

Şəkil 20.11

Tədqiqat Metodu RT-PCR ilə bir gen

ekspressiyasının analizi.

Tətbiq RT-PCR əks transkriptaz (RT) enzimi, PCR və gel elektroforez
metodlarını əhatə edir. RT-PCR fərqli toxuma, embrion inkişafın fərqli
mərhələlərindəki hüceyrələr və ya eyni toxumanın fərqli hüceyrələri
kimi nümunələrin gen ekspressiyasını müqayisə etmək məqsədilə
istifadə oluna bilir.
Metod Burada, drozofilin 6 fərqli embrion mərhələsindən alınan
mRNA nümunələrinin spesifik bir mRNA üçün analizi təsvir olunur.
1-ci və 2-ci addımda, yalnız bir mərhələnin mRNA-sı göstərilib.
1 cDNA sintezi mRNA-ları əks
transkriptaz və digər lazımi
maddələrlə qarışdıraraq
həyata keçirilir.

mRNA-lar

cDNA-lar
2 PCR ilə çoxaltma
hədəfdəki drofozil
geninə spesifik
primerlərin əlavəsi ilə
baş verir.

Primerlər

Spesifik
gen

1

Embrion mərhələlər
2
3
4
5

6

3 Gel elektroforezində
DNA zolaqları yalnız
hədəfdəki drozofil
genindən transkripsiya
olmuş mRNA ehtiva
edən nümunələrdə
görünəcəkdir.
Nəticə Sözügedən genin mRNA-sı 2-ci mərhələdən etibarən istehsal
olunmağa başlayır. Gel üzərindəki mövqeyi ilə təyin olunan coxaldılmış parçanın ölçüsü mRNA ölçüsündən deyil, istifadə olunan primerlər arasında qalan məsafədən asılıdır.

istifadə etməklə, PCR-lər həyata keçirilməlidir. Məhsul
gel üzərində analiz edildikdə, zolaqlar şəklində görünən
amplifikasiya olan bölgə nüsxələri yalnız hədəf gendən
mRNA ehtiva edən nümunələrdə görünəcəkdir. Təkmilləşdirilmiş metod olaraq fluoresensiya boyası vasitəsilə
ikizəncirli PCR məhsuluna bağlandığı zaman parıldayan qRT-PCR, kəmiyyət RT-PCR-si (ing. quantitative
kəmiyyət) metodu icad olunmuşdur. Yeni qRT-PCR
avadanlıqları çıxan işığı aşkar edib, PCR məhsulunun
miqdarını ölçə bilir. Beləcə, elektroforez mərhələsi
aradan qaldırıldığı kimi, RT-PCR-nin xüsusi üstünlüyü
olaraq, kəmiyyət məlumatı da əldə olunur. RT-PCR və
ya qRT-PCR metodlarını eyni zaman aralığında fərqli
toxumalardan toplanmış mRNA ilə spesifik mRNA
istehsal edən hüceyrələri təyin etmək üçün də həyata
keçirmək mümkündür.

Bioloqların qarşısında duran ən önəmli məsələlərdən
biri genlərin birlikdə necə hərəkət edib işlək bir orqanizm ortaya çıxardığını başa düşməkdir. Bu gün artıq
bir çox bioloji növün genomu aşkar edildiyinə görə,
sistem yanaşması adlanan metodla böyük gen yığınlarının
ekspressiyasını araşdırmaq mümkündür. Tədqiqatçılar
ümumgenom datası əsasında, genlərin hansı toxuma
və ya inkişaf mərhələsində işlədiyini araşdıra bilirlər.
Məqsədlərdən biri ümumgenom gen ekspressiya şəbəkələrinin təyinidir.
Ümumgenom ələqələndirmə araşdırmaları üçün
DNA mikrosilsilə analizindən istifadə etmək olar. DNA
mikrosilsilə hər biri bir geni təmsil edən, şüşə slayda
bərkidilmiş cüzi miqdarda təkzəncirli DNA parçalarından ibarət, sıx yerləşən çox böyük sayda nöqtəciklərin
şəbəkə və ya silsiləsidir. Kompüter çipi ilə bənzərliyinə
görə dolayı mikrosilsilə DNA çipi də adlandırılır. İdeal
olaraq, DNA parçaları orqanizmin sahib olduğu bütün genləri təmsil etməlidir. Araşdırılan hüceyrələrin
mRNA-ları əksinə transkripsiya olunaraq, cDNA-ya çevrilir (Şəkil 20.10) və onlara fluoresensiya nişanları əlavə
edilir ki, bu da cDNA-ların mikrosilsilə üzərində zond
kimi istifadə olunmasına imkan verir. Fərqli hüceyrə
nümunələri üçün fərqli fluorosensiya boyaları istifadə
etməklə, bir təcrübədə birdən çox nümunəni sınaqdan
keçirmək mümkündür. Əldə olunan rəngli nöqtələrlə
dolu bu naxışın hər bir nöqtəsi ora bağlanan zondu əks
Şəkil 20.12 Mikrosilsilə ilə kütləvi gen analizi. Aşağıdakı DNA
mikrosilsilə analizi insanın iki fərqli toxumasından çıxarılan mRNA-lardan istehsal olunaraq, qırmızı (toxuma 1) və yaşıl (toxuma 2) fluoresent boya ilə işarələnmiş iki cDNA dəstinin müqayisəsini təsvir edir.
İşarələnmiş cDNA-lar 5760 insan geni - təqribən, bütün gen sayının
dörddə biri qədər gen ehtiva edən mikrosilsilə ilə hibridlənmişdir.
Silsilənin bir hissəsi böyüdülmüş şəkildə göstərilib. Qırmızı həmin yuvada yerləşən genin toxuma 1-də ekspressiya olduğunu, yaşıl toxuma
2-də, sarı hər ikisində, qara isə, heç birində ekspressiya olunmadığını
göstərir. Yuvanın fluoresensiya şiddəti genin nisbi ekspressiyasını əks
etdirir.
▼ DNA mikrosilsilə.
Hər bir nöqtə spesifik bir genə aid DNA
parçasından çox
sayda nüsxə ehtiva
edən yuvacıqdır.

cDNA
Toxuma 1-də işləyən
genlər bu toxumanın
mRNA-sından əldə olunan
qırmızı cDNA ilə cütləşir.
Toxuma 2-də işləyən
genlər bu toxumanın
mRNA-sından əldə olunan
yaşıl cDNA ilə cütləşir.
Hər iki toxumada işləyən
genlər həm qırmızı, həm
də yaşıl cDNA-ya bağlanır.
Bu yuvalar sarı görünür.
Heç bir toxumada
işləməyən genlər heç
bir cDNA-ya bağlanmır.
Yuvalar qara görünür.

FƏSİL 1 Biologiyanın
Əsas
Təkamül
Elmi Araşdırma
FƏSİL
20 Mövzuları,
DNA Vasitələri
vəvəBiotexnologiya
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etdirir və beləcə, analiz edilən hüceyrə nümunəsindəki hansı genlərin ekspressiya olunduğunu üzə çıxarır
(Şəkil 20.12). Mikrosilsilə texnologiyasının inkişafına
1995-ci ildə bu mövzuda bir sıra elmi məqalənin çap
olunması ilə start verildi. Günümüzdə bu texnologiyanın daha mürəkkəb versiya və tətbiqləri var.
Ucuz və sürətli DNA ardıcıllama metodları icad
edildikcə, mikrosilsiləyə duyulan ehtiyac azalır. Halhazırda, ekspressiya olunan genləri təyin etmək üçün
toxumalardan çıxarılan cDNA-ları birbaşa ardıcıllamaq
sadə və əlçatan hala gəlmişdir. Əslində, ardıcıllığı ortaya çıxarılan cDNA olsa da, bu sadə metod RNA-seq
(RNA ardıcıllama, ing. RNA sequencing) adlanır. Əməliyyatda mRNA və digər RNA tipləri hüceyrədən izolyasiya edilərək bənzər ölçülü, kiçik parçalara doğrandıqdan sonra, cDNA-ya çevrilir (Şəkil 20.13). Bu qısa cDNA
parçalarının ardıcıllığı aşkarlandıqdan sonra, kompüter
proqramı ilkin molekulun bütöv ardıcıllığını ya (əgər
canlının genomu bilinirsə) genom ardıcıllığı əsasında, ya da parçaların üst-üstə düşən hissələri əsasında
hesablayır. RNA ardıcıllama metodu mikrosilsilələrlə
müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Birincisi,
əməliyyat işarəli zondlarla hibridləməyə əsaslanmadığı
üçün, tədqiq edilən canlı növünün genom ardıcıllığı
məlumatına ehtiyac qalmır (hərçənd, bu məlumatlar,
adətən, əlçatan olur). İkincisi, yalnız çox yüksək və ya
Şəkil 20.13 RNA ardıcıllama vasitəsilə çoxsaylı gen

ekspressiyasının analizi. RNA ardıcıllama metodu genlərin ekspressiya
səviyyələri də daxil olmaqla, onlar haqqında geniş spektrə yayılan informasiya istehsal edir.
1 Tədqiq edilən
toxumadan
mRNA-lar ayrılır.
2 mRNA-lar
bənzər ölçülərə
sahib kiçik
parçalara doğranır.

4 cDNA-lar
ardıcıllanır.
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Gen Funksiyasının Təyini
Bir gen araşdırma hədəfinə qoyulduqdan sonra, onun
funksiyası necə təyin olunur?
Bir genin ardıcıllığını başqa canlı növlərindəki ardıcıllıqlar ilə müqayisə etmək olar. Başqa bir canlıda bənzər
genin funksiyası məlumdursa, tədqiqat obyekti olan
genin də bənzər funksiya daşıdığını irəli sürmək mümkündür. Gen ekspressiyasının yer və zamanı haqqında
data ilə bu fərziyyəni gücləndirmək olar. Daha güclü
dəlillər üçün geni sıradan çıxarıb, bunun hüceyrə və ya
orqanizm üzərindəki təsirlərini ölçmək yoluna müraciət
oluna bilir.

Gen və Genom Redaktəsi

3 mRNA-lar
əksinə transkripsiya
vasitəsilə eyni
ölçülü cDNA-lara
çevrilir.

5 Bu qısa ardıcıllıqlar
genom ardıcıllığı üzərinə
xəritələnir. Əldə edilən
data bəlli bir qısa ardıcıllığın
neçə dəfə xəritələndiyi
informasiyasını da ehtiva
edir. Buradan verilən
toxumada hansı genlərin
ekspressiya olduğunu
və ekspressiya səviyyəsi
haqqında məlumat almaq
olur.

çox alçaq səviyyədə dəqiq ölçmə apara bilən mikrosilsilədən fərqli olaraq, RNA ardıcıllama çox geniş ekspressiya səviyyələrini ölçə bilir. Üçüncüsü, dərin analiz
ilə fərqli splaysinqli mRNA tipləri kimi bəlli bir genin
ekspressiyası haqqında geniş informasiya əldə etmək
imkanı verir. DNA ardıcllamanın qiyməti sürətlə aşağı
düşdükcə, tətbiqləri də geniş yayılır. Ancaq əksər hallarda, genlərin ekspressiyasının ayrı-ayrılıqda RT-PCR ilə
təsdiqlənməsi tələb olunur.
Bu gün minlərlə genin ekspressiyasını bir dəfədə
aşkarlamaq mümkündür. DNA texnologiyası avtomatlaşdırma ilə birləşdirildikdə, belə geniş miqyaslı əməliyyatları həyata keçirmək çətin olmur. DNA mikrosilsilə
və RNA ardıcıllama metodları ilə gen funksiyasının
aşkarlanması və genlərarası əlaqələrin ortaya çıxarılması
xəstəlikləri daha yaxşı anlamaq, yeni diaqnoz üsulları,
eləcə də, müalicə yolları tapmaq üçün ipucları təklif
edə bilir. Məsələn, xərçəngli və xərçəngsiz döş toxumalarının gen ekspressiyalarının müqayisəsi nəticəsində
məlumat əsaslı, daha effektiv müalicə protokolları tərtib
olunur (Şəkil 18.27). Son təhlildə, bu metodlarla əldə
olunan informasiya yığını çoxsaylı genlərin qarşılıqlı
əlaqəyə girərək, bütöv bir orqanizmi necə ortaya çıxardığı və sistemi necə qoruyub saxladığına dair anlayışlarımızı genişlədəcəkdir.

Genom ardıcıllığı

Molekulyar bioloqlar uzun zamandır hüceyrənin genetik maddəsini təxmin oluna bilən şəkildə dəyişdirmək,
yəni redaktə etmək metodlarının axtarışındadırlar. Bunlardan biri olan in vitro mutagenez klonlanan gendə
spesifik mutasiyalar yaradıldıqdan sonra, bu dəyişdirilmiş genin hüceyrədə öz normal versiyalarının yerini
alacaq şəkildə hüceyrəyə geri qaytarılmasıdır. Mutasiya
gen məhsulunun funksiyasını dəyişdirir və ya tamamən
sıradan çıxarırsa (gen nokautu), mutant hüceyrənin
fenotipi bu qeyri-normal proteinin funksiyasını ortaya
çıxara bilər. 1980-ci illərdə işlənib hazırlanmış molekulyar və genetik metodlar tədqiqatçılara hər hansı verilən
bir geni sıradan çıxarılmış siçanlar yaradaraq, həmin genin canlıda rolunun araşdırılması imkanı yaradır. Mario
Capecchi, Martin Evans və Oliver Smithies 2007-ci ildə,
bu metodların icadına görə, Nobel Mükafatına layiq
görülmüşlər.

Son 10 ildə genləri canlı hüceyrədə redaktə etmək üçün güclü bir metod ortaya çıxmışdır.
CRISPR-Cas9 sistemi adlanan bu yeni metod Jennifer
Doudna və Emmanuelle Charpentier tərəfindən ixtira
edilmişdir. Cas9 bakteriyanın faq infeksiyasına qarşı
mübarizədə istifadə etdiyi bir proteindir və CRISPR
bölgəsindən əldə olunan bələdçi RNA ilə birlikdə işləyir
(Şəkil 19.7). Bu protein nukleaz olub, restriksiya enzimlərinə bənzər şəkildə, ikizəncirli DNA molekulunu kəsə
bilir. Ancaq RE-lər yalnız müəyyən bir DNA ardıcıllığını
tanıyarkən, Cas9 yönləndirildiyi hər hansı ardıcıllığı
kəsəcəkdir. Yönləndirmə əmri bələdçi RNA-dan alınır.
Cas9 bu RNA-ya bağlanaraq, onu yönləndirici vasitə
kimi istifadə edir və RNA-ya tam komplementar DNAnı kəsir. Enzimin bu xassəsi RNA-sı ilə birləşdirilərək,
laboratoriyada hüceyrələri dəyişdirmək üçün istifadə
olunur (Şəkil 20.14). Bələdçi RNA hədəf genə komplementar olacaq şəkildə emal olunur. Cas9 hədəfdəki bu
DNA-nın hər iki zəncirini kəsdikdən sonra, açıq uclar
Şəkil 16.19-dakına bənzər DNA təmir sisteminə təkan
verir. Təmir sistemi enzimlərinin qəlib kimi istifadə
edə biləcəyi zədəsiz DNA olmadığı təqdirdə isə (Şəkil
20.14, sol aşağı), təmir enzimləri ucları birləşdirərək,
nukleotidlərin bəzən çıxarılmasına, bəzən də əlavəsinə
səbəb olur. Kəsilmiş genin kodlanan bölgəsinə yönləndirildiyində, bu birləşdirmə əməliyyatı çox zaman DNA
ardıcıllığını dəyişdirərək, genin sıradan çıxarılmasına
səbəb olur.
Metod genin nə etdiyini başa düşməkdən ötrü onun
sıradan çıxarılması üçün son dərəcə effektivdir və bakteriya, balıq, siçan, həşərat, insan hüceyrələri, eləcə də,
müxtəlif mədəni bitkilər daxil olmaqla, bir çox orqanizmə tətbiq olunmuşdur. Mutasiya daşıyan genləri təmir
etmək məqsədli CRISPR-Cas9 variantları da var (Şəkil
20.14). Burada, CRISPR-Cas9 sistemi ilə yanaşı normal,
işlək gen əlavə olunur. Cas9 hədəfindəki DNA-nı kəsdikdən sonra, təmirçi enzimlər normal genə aid DNA
parçasını qəlib kimi isifadə edərək, hədəfəki DNA-nın
kəsilən bölgəsini təmir edir. Bu yanaşma daha sonra
müzakirə olunacaq gen terapiyası sahəsində istifadə
olunur.
CRISPR-Cas9 sistemi, həm də, həşarat genlərini
dəyişdirərək, qlobal həşarat mənşəli xəstəliklər probleminin həlli məqsədilə inkişaf etdirilir. Yanaşmalardan
biri onların xəstəliyi yayma bacarıqlarının qarşısını
almaq ola bilər. Bundan əlavə, yanaşmanın digər bir
səciyyəvi xüsusiyyəti yeni allelin yabanı tip allelə güclü
irsi üstünlük qurması üçün dizayn edilməsidir. Çoxalma
prosesində emal olunmuş genin seçici üstünlüyü yeni
allelin populyasiyadakı nisbətini yuxarı çəkdiyi üçün
metod gen çəkmə adlanır.

Gen Funksiyasının Öyrənilməsi üçün Digər
Metodlar
Hədəflənən gen ekspressiyasını susdurmaq üçün istifadə olunan digər bir metod genomda dəyişiklik etmək
yerinə, RNAi (Başlıq 18.3) mexanizmini istifadə edir.
Bu metodda genin mRNA-sını parçalamaq və ya trans-

Şəkil 20.14 CRISPR-Cas9 sistemi vasitəsilə gen redaktəsi.

Cas9 proteini

Cas9 proteinini hədəf genə
yönləndirən dəyişdirilmiş
bələdçi RNA

Hədəf genə bağlana
bilən komplementar
ardıcıllıq

DNA-nı kəsə bilən
aktiv mərkəzlər

Cas9-bələdçi RNA kompleksi

1 Cas9 proteini
ilə bələdçi RNA
birləşdirilərək,
kompleks yaradılır
və hüceyrəyə
yeridilir.

SİTOPLAZMA

Cas9-un aktiv mərkəzləri

NÜVƏ

Bələdçi RNA-nın
komplementar
hissələri

2 Bələdçi RNA
nüvədə hədəf
genin ona
komplementar
hissələrinə bağlanır.
Cas9 proteininin aktiv
mərkəzi DNA-nı hər
iki zəncirindən kəsir.

Hədəf genin
bir hissəsi
Hədəf genin
kəsilmiş halı

Qəlib kimi
istifadə olunan
normal (işlək)
gen

3 Hüceyrə kəsilən
zəncirləri iki yolla
"təmir" edə bilir:
YAXUD
Məqsəd hədəfdəki geni sıradan
çıxararaq (nokaut), onun normal funksiyasını öyrənmək ola
bilər. Bu halda, qəlib verilmir və
təmirçi enzimlər bölgəyə təsadüfi nukleotidlər əlavə edir və ya
çıxarır ki, bu da geni məhv edir.

Təsadüfi nukleotidlər

Hədəfəki gendə mutasiya
varsa, məqsəd genin normal
nüsxəsini təmin etməklə onu
təmir etmək ola bilər. Təmirçi
enzimlər normal geni qəlib olaraq istifadə etməklə, normal
gen ardıcıllığı ortaya çıxarır.

Normal nukleotidlər
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lyasiyasını bloklamak məqsədi ilə, hədəf genə komplementar süni ikizəncirli RNA istifadə olunur. Nematod
(yumru qurd), meyvə milçəyi kimi orqanizmlərdə
metodun kütləvi gen funksiyası analizi üçün əvəzolunmaz alət olduğu sübut olunmuşdur. RNAi CRISPR-Cas9
sistemindən sürətlidir, ancaq genin tam sıradan çıxarılması (nokaut) və ya dəyişdirilməsi kimi gen ekspressiyasında uzunmüddətli dəyişmələr yerinə, qısamüddətli
azalmalara səbəb olur.
İnsan genlərini sıradan çıxararaq, funksiyalarını öyrənmək etik səbəblərə görə qadağandır. Alternativ yol
müəyyən bir fenotipik pozuntu və ya ürək xəstəlikləri,
diabet kimi xəstəliklərdən birinin daşıyıcısı olan çox
sayda insanın genomunu analiz edərək, onları sözügedən pozuntuları daşımayan genomlarla müqayisə edib
fərqlərini tapmaq üsuludur. Burada, bu fərqlərin bir və
ya daha çox düzgün işləməyən gen ilə əlaqəli ola biləcəyi fərz olunur. Yəni bu işləməyən genləri, bir mənada, gen nokautları saymaq olar. Bütün genomu əhatə
edən əlaqələndirmə araşdırmaları adlanan bu cür
genişmiqyaslı analizlərin məqsədi populyasiya içində
fərqlilik göstərən DNA ardıcıllıqları olan genetik nişanlar
tapmaqdır. Oraqvari hüceyrə xəstəliyində olduğu kimi
(Şəkil 17.26), gen içində yerləşən belə çeşidliliklər allellərarası fərqin əsasını təşkil edir. Fərdlər arasında genin
kodlanan hissələrində olduğu kimi, kodlanmayan DNA
bölgələrində də kiçik fərqlər ola bilir. Bir populyasiyanın kodlanan və ya kodlanmayan DNA ardıcıllıqlarındakı çeşidlilik polimorfizm (yun. çoxsaylı forma) adlanır.
Xəstəlik və pozuntularla əlaqəli genlərin tapılmasında
ən yararlı genetik nişanlardan biri insan populyasiyasının genomunda müşahidə olunan bir-nukleotidlik
çeşidliliklər hesab olunur. Populyasiyanın ən az 1%-də
müşahidə olunan bir nukleotid uzunluğundakı çeşidlilik SNP − bir nukleotid polimorfizmi ([snip] kimi
oxunur, ing. single nucleotide polymorphism) adlanır. İnsan
genomunun kodlanan, eləcə də, kodlanmayan bölgələrinin hər 100-300 nukleotidindən birində, toplam bir
neçə milyon SNP aşkar edilmişdir. İnsanların genomunda kütləvi şəkildə SNP aşkarlamaq üçün onların
DNA-sının ardıcıllanmasına ehtiyac yoxdur. SNP-lər
mikrosilsilə, RNA-seq və ya PCR kimi çox həssas vasitələrlə aşkarlana bilir.
Xəstəliyin təsiri altında olan bütün fərdlərdə aşkar
olunan SNP təyin olunduqdan sonra, müvafiq bölgənin
ardıcıllığı çıxarılır. Demək olar ki, bütün hallarda, SNP
kodlanan proteinə təsir göstərərək xəstəliyi birbaşa
törədən nukleotid deyil. Ümumiyyətlə, SNP-lərin çoxu
kodlanmayan bölgələrdə yerləşir. Ancaq SNP və xəstəlik
alleli bir-birinə genetik olaraq ilişikli olacaq qədər yaxın
yerləşirsə, qamet əmələgəlmə prosesində onların arasında krossinqover ehtimalının çox aşağı olması faktından
yararlanmaq mümkündür. Nəticə etibarilə, nişan genin
bir parçası olmasa da, onlar irsən hər zaman birlikdə
ötürülür (Şəkil 20.15). Diabet, ürək xəstəlikləri və bir
sıra xərçəng tipi üçün SNP-lər artıq aşkar olunmuşdur.
Bu pozuntularla əlaqəli ola biləcək genlərin axtarışı isə
davam etməkdədir.
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Şəkil 20.15 SNP − xəstəlik allelləri üçün genetik nişan olaraq
bir nukleotidlik polimorfizmlər. Diaqram iki fərqli qrupa aid insanların eyni genom bölgəsini təsvir edir. İkinci qrupda olanlar bəlli genetik xəsətlik ilə əlaqələndirilən allelə sahibdirlər. Sağlam insanlar verilən
SNP lokusunda A/T nukleotid cütünə sahibkən, pozuntunun təsiri
altındakı fərdlərdə, eyni nöqtədə C/G var. Allel ilə xəstəlik arasındakı
əlaqə təsdiqlənibsə, bu cür dəyişkənlik sərgiləyən SNP xəstəlik nişanı
kimi istifadə oluna bilir.
Normal allelə aid SNP
DNA

A
T

Normal allel

Xəstəlik allelinə aid SNP
C
G

Xəstəlik alleli

İndiyədək bəhs olunan təcrübi metodlar, əsasən, DNA
və protein kimi molekullar haqqında idi. Bu metodlara
paralel olaraq, bioloqlar bütöv çoxhüceyrəli orqanizmi
klonlamaq üçün güclü vasitələr icad etməyə davam
edirlər. Bu araşdırmaların əsas məqsədlərindən biri kök
hüceyrə adlanan, müxtəlif tip toxumaya çevrilə bilən xüsusi hüceyrələr əldə etməkdir. Kök hüceyrələri dəyişdirə
bilmə bacarığı daha əvvəl müzakirə olunan DNA əsaslı
vasitələri xəstəliklərin müalicəsində istifadə etməyə imkan yaradır. Oranizmlərin klonlanması və kök hüceyrə
istehsalı metodları növbəti müzakirə mövzusunu təşkil
edir.

YOXLAMA

20.2

1. RT-PCR, DNA mikrosilsilə analizi, RNA ardıcıllama və CRISPRCas9 texnologiyalarında komplementar qoşalaşmanın rolunu
izah edin.
2. VİZUAL BACARIQ
Şəkil 20.12-dəki mikrosilsiləni nəzərdən keçirin. Tutaq ki, xərçəng tədqiqatı aparırsınız. Normal
toxumadan alınan nümunə yaşıl fluoresent boya, xərçəngli
toxuma isə, qırmızı ilə işarələnmişdir. Axtardığınız genlər hansı rəngdə qutucuqlarda yerləşə bilər? Cavabınızı əsaslandırın.

BAŞLIQ 20.3
Orqanizm klonlama və kök hüceyrə
fundamental tədqiqat və tətbiqi
sahələr üçün faydalı vasitələrdir
DNA texnologiyasındakı inkişaf ilə yanaşı, paralel olaraq, bütöv çoxhüceyrəli orqanizmin tək bir hüceyrədən
klonlanması cəhdləri də davam etdirilmişdir. Ümumilikdə, klonlama (yun. klon, kiçik budaq) "valideynin"
genetik olaraq eynisini əmələ gətirən prosesdir. Bu
çərçivədə, orqanizm klonlama tək hüceyrənin mənşəyi
olan "valideyndən" bir və ya daha çox sayda, genetik
olaraq eyni orqanizmlər istehsal etməkdir. Bu klonlama
tipini əvvəlki gen klonlama və xüsusilə, bakteriya kimi
qeyri-cinsi yolla çoxalan hüceyrənin özünün genetik eynisini yaratması olan hüceyrə klonlama prosesindən ayırd
etmək lazımdır.

Hazırda, orqanizm klonlama, əsasən, kök hüceyrə
istehsalının vasitəsi kimi diqqət mərkəzindədir. Kök
hüceyrə nisbətən ixtisaslaşmamış hüceyrə olub, sonsuz
sayda bölünə və uyğun şəraitdə ixtisaslaşmış hüceyrə(lər)ə differensiasiya edə bilən hüceyrədir. Kök hüceyrələr zədəli toxumaların bərpası üçün böyük potensiala
malikdir.
İlk heyvan və bitki klonlama cəhdləri 50 il öncə,
təməl bioloji suallara cavab axtarışı məqsədilə edilmişdir. Suallardan biri orqanizmin bütün hüceyrələrinin
eyni genə malik olub-olmadığı və ya differensiasiya
prosesində genlərin itib-itmədiyi idi (Başlıq 18.4). Bu
sualı cavablandırmağın yollarından biri ixtisaslaşmış bir
hüceyrədən bütöv orqanizmin inkişaf edib-etmədiyini
yoxlamaqdır. Başqa sözlə, bu suala cavab axtarmaqdır:
Orqanizmi klonlamaq mümkündürmü? Orqanizm klonlama texnologiyasının hazırkı vəziyyəti və kök hüceyrə
istehsalı metodlarına keçmədən öncə, bu ilkin təcrübələrə baxmaq lazımdır.

Bitki Klonlama: Tək-Hüceyrə Kulturası
Bütöv bitkinin tək bir differensiasiya olmuş hüceyrədən uğurla klonlanması 1950-ci illərdə Cornell Universitetində F. C. Steward və tələbələri yerkökü bitkisi ilə
işləyərkən əldə edilmişdir. Bu bitkinin kökündən alınıb
kultura şəraitinə yerləşdirilən differensiasiya olmuş
hüceyrələr çoxalıb, valideyn bitkinin genetik eynisi olan
yetkin bitkilərə çevrilmişdi. Bu nəticələr differensiyasiyanın mütləq surətdə DNA-da geri dönüşsüz dəyişikliklər törətmədiyini göstərirdi. Bitkilərdə yetkin hüceyrə
"geri ixtisaslaşa" və daha sonra, bu canlının bütün ixtisaslaşmış hüceyrə tiplərinə çevrilə bilir. Belə bacarığa malik
hüceyrəyə totipotent hüceyrə deyilir.
Bitki klonlama aqronomiyada geniş istifadə olunur.
Səhləb kimi bitkilər üçün klonlama ticari olaraq sərfəli
olan yeganə vasitədir. Digər hallarda, klonlama bitki
patogeninə qarşı müqavimət kimi dəyərli xassələrin qorunub saxlanması üçün yararlıdır. Əslində, bəlkə, elə siz
özünüz də bir bitki klonlayıcısınız. Həyatınızda bitkinin
bir hissəsini kəsib əkmisinizsə, deməli bitki klonlaması
həyata keçirmisiniz.

Heyvan Klonlama: Nüvə Köçürmək
Differensiasiya olmuş heyvan hüceyrələri, adətən,
kulturada çoxalmır və beləcə, yeni orqanizmin çoxsaylı
hüceyrə tiplərini yarada bilmir. Buna görə, tədqiqatçılar ixtisaslaşmış heyvan hüceyrəsinin totipotentliyi
problemini başqa cür ələ almalı idilər. Həll yolu nüvəsi
çıxarılmış yumurtaya ixtisaslaşmış hüceyrənin nüvəsinin köçürülməsi olmuşdur. Əməliyyat nüvə köçürmə və
ya daha populyar şəkildə somatik hüceyrə nüvə köçürməsi
adlanır. İxtisaslaşmış verici hüceyrənin nüvəsi genetik
potensialını tam qoruyub saxlamışsa, alıcı hüceyrədə
orqanizmin bütün toxuma və orqanların inkişaf prosesini yönləndirə bilməlidir. Bu cür təcrübələr 1950-ci
illərdə Robert Briggs və Thomas King tərəfindən Rana
pipiens qurbağa növündə, 1970-ci illərdə isə, başqa bir

Şəkil 20.16

Araşdırma İxtisaslaşmış hüceyrənin nüvəsi

orqanizmin inkişaf prosesini yönləndirə bilirmi?

Təcrübə Oxford universitetindən John Gurdon və əməkdaşları Xenopus laevis qurbağa növünün yumurtalarındakı nüvəni parçalamaq
üçün hüceyrələri ultrabənövşəyi şüaya məruz qoymuşlar. Daha sonra,
embrion və çömçəquyruqdan alınan nüvələr bu nüvəsi çıxarılmış
hüceyrələrə yeridilmişdir.
Qurbağanın
yumurta
Qurbağa çömçəquyruğu
hüceyrəsi

Qurbağa embrionu
UV

Tam ixtisaslaşmış
bağırsaq hüceyrəsi

Nisbətən az ixtisaslaşmış hüceyrə
Vericidən
alınan nüvə
köçürülür

Nüvəsiz
yumurta
hüceyrəsi

Vericidən
alınan nüvə
köçürülür

Verici nüvəsinə malik
yumurta aktivləşdirilərək,
inkişafa başlayır.

Çoxu çömçəquyruğa
çevrilir

Çoxu çömçəquyruq mərhələsinə
çatmadan dayanır

Nəticə Köçürülən nüvənin mənşəyi nisbi olaraq, daha az ixtisaslaşmış
erkən embrion olduğunda, hüceyrələrin çoxu çömçəquyruq mərhələsinə qədər inkişaf edə bilmişlər. Lakin nüvə mənşəyi çömçəquyruğun tam ixtisaslaşmış bağırsaq hüceyrələridirsə, embrionların çoxu
çömçəquyruq mərhələsindən çox öncə dayanmış, yalnız 2%-ə yaxın
yumurta çömçəquyruq mərhələsinə çatmışdır.
Mülahizə İxtisaslaşmış qurbağa hüceyrəsindən alınan nüvə çömçəquyruq inkişafını yönləndirə bilir. Ancaq verici hüceyrə differensiasiya olduqca, yəni daha çox ixtisaslaşdıqca, bu qabiliyyətini itirir. Buna
səbəb, yəqin ki, nüvədəki dəyişikliklərdir.
Data mənbəyi J. B. Gurdon et al., The developmental capacity of nuclei transplanted from keratinized cells of adult frogs, Journal of Embryology and Experimental
Morphology 34:93–112 (1975)

ƏGƏR
Dördhüceyrəli embrionun hər bir hüceyrəsi
totipotenliklərini itirəcək qədər ixtisaslaşmış olsaydı, təcrübənin sol
sütunundakı nəticə necə dəyişərdi?

qurbağa növü, Xenopus laevis üzərində, John Gurdon
tərəfindən aparılmışdır (Şəkil 20.16). Hər iki halda, nüvə
embrion hüceyrə, çömçəquyruqdan alınaraq eyni növün
nüvəsiz yumurtasına köçürülmüşdür. Gurdon təcrübələrində, köçürülən nüvə çömçəquyruğun normal inkişafını, adətən, yönləndirə bilirdi. Lakin, köçürülən nüvənin
normal inkişaf yaratma potensialı verici hüceyrənin yaşı
ilə tərs mütənasib idi: Verici nə qədər yaşlıdırsa, normal
çömçəquyruğun ortaya çıxma ehtimalı da o qədər azalırdı (Şəkil 20.16).
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Şəkil 20.17 Nüvə
köçürmə metoduyla
məməlilərin reproduktiv
klonlanlanması. Dolly adlı
bu quzu yanındakı daşıyıcı
anasından görünüşcə çox
fərqlənir.

Gurdon, buradan, heyvan hüceyrəsi ixtisaslaşdıqca
nüvədə nələrinsə dəyişdiyi nəticəsini çıxarırdı. Qurbağa
və digər heyvanların çoxunda, nüvə potensialı hüceyrə
differensiasiyası irəlilədikcə, aşağı düşməyə meyllidir.
Bu təcrübələr fundamental tədqiqatlar olub, yekunda
kök hüceyrə texnologiyasını doğurmuşdur. Gurdon
2012-ci ildə, bu sahədəki işlərinə görə, Tibb üzrə Nobel
mükafatına layiq görülmüşdür.

Məməlilərin Reproduktiv Klonlanması
Erkən embrion hüceyrələr nüvə verici kimi istifadə
olunaraq, qurbağalarla yanaşı, məməlilər də klonlanmışdı, ancaq 20 il əvvələ qədər, tam differensiasiya olmuş
hüceyrədən alınan bir nüvənin başdan proqramlanaraq
verici nüvə kimi çıxış edə biləcəyi məlum deyildi. 1997ci ildə Şotlandiyalı alimlər yetkin bir qoyunun differensiasiya olmuş süd vəzi hüceyrəsindən nüvə köçürmə
yoluyla klonlanan Dolly adlı quzunun doğulduğunu
elan etdilər (Şəkil 20.17). Şəkil 20.16-dakına bənzər
metodla erkən embrion daşıyıcı anaya yerləşdirilmiş və
bir neçə yüz embriondan birinin normal inkişaf etməsi
nəticəsində, nüvə vericinin genetik klonu olan Dolly
doğulmuşdu. Qapalı məkanda saxlanılan qoyunlarda sıxlıqla rast gəlinən ağciyər infeksiyasından əziyyət çəkən
bu heyvanı 6 yaşında evtanaziya etmək lazım olmuşdu.
Eyni təcrübədən əldə olunan başqa bir qoyun klon da
qeyri-adi ağciyər xəstəliyinə tutulmuşdur. Bəziləri bu
qoyuna aid hüceyrələrin tam sağlam olmadığını, bunun
səbəbinin isə, köçürülən nüvədə başdan proqramlama
əməliyyatının tam uğurlu getməməsinin ola biləcəyini
irəli sürürlər. Başdan proqramlama epigenetik dəyişmələr nəticəsində xromatin strukturunuda baş verən
dəyişlikləri ehtiva edir (Başlıq 18.2) Bu haqda bir azdan,
qısaca, bəhs olunacaq.
O gündən bu yana, siçan, pişik, inək, at, donuz, it
və meymun kimi bir çox məməli klonlanmışdır. Əksər
hallarda, məqsəd yeni canlı fərd istehsal etməkdir. Bu
cür klonlama reproduktiv klonlama adlanır. Elm bu
təcrübələrdən çox şey öyrənmişdir. Məsələn, klonlanan
heyvanlar hər zaman eyni görünüş və davranışa sahib
olmadığı artıq bilinir. Bir kultura hüceyrəsi xəttindən
klonlanan naxırda, bəzi inəklər dominant davranışa
malik ikən, digərləri itaətkar ola bilir. Fərqlənən klon428
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Şəkil 20.18 İlk klonlanan pişik − CC. Fotoşəklin sağında CC adlı
klonlamış pişik, solunda isə, onun yeganə valideyni Rainbow görünür.
Valideyn klonlama əməliyyatında hüceyrə vericisi kimi çıxış etmişdir,
ancaq klon pişik onun tamamilə eynisi deyil. Rainbow bu pişiklər üçün
tipik olan üçrəngli xəzə sahibdir və sakit təbiətlidir. CC isə, ağ xəzin
üstündə boz rəngli bölgələrə sahibdir və dəcəldir.

lar üçün başqa bir nümunə CC adlı klon pişikdir (ing.
Carbon Copy, kağız kopyalamda istifadə olunan qrafik
karbonu əsaslı metoda istinadən) (Şəkil 20.18). Bu dişi
pişik dişi valideyni kimi klassik üçrəngli xəzə malikdir, ancaq rəng və naxışlar fərqlənir. Çünki embrion
inkişafın normal prosesi olan təsadüfi X xromosomu
inaktivasiyası fərqli tərzdə baş vermişdir (Şəkil 15.8).
İnsanın (təbii klon adlandıra biləcəyimiz) eyni yumurta
əkizləri hər zaman bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Aydındır ki, ətraf mühit təsiri və təsadüfi proseslər
inkişafda ciddi rol oynayır.

Klonlanan Heyvanlarda Epigenetik Fərqlər
Səbəbiylə Yaranan Xətalı Gen Tənzimi
Bu günədək, nüvə köçürmə yolu ilə klonlanan embrionların yalnız çox kiçik bir qismi doğuma qədər inkişaf
edə bilmişdir. Dolly kimi, bir çox klonlanmış heyvanda pozuntular müşahidə olunur. Məsələn, klonlanan
siçanlar həddindən artıq kökəlmə, pnevmoniya, qaraciyər çatışmazlığı və erkən ölüm kimi problemlərlə
qarşılaşırlar. Alimlər klonlanmış heyvanlarda (normal
görünsələr belə) kiçik pozuntuların qaçılmaz olduğunu
iddia edirlər.
Klonlama məhsuldarlığındakı aşağı dəyərlər və pozuntuların yüksək tezliyinə bəzi izahlar gətirilmişdir. Tam
differensiasiya olmuş hüceyrə nüvəsində, kiçik sayda
genin ekspressiyası açıq ikən, əksəriyyəti repressiya
altındadır. Bu tənzimin arxasında çox vaxt histonlara asetil və ya DNA-ya metil əlavəsi kimi epigenetik
dəyişmələr dayanır (Şəkil 18.7). Genlərin erkən inkişaf
mərhələlərində düzgün şəkildə ekspressiya və ya repressiya olunaraq işləyə bilməsi üçün, verici heyvandan
alınan irəli mərhələ nüvəsindəki bu dəyişikliklərin bir
çoxunun nüvə köçürmə əməliyyatı zamanı geri alınması
tələb olunur.

İxtisaslaşmış hüceyrələrdə olduğu kimi, klonlanmış
embrion DNA-sında da həmin bioloji növün müvafiq
normal embrion hüceyrələrində olan DNA ilə müqayisədə, adətən, metil qrupuna daha çox rast gəlinir.
Buradan, verici nüvənin başdan proqramlaşdırılmasının
klonlama prosedurundan daha dəqiq və tam xromatin yenidənqurma əməliyyatı tələb etdiyi nəticəsini
çıxarmaq olar. DNA metilyasiyası gen ekspressiyasını
tənzimlədiyi üçün, verici nüvənin DNA-sında səhv
yerə qoyulmuş və ya lazımından artıq əlavə olunmuş
metil qrupları normal embrion inkişaf üçün vacib olan
gen ekspressiyasına mane ola bilir. Təcrübə göstərir ki,
klonlama əməliyyatının uğuru, əsasən, verici nüvədəki
xromatin strukturunun yeni mayalanmış yumurtadakına bənzərlik dərəcəsindən asılıdır.

Şəkil 20.20 Kök hüceyrə istehsalı. Erkən embrion və ya yetkin
orqanizmin toxumalarından əldə oluna bilən heyvan kök hüceyrələrini
kultura şəraitində çoxaltmaq mümkündür. Bu hüceyrələr nisbətən az
differensiasiya olmuş və öz-özünə çoxalan hüceyrələrdir. Yetkin kök
hüceyrələr ilə müqayisədə embrion kök hüceyrələri böyütmək daha
asandır və nəzəri olaraq, orqanizmin bütün hüceyrə tipləri ondan
törəyir. Yetkin kök hüceyrənin ixtisaslaşa biləcəyi hüceyrə tipi spektri
tam anlaşılmış mövzu deyil.
Embrion kök hüceyrələr
İnsanın erkən
embrionu,
blastosist

Bütün embrion
hüceyrə tiplərini
istehsal edə bilən
hüceyrələr

Heyvan Kök Hüceyrələri
Primat kimi məməlilərin embrionlarının klonlanmasında əldə edilən irəliləmə insanın klonlana biləcəyi
iddialarının sıxlığını artırmağa başlamışdı. Ancaq bu
günədək, erkən embrion inkişaf mərhələlərini keçən
heç bir əməliyyat uğurla nəticələnməyib. İnsan embrionunu klonlamaq cəhdlərindəki başlıca məqsəd heç
də onu çoxaltmağa deyil, xəstəliklərin müalicəsi üçün
kök hüceyrə istehsalına yönəlmişdir. Kök hüceyrələr
nisbətən ixtisaslaşmamış, sonsuzadək bölünə bilən və
uyğun şəraitdə bu və ya digər tip hüceyrəyə diferensiasiya olaraq, ixtisaslaşa bilən hüceyrələrdir (Şəkil 20.19).
Yəni, kök hüceyrə həm öz populyasiyasını, həm də
ondan törəyən ixtisaslaşmış hüceyrə çoxluğunu təmin
edə bilən hüceyrələrdir.

Yetkin kök
hüceyrələr
Bu nümunədə,
sümük iliyi kök
hüceyrələri

Məhdud sayda
hüceyrə tipini
istehsal edə bilən
hüceyrələr

Kulturada
böyüdülən kök
hüceyrələr

Müxtəlif
kultura
şərtləri

Qaraciyər hüceyrəsi
Müxtəlif
şəkildə
diferensiasiya
olmuş hüceyrələr

Sinir hüceyrəsi

Qan hüceyrələri

Embrion və Yetkin Canlının Kök Hüceyrələri
Heyvanın bir sıra erkən embrion hüceyrəsinin istənilən tip hüceyrəyə differensiasiya ola bilmə bacarığı
Şəkil 20.19 Kök hüceyrə populyasiyalarının qorunub saxlan-

ması və differensiasiya olmuş hüceyrələrin istehsalı.

1 Bir kök hüceyrə bölünərək başqa
kök hüceyrə(lər) və ya progenitor
hüceyrələr əmələ gətirə bilir.
Kök hüceyrə

Kök hüceyrə

2 Progenitor hüceyrə
xarici faktorların təsiri
ilə differensiasiya
keçirərək, bir neçə
Hüceyrə bölünməsi
hüceyrə tipindən
birinə çevrilə bilir.
Buradakı, sümük
və
Progenitor hüceyrə
iliyindən törəyən kök
hüceyrədir.

Piy
hüceyrəsi

yaxud

Sümük
hüceyrəsi

yaxud

Ağ qan
hüceyrəsi

var. Kök hüceyrələri erkən embrionun blastula, insanda
isə, blastosist adlanan mərhələsində əldə etmək mümkündür. Embrion kök hüceyrələri (ES, ing. embryonic
stem) adlanan bu hüceyrələr kulturada sonsuzadək
bölünə və doğru şərtlər altında çox geniş spektrdə fərqli
hüceyrələr, hətta yumurta və ya sperma kimi ixtisaslaşa
bilir (Şəkil 20.20).
Yetkin orqanizm də ixtisaslaşmış, bölünməyən hüceyrələrini yeniləmək üçün kök hüceyrələrinə malikdir. ES
hüceyrələrin əksinə, yetkin kök hüceyrələr orqanizmdəki
bütün hüceyrə tiplərinə çevrilə bilmir, onların ixtisaslaşa
bildiyi hüceyrə tipi spektri məhduddur. Məsələn, sümük iliyindəki bir neçə kök hüceyrə tipindən biri bütün
tip qan hüceyrələrinə çevrilə bilir (Şəkil 20.20). Digər
tip kök hüceyrə isə sümük, qığırdaq, piy, əzələ və damar
divarlarını əmələ gətirən hüceyrələr kimi ixtisaslaşır.
Təəccüblüdür ki, hətta yetkin canlının beynində bəlli
tip sinir hüceyrələri istehsal etməyə davam edən kök
hüceyrələr tapılmışdır. Dəri, saç, göz və diş əti içərisində də kök hüceyrələrə rast gəlinmişdir Yetkin heyvanda
kök hüceyrə miqdarı çox az olsa da, onları təyin etmək
və kulturada çoxaltmaq işində inkişaf əldə olunur. Spesifik böyümə faktoru kimi maddələr ilə əlverişli kultura
FƏSİL 1 Biologiyanın
Əsas
Təkamül
Elmi Araşdırma
FƏSİL
20 Mövzuları,
DNA Vasitələri
vəvəBiotexnologiya
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şəraiti təmin edildikdə, yetkin kök hüceyrələrin hədəflənən ixtisasa yiyələnməsi mümkündür. Ancaq bunların
heç biri ES hüceyrələri qədər çoxtərəfli ola bilmir.
Embrion və yetkin kök hüceyrə araşdırmaları differensiasiya üçün əvəzsiz data mənbəyidir və tibbi tətbiqlər
üçün misilsiz dəyər daşıyır. Əsas məqsəd zədələnmiş və
ya xəstə orqanların təmiri üçün hüceyrə istehsal etməkdir. Məsələn, 1-ci tip diabet xəstələri insulin istehsalçısı
mədəaltı vəzi hüceyrələrinə ehtiyac duyur. Yaxud Parkinson və ya Huntington xəstəliyindən əziyyət çəkən
insanları bəlli tip beyin hüceyrələri ilə təmin etmək
mümkündür. Sümük iliyndən alınan yetkin kök hüceyrələr uzun zamandır ilik köçürmə əməliyyatlarında
istifadə olunur. Genetik xəstəlik və ya xərçəng müalicəsindəki radiasiya səbəbiylə immun sistemi işləməyən
insanlar bu köçürməyə ehtiyac duyur.
Yetkin kök hüceyrələrinin inkişaf potensialı bəlli
toxumalarla məhdudlaşır. Tibbi tətbiqləri baxımından,
ES hüceyrələri nisbi olaraq daha çox sayda fərqli differensiasiya yolu keçə bilir. Çox sayda fərqli hüceyrə tipi
kimi ixtisaslaşa bilənlər pluripotent hüceyrə adlanır.
2013-cu ildə nüvəsi çıxarılmış yumurtaya differensiasiya olmuş hüceyrənin nüvəsini köçürmək yolu ilə insan
blastosistindən ES hüceyrə xətti əldə edildiyi elan
edildi. Buna qədər, hüceyrələr sonsuzluqdan müalicə
olunan xəstələr və ya könüllü bağışlanmış embriondan
çıxarılmış hüceyrələrdən alınmış uzunmüddətli hüceyrə
kulturasından əldə olunurdu. Bu metod etik və siyasi
problemlər yaradırdı. İnsanın erkən embrionunu optimal şəkildə klonlamaq üçün metodlar üzərində hələ çox
görüləsi iş var, ancaq metod daha az mübahisə doğuran
potensial yeni ES hüceyrə qaynağı təşkil edir. Bundan
əlavə, xəstənin özündən alınan nüvənin verici kimi
istifadə olunması ilə istehsal olunan ES hüceyrə müalicə
məqsədilə istifadə olunduqda, fərdin immun sistemi
tərəfindən rədd olunmamalıdır. Müalicə məqsədilə
ES hüceyrələrinin istehsalı müalicəvi klonlama adlanır.
İnsanın reproduktiv klonlanması əksəriyyət tərəfindən
qeyri-etik qarşılanarkən, müalicəvi klonlama daha az
müqavimətlə qarşılaşır.

İnduksion Pluripotent Kök Hüceyrələr
Alimlər tam differensiasiya olmuş hüceyrələri başdan
proqramlamağı və ES hüceyrələri kimi davranmağa
təkan verməyi öyrəndikləri üçün yuxarıdakı mübahisə
səngimiş görünür. Bu çətin tapşırıq 2007-ci ildə, ilk
öncə siçan dəri hüceyrələri, daha sonra isə, insanın dəri
və digər toxumalarından alınan hüceyrələri üzərində
həyata keçirilmişdir. Əsas kök hüceyrə tənzimləyiciləri adlandıra biləcəyimiz dörd genin retrovirusa klonlanaraq
differensiasiya olmuş hüceyrələrə ikinci nüsxələr kimi
yeridilməsiylə onların bir növ ES hüceyrələrinə çevrilməsinə nail olunmuşdur. Genetik proqramı dəyişdirilmiş
bu hüceyrələrə kifayət qədər sadə laborator metodlarla
differensiasiya öncəsi vəziyyətə qaytarılıb, pluripotentliyi bərpa oluna bildiyi üçün induksion pluripotent kök
hüceyrələr, iPS (ing. induced pluripotent stem) deyilir. İlk
dəfə, insanın ixtisaslaşmış hüceyrələrini iPS hüceyrələ430
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Şəkil 20.21

Araşdırma Tam differensiasiya olmuş insan

hüceyrəsini kök hüceyrəyə çevirmək mümkündürmü?

Təcrübə Kyoto Unversitetindən
Şinya Yamanaka və əməkdaşları
Kök hüceyrə
bəlli dörd geni retrovirus vektoru
vasitəsilə tam differensiasiya
olmuş dəri fibroblast hüceyrələrinə yeritmişlər. Əldə edilən
hüceyrələr kök hüceyrə kulturası
əmələ gətirəcək mühitdə böyüdülmüşdür.
Progenitor hüceyrə

Dəri
fibroblast
hücyrəsi
Dörd "kök hüceyrə" əsas
tənzim geni retrovirus
klonlama vektoru vasitəsilə
hüceyrəyə yeridilir.

iPS hüceyrələri

Nəticə İki həftə sonra, hüceyrələr görünüşcə embrion kök hüceyrələrə bənzəyir və sürətlə bölünürlər. Onların gen ekspressiya
proqramı, metil naxışı və digər xassələri də embrion kök hüceyrələrə
uyğundur. iPS hüceyrələrinin ürək əzələ hüceyrələrinə, eləcə də, digər
hüceyrə tiplərinə differensiasiya olduğu müşahidə olunmuşdur.
Mülahizə Sözügedən dörd "kök hüceyrə" geni ixtisaslaşmış dəri hüceyrələrinin embrion kök hüceyrələrin xassələrini daşıyan pluripotent
kök hüceyrəyə çevrilməsinə təkan vermişdir.
Data mənbəyi K. Takahashi et al., Induction of pluripotent stem cells from adult
human fibroblasts by defined factors, Cell 131:861–872 (2007).

ƏGƏR
Alzheimer və ya ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkən
insanlardan alınan dəri hüceyrələridən iPS hüceyrələri törətmək
mümkündür. Əməliyyat tam optimallaşdırıldıqdan sonra, xəstənin
öz hüceyrələrindən istehsal olunan bu iPS hüceyrələri müalicə üçün
istifadə oluna bilər. Ənənəvi orqan köçürmə əməliyyatlarında alıcının
immun sisteminin vericinin hüceyrələrini rədd edərək, təhlükəli
vəziyyət yaratma ehtimalı var. iPS istifadəsi eyni riski daşıyırmı? iPS
hüceyrələri fəal şəkildə bölünən hüceyrələr olduğuna görə, hansı
riskləri daşıya bilər?

rinə çevirən təcrübə Şəkil 20.21-də təsvir olunmuşdur.
Bu əməyinə görə, Şinya Yamanaka 2012-ci ildə Tibb
üzrə Nobel Mükafatına layiq görülmüşdür.
Bir çox baxımdan, iPS hüceyrələri ES hüceyrələrinin
yerinə yetirdiyi funksiyanı həyata keçirə bilir, ancaq gen
ekspressiyası və hüceyrə bölünməsi kimi digər hüceyrəvi fəaliyyətlərə görə aralarında fərqlər var. Bu fərqlər

tam anlaşılana qədər, ES hüceyrələri üzərində aparılan
araşdırmalar kök hüceyrə terapiyasına önəmli töhvələr
verməyə davam edəcəkdir. Əslində, ES hüceyrələrinin
hər zaman təməl araşdırma obyekti olacağını iddia
etmək mümkündür. Laborator şəraitdə istehsal olunan iPS hüceyrələri üzərində aparılan işlər isə, davam
etməkdədir.
Potensial olaraq, insan iPS hüceyərləri üçün iki əsas
tətbiq sahəsi var. Birincisi, bu hüceyrələr xəstəlikləri araşdırmaq və müalicə metodları inkişaf etdirmək
üçün istifadə oluna bilər. Bir xəstəlikdən əziyyət çəkən
insandan alınan hüceyrələr iPS hüceyrələrinə çevrilir və
həmin xəstəliyin öyrənilməsi üçün model rolu oynayır.
Diabetin birinci tipi, Parkinson, Huntington, Down
sindromu və sairə bir sıra başqa insan xəstəliyi üçün
artıq iPS hüceyrə xətləri yaradılmışdır. İkincisi, regenerativ tibb sahəsində xəstənin proqramı dəyişdirilib iPS
hüceyrələrinə çevrilmiş öz hüceyrələri işlək olmayan
hüceyrə və ya toxumalarının yerini almaq üçün istifadə
oluna bilir. Belə ki, 2014-cü ildə iki araşdırma qrupu
həm iPS, həm də ES hüceyrələrindən insulin istehsalçılarının əldə edildiyini göstərdilər. Ancaq müalicə üçün
istifadə olunmadan əvvəl, birinci tip diabet xəstəliyində
immun sistemi düzgün işləmədiyi və orqanizmin öz
hüceyrələrini məhv etdiy üçün, bu yeni hüceyrələri də
sıradan çıxarmadığı göstərilməlidir.
Digər bir təəccüb doğuran yenilik isə, tədqiqatçıların
pluripotent aralıq mərhələsinə ehtiyac olmadan bir tip
differensiasiya olmuş hüceyrəni başqa bir tipə çevirən
genləri aşkarlamasıdır. Bu sınaqların ilkində, mədəaltı
vəzinin bir tipə aid hüceyrəsi başqa bir tipə transformasiya olunmuşdur. Ancaq hüceyrə tiplərinin bir-birinə
yaxın olması vacib deyil. Başqa bir araşdırma qrupunun
sınağında dəri fibroblastlarının birbaşa sinir hüceyrəsinə
çevrilməsi uğurla nəticələnmişdir. iPS və tam ixtisaslaşmış hüceyrələrin regenerativ məqsədlərlə spesifik
hüceyrə tiplərinə yönləndirilməsi üçün metodların
araşdırılması qızğın tədqiqat sahəsi olub, bu sahədə
artıq bəzi uğurlar əldə edilmişdir. Bu yolla yaradılan
iPS hüceyrələri, nəticə etibarilə, heç bir yumurta və ya
embrion istifadə etmədən, xəstəyə məxsus əvəzedici
hüceyrə təmin edən qaynaq halına gələ bilər. Prosesdə
yumurta və ya embrionların olmaması etik problemləri
də, nisbətən, aradan qaldırmalıdır.

YOXLAMA 20.3
1. Hazırkı biliklərinizə əsaslanaraq, Şəkil 20.16-nın iki tip nüvə
vericisindən inkişaf edən çömçəquyruq nisbətləri arasındakı
fərqi necə izah edə bilərsiniz?
2. Bəzi Çin və Cənubi Koreya şirkətləri Şəkil 20.17-də təsvir
olunana bənzər prosedurla müştərinin itindən alınan nüvə ilə
onları klonlama xidməti təkfli edir. İtin sahibi klonlama məhsulu yeni heyvanın əslinə eynilə bənzəməsini gözləməlidirmi?
Səbəbini izah edin. Burada hansı etik suallar ortaya çıxa bilər?
3. ƏLAQƏ QUR
Əzələ ixtisaslaşması (Şəkil 18.18) və genetika mühəndisliyi haqqında bildikləriniz əsasında, bir embrion
və ya iPS hüceyrəsini əzələ hüceyrəsinə çevirmək üçün sınayacağınız ilk təcrübəni təsvir edin.

BAŞLIQ 20.4
DNA biotexnogiyası tətbiqləri insan
həyatının bir çox aspektinə təsir edir
DNA texnologiyası barədə xəbərlərlə hər gün qarşılaşa bilərik. Bu xəbərlərdəki yeniliklərin mövzusu, əsasən,
tibb sahəsinə aid olsa da, əslində, DNA texnologiyası
və genetika mühəndisliyi bir çox başqa sahəyə nüfuz
etmişdir.

Tibbi Tətbiqlər
DNA texnologiyasının ən önəmli tətbiqi istifadələrindən biri genetik xəstəliklərdə rol oynayan mutasiyaların
təyinidir. Bu kəşflər sayəsində diaqnoz, müalicə, hətta
xəstəliyin qarşısının alınması belə mümkündür. İnsanın
genlərinin "genetik olmayan" xəstəliklərə belə təsir edə
bildiyi üçün, sözügedən texnologiya artritdən tutmuş
AIDS xəstəliyinə qədər bir çox xəstəliyin anlaşılmasına
da böyük töhfə verir. Bundan əlavə, istənilən xəstəlikdə təsir altında olan hüceyrələrin gen ekspressiyasında
və ya immunitet sistemində çox çeşidli dəyişikliklər
müşahidə olunur. RNA-seq və DNA mikrosilsilə analizi
(Şəkil 20.12-13) kimi sağlam və xəstə toxumaların gen
ekspressiyasını müqayisə etməyə imkan verən metodlar
sözügedən xəstəlikdə söndürülən və yandırılan genlərin
təyinini mümkün hala gətirmişdir. Bu genlər və onların
məhsulları xəstəliyin qarşısının alınması və ya müalicəsi
üçün potensial hədəfdir.

Xəstəliklərin Diaqnoz və Müalicəsi
Xüsusilə, patogenlərin təyinində PCR və işarələnmiş
nuklein turşu zondlarının istifadəsi infeksion xəstəliklərin diaqnozunda yeni səhifə açmışdır. Məsələn, HIV
RNA genom ardıcıllığı bilindiyinə görə, RT-PCR vasitəsilə qan və digər toxuma nümunəsində müvafiq nuklein
turşusunu çoxaltmaq, beləcə təyin etmək mümkündür
(Şəkil 20.11). Ələkeçməz infeksion parçacıqları tapmaq
üçün ən yaxşı metod çox vaxt elə RT-PCR metodudur.
Bu gün yüzlərlə genetik xəstəliyin diaqnozu PCR
vasitəsilə, əlaqəli genlərə uyğun primerlərin tətbiqi ilə
mümkündür. Buradan çıxan DNA məhsulu, daha sonra,
ardıcıllanır və xəstəlik mutasiyasının gendə olub-olmadığı təyin olunur. Genlərlə əlaqələndirilmiş belə insan
xəstəlikləri arasında oraqvari hüceyrə, hemofiliya, sistik
fibroz, Huntington və Duchenne miodistrofiyası var. Bu
xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar üçün simptomlarının üzə çıxmasından, hətta, doğumdan əvvəl diaqnoz
qoymaq mümkün hala gəlmişdir (Şəkil 14.19). Simptom göstərməyən, ancaq potensial olaraq zərərli ola
biləcək resessiv allelləri tapmaq üçün də PCR istifadə
oluna bilir.
Ümumgenom əlaqələndirmə araşdırmalarının xəstəlik allelləri ilə əlaqəli SNP-ləri təyin etdiyindən bəhs
olundu (Şəkil 20.15). Verilən genomu PCR ilə sınayıb
ardıcıllığını çıxararaq, anormal allel ilə əlaqəli SNP olub
olmadığını təyin etmək mümkündür. Spesifik SNP-lər
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ilə ürək pozuntuları, Alzheimer və bəzi tip xərçəng
xəstəliklərinə tutulma riski arasında əlaqələr tapılmışdır. Bunun kimi fərdi scəiyyə daşıyan risk faktorlarının
təyini xidməti verən qurumlar bilinən SNP nişanlarını
axtarırlar. Fərdin öz sağlamlıq riskləri haqqında məlumatlı olması, bu genetik sınaqların təxmin deyil, yalnız
və yalnız əlaqə göstəricisi olduğunu nəzərə almaqla
faydalı ola bilir.
Bu fəsildə əvvəl təsvir olunan metodların icadı, eyni
zamanda, müalicə üsullarının ortaya çıxmasına da
təkan vermişdir. Döş xərçəngi xəstələrindən götürülmüş
çoxsaylı gen ekspressiyası analizləri xəstəliyin bir sıra
alt-tipinin daha dəqiq anlaşılmasına yol açmışdır (Şəkil
18.27). Gen ekspressiya səviyyəsi barədə məlumat
xərçəngin təkrarlanma riski haqqında təxmin aparmaq
və müvafiq müalicə proqramı qurmağa kömək edə bilir.
Aşağı risk qrupuna aid xəstələrin müalicə olunmadan,
10 illik periodda 96% sağqalma ehtimalına sahib olduğu
bilinir. Bunun əsasında, həkim və xəstə gen ekspressiyası analizi ilə müalicə üsullarına qərar vermə prosesində
çox dəyərli informasiyaya sahib olurlar.
Bəzi alimlər gələcəkdə insanların öz genetik xasiyyətnamələri əsasında, xüsusilə, risk altında olduqları
xəstəlik və problemləri təyin etmək, eləcə də, müalicə
yollarını seçməkdə onlara kömək edə biləcək fərdiləşdirilmiş tibb adı verilən metodlara sahib olacaqlarını təxmin edirlər. Aşağıda bəhs olunacağı kimi, genetik profil,
hazırda, SNP kimi genetik nişanlar bütünü demək ikən,
gələcəkdə bütöv genomun ardıcıllanması yetəri qədər
ucuzlaşdığı zaman, fərdin bütün DNA ardıcıllıqlarını
ehtiva edəcək. Xəstəliklər üçün yeni müalicə üsullarının
inkişafı fərdi genomları ardıcıllama texnologiyasındakı
sürətlənmə və ucuzlaşmadan geri qalır. Ancaq bu xəstəliklərdə rolu olan genlərin təyini müalicəvi müdaxilələr
üçün əlverişli hədəflər təmin edir.

İnsan genlərinin redaktəsi və gen terapiyası
Gen terapiyası genin müalicə məqsədilə xəstə orqanizmə yeridilməsi olub, tək bir genin anormallığı ilə
əlaqələndirilə bilən çox az sayda xəstəliyin müalicəsində
çox böyük potensiala malikdir. Yanaşmanın məqsədi
xəstə toxumanın somatik hüceyrələrindəki defektli genin əvəzinə onun normal allelinin yerləşdirilməsinir.
Gen terapiyasının somatik hüceyrələrdə daimi təsirə
malik olması üçün, normal allelli hüceyrələr xəstənin
yaşadığı müddət boyunca bölünməlidir. Beləcə, ən
güclü namizəd qan toxuması və immunitet sisteminin
bütün hüceyrələrini əmələ gətirən sümük iliyi hüceyrələridir. Şəkil 20.22 tək bir defektli genə görə sümük
iliyi hüceyrələri həyati bir enzimi istehsal edə bilməyən
insanda gen terapiyası üçün bir əməliyyatı təsvir edir.
Belə defektlərdən biri SCID xəstəliyini törədir. Müdaxilə uğurlu alındıqda, xəstənin sümük iliyi çatışmayan
proteini istehsal edir və xəstə sağala bilir.
Yuxarıda təsvir olunan prosedur 2000-ci ildə Fransada
sınanmışdır. Sınaqda bu əməliyyat 10 SCID xəstəsi
uşağa tətbiq olunmuşdur. Xəstələrdən 9-unda iki ildən
sonra ciddi yaxşılaşma müşahidə olunmuşdur. Bu gen
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Şəkil 20.22 Retrovirus vektorları vasitəsilə gen terapiyası.
Zərərsiz hala gətirilən retrovirus vektor olaraq istifadə olunur. Proses
retrovirusun öz RNA genomundan əldə etdiyi DNA transkriptini ev
hüceyrəsinin xromosom DNA-sına yeritmək qabiliyyətinə əsaslanır
(Şəkil 19.9). Retrovirus vektorunun daşıdığı yad DNA ekspressiya
olunduqda, ev hüceyrəsi genin məhsulunu istehsal edir. Orqanizmin
həyatı boyu çoxalmağa davam edən, sümük iliyi kimi hüceyrələr gen
terapiyası üçün ideal hədəf təşkil edir.
Xəstənin hüceyrələrində əskik olan
normall allel klonlanır.

1 Normal allelin RNA halı retrovirus
kimi vektorlara yeridilir

Virus RNA-sı

Virus
kapsidi

2 Xəstədən alınan sümük iliyi
hüceyrələrindən əldə olunan kultura
virusa yoluxdurulur.

Xəstədən
alınan
sümük iliyi
hüceyrəsi

4 Emal olunmuş hüceyrələr
xəstəyə yeridilir

3 Normal allel daşıyıcısı virus
DNA-sı özünü xromosoma
yeridir.

Sümük
iliyi

terapiyasının ilk şəksiz uğuru sayılır. Lakin uşaqlardan 3-ü, daha sonra, bir tip qan hüceyrəsinin xərçəngi
olan leykoz xəstəliyinə tutuldular. Tədqiqatçılara görə,
bunun səbəbi, böyük ehtimalla, retrovirus vektorunun
qan hüceyrələrininin bölünməsinə təkan verən genin
yaxınlığına daxil olmasıdır. Gen terapiyası yoluyla retrovirus mənşəli olmayan virus vektorları vasitəsilə ən az
3 başqa genetik xəstəliyin müalicəsi nisbətən uğurla nəticlənmişdir: bir tip irəliləyən korluq (Başlıq 50.3), sinir
sisteminin bir degenerativ xəstəliyi və β-qlobin geninin
iştirak etdiyi qan xəstəliyi.
Gen terapiyası çox sayda texniki maneələrlə üzləşir. Məsələn, köçürülən genin doğru zamanda, doğru
yerdə və doğru miqdarda məhsul istehsal etməsini necə
təmin etmək olar? Müalicəvi genin yeridilməsinin başqa
hüceyrə funksiyalarına zərər vermədiyinə necə əmin
olmaq olar? DNA tənzim elementləri və genlərarası
qarşılıqlı əlaqə haqqında bilik artdıqca, bu suallar üçün
cavablar da ortaya çıxa bilər.

2014-cü ildə, CRISPR-Cas9 texnologiyası ilə siçanda
bir genetik qüsurun düzəldildiyi haqda məqalə dərc
olundu. Bu laboratoriya siçanlarında insanda tirozinemiya adlanan öldürücü genetik xəstəliyi yamsılaması üçün
tirozin aminturşusunu emal edən qaraciyər enzimi kodlayan genə bir mutasiya əlavə olunmuşdur. Daha sonra,
siçanlara mutasiyalı bölgəyə komplementar bələdçi
RNA, Cas9 proteini və qəlib olaraq istifadə olunması
üçün normal gen parçası yedilmişdir. Sonrakı analizlər
xəstəlik simptomlarını aradan qaldıracaq qədər çox sayda qaraciyər hüceyrəsində xətalı genlərin düzəldildiyini
və yüksək səviyyədə enzim istehsal olunacaq dərəcədə
defektli genin təmirinin baş tutduğunu göstərmişdir. Bu
yanaşmanın insanın kliniki sınaqlarında istifadə olunması üçün bir çox şey həll edilməlidir, ancaq CRISPR
texnologiyası artıq indidən tədqiqatçılar qədər həkimləri də həyəcanlandırır.
Texniki çətinliklərdən savayı, gen redaktə və terapiya
metodları etik problemlərlərlə də qarşılaşır. Bəzi tənqidçilər insan genlərinə olunan hər hansı bir müdaxilənin
qeyri-əxlaqi və ya qeyri-etik olduğunu iddia edirlər.
Digər müşahidəçilər isə, genlərin somatik hüceyrələrə
köçürülməsi ilə orqan köçürmə arasında ciddi fərq
görmürlər. Bəs yeni nəsillərdə defektləri düzəltmək
məqsədilə toxum hüceyrələrində mühəndislik işlərinin
aparılması barədə necə? Bu əməliyyatların laboratoriya
siçanlarında aparılması bu gün adi haldır və sözügedən
genetika mühəndisliyi vasitələrinin insan embrionuna
tətbiqi üçün texniki detallar işlənib hazırlanmışdır.
CRISPR-Cas9 sisteminin ortaya çıxması ilə gen
redaktəsi kimi texnologiyaların tətbiq və potensialı
ətrafında qızğın etika təməlli müzakirələr alovlandı.
2015-ci ilin mart ayında CRISPR ilə işləyən qabaqcıl
alimlər bir məqalə ilə çıxış edərək, insanın yumurta
və ya embrionu təcrübələrinin aparılmamasını tövsiyə
edirdilər. Ancaq bir ay sonra çinli alimlər CRISPR ilə
insan embrionunda bir geni redaktə etdiklərini elan
etdilər. Burada, tam inkişafdan məhrum olan, yalnızca
blastosist mərhələsinə qədər inkişaf edə bilən mayalanmış yumurta istifadə olunmuşdu. Məqsəd qan pozuntusu olan β-talassemiya xəstəliyinə səbəb olan eyniadlı
gendəki mutasiyanı dəyişdirmək idi. İstifadə olunan 86
ziqotdan yalnız 4-də gen düzgün redaktə edilmişdi. Digər bir çox embrionda isə, β-talassemiya genindən başqa
genlərdə təsir müşahidə olunmuşdu. Bu siçan embrionu və insan hüceyrə xətlərindəki səviyyədən dəfələrlə
yüksəkdir. Araşdırma ən azından insan embrionunda
bu metodun çatışmazlıqlarının sərgiləməklə yanaşı, etik
mübahisələrin çoxalmasına da səbəb oldu. Hansı şərtlər
altında insanın toxum hüceyrələrinin genomları dəyişdirilməlidir və ya ümumiyyətlə bu hallara yol verilməlidirmi? Bu tətbiqlər, qaçılmaz olaraq, insan populyasiyalarının genetik quruluşunu məqsədyönlü şəkildə
nəzarət altında saxlamaq olan yevgenika tətbiqinə yol
açarmı? Alimlər bunlara dərhal cavab verməli olmasalar
da, yaxın gələcəkdə biologiya elminin qarşısına çıxma
ehtimalı çox böyük olduğundan, indidən bu sualların
verilməsi zəruridir.

Farmaseptik Məhsullar
Dərman sənayesi DNA texnologiyası və genetik araşdırmaları xəstəliklərin müalicəsi üçün faydalı dərmanların inkişafına tətbiq edərək, böyük mənfəət əldə edir.
Farmaseptik məhsullar (məhsulun tipindən asılı olaraq)
üzvi kimya və ya biotexnologiya metodlarıyla istehsal
olunur.
Kiçik Molekulların Dərman Kimi İstehsalı
Şiş hüceyrəsinin yaşaya bilməsi üçün vacib olan proteinlərin ardıcıllıq və strukturunun təyini bu proteinlərin işləməsini dayandıran və bəlli xərçəng tipləriylə
mübarizədə faydalı olan kiçik molekulların kəşfinə yol
açmışdır. Bu dərmanlardan biri ticari adı Gleevec olan
imatinib olub, tirozin kinazları (Şəkil 11.8) inhibisiya
edən kiçik molekuldur. Xromosomda bir yerdəyişmə nəticəsində bu kinazın həddindən artıq ekspressiya olması
CML (Şəkil 15.16) xəstəliyinə səbəb olur. İmatinib
qəbul edən CML-in erkən mərhələsindəki xəstələrdə
xərçəngin tam və birdəfəlik dayandığı müşahidə olunmuşdur. Bənzər şəkildə işləyən dərmanlar bir neçə tip
ağciyər və döş xərçənginin müalicəsində uğurla tətbiq
olunub. Yanaşma yalnız xərçəngin molekulyar əsaslarının yaxşı anlaşıldğı hallarda effektiv nəticə verir.
Bənzər şəkildə, şişlərə dərman müdaxiləsinin bir
neçəsində isə, yeni dərmana qarşı müqavimət qazanmış
hüceyrələr ortaya çıxmışdır. Dərmana qarşı davamlılığın
ortaya çıxmasından öncə və sonra şiş hüceyrələrinin
genom ardıcıllığı aşkarlanmış və müqayisə göstərimişdir
ki, şiş hüceyrələrinin dərmanın hədəfi olan proteinlərində genetik dəyişiliklər əmələ gəlmişdir. Burada, xərçəng
hüceyrələrinin təkamül prinsipi sərgilədiklərini demək
olar. Bəzi şiş hüceyrələri təsadüfi mutasiya sayəsində
dərmanın varlığına baxmayaraq yaşaya bilir. Beləcə,
dərmanın təbii seçmə təzyiqi altında müqavimətli hüceyrələr sağ qalıb çoxala bilirlər.
Hüceyrə Kulturasında Protein İstehsalı
Protein tərkibli dərmanların hüceyrə kulturasında
istehsal olunması geniş yayılmışdır. DNA klonlama və
gen ekspressiya sistemləri vasitəsilə təbii halda cüzi
miqdarlarda əmələ gələn proteinlərin iri həcmlərdə
istehsal olunmasından bəhs olundu. Hətta, bu ekspressiya sistemlərində istifadə olunan ev hüceyrəsini proteini
yarandıqca ifraz edəcək şəkildə dəyişdirərək, ənənəvi
biokimyəvi metodlarla saflaşdırma əməliyyatını sadələşdirmək mümkündür.
Bu yolla istehsalatı həyata keçirilən ilk dərman preparatlarından biri HGH (insanın böyümə hormonu, ing.
human growth hormone) və insulindir. ABŞ-da diabetdən əziyyət çəkən, təqribən, 2 milyon insan nasazlıqlarını tənzimləmək üçün insulinə ehtiyac duyur. Yeniyetmələrdə əskikliyi cırtdanlığa səbəb olan HGH onlarda
pozuntunu aradan qaldırmaq üçün istifadə olunarkən,
AIDS xəstələrinə çəki qazanmaqda kömək olur. Genetika mühəndisliyi ilə ortaya çıxarılan digər bir önəmli
məhsul TPA (ing. tissue plasminogen activator) proteinidir.
İnsultdan dərhal sonra qəbul edildiyində, TPA laxtalanmanın qarşısını alır və gələcək insult riskini azaldır.
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"Dərman" Heyvanları vasitəsilə Protein İstehsalı
Protein məhsulu əldə etmək üçün, bəzən, hüceyrə
əvəzinə, bütöv heyvanları istifadə etmək mümkündür.
Gen və ya başqa DNA parçasının bir orqanizmdən,
adətən, başqa bir bioloji növə aid olan ikinci orqanizmə
köçürülməsi ilə əldə olunan canlıya transgen orqanizm
deyilir. Heyvanlarda bunu həyata keçirmək üçün alıcı
növün dişisinin yumurtası alınaraq, in vitro mayalanır.
Verici orqanizmin hədəfdəki geni klonlanaraq, birbaşa
mayalanmış yumurtanın nüvəsinə yeridilir. Hüceyrələrdən bəziləri bu yad geni öz genomuna inteqrasiya
edərək, onu ekspressiya etmə bacarığı qazanırlar. Emal
olunmuş embrionlar, daha sonra, cərrahi əməliyyatla
daşıyıcı anaya köçürülür. Embrion inkişafı uğurlu alındıqda, bu yeni yad geni ekspressiya edə bilən transgen
heyvan ortaya çıxır.
Yeridilən bu yeni genin məhsulu kütləvi istehsal üçün
nəzərdə tutulmuşsa, transgen heyvanı dərman zavodu
kimi düşünmək olar. Məsələn, qanın laxtalanmasının
qarşısını alan antitrombin kimi insan qanı proteini
istehsal edən geni keçi genomuna elə yeritmək olar ki,
məhsul heyvanın südünə ifraz olunsun (Şəkil 20.23).
Protein süddən ayrıldıqdan sonra, həm proteinin özü,
həm də, təsərrüfat heyvanından qaynaqlana biləcək kənar maddələr üçün məhsul sınaqdan keçirilərək, dərmanı qəbul edən xəstələrdə hər hansı allergiya yaradıcı və
ya başqa mənfi təsirlərinin olmadığı təsdiqlənməlidir.

Genetik Profil və Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza
Dəlilləri
Ağır cinayət törədilən yerdə təcavüzkarın, ya da
qurbanın paltar və digər əşyalarının üzərində, eləcə də,
hadisənin baş verdiyi məkanda vücud mayesi, yaxud
orqanizmdən düşən başqa toxuma parçaları tapmaq
mümkün olur. Yetərli miqdarda qan, sperma və digər
toxumalar varsa, tibbi ekspertiza laboratoriyaları qan
və ya digər toxumaların tipini, spesifik hüceyrə səth
proteinlərini anticisimlər vasitəsilə yoxlayaraq təyin edə
bilir. Ancaq bu analizlər üçün nümunə təzə və nisbətən
böyük həcmdə olmalıdır. Üstəlik, xeyli insan eyni qan
və ya toxuma tipinə sahib olduğuna görə, metod yalnız
bir şübhəli fərdi istisna edə bilir, məhkum etmək üçün
yetərincə güclü dəlil təşkil etmir.
DNA sınaqları isə, günahkarı yüksək dəqiqliklə təyin
edə bilir, çünki tək yumurta əkizləri istisna olmaqla hər
bir insanın DNA-sı unikaldır. Populyasiyada fərqlilik
göstərən genetik nişanlar bunun üçün istifadə olunur. Fərdin özünəməxsus genetik nişanlar dəsti onun
genetik profili adlanır. Məhkəmə-tibbi ekspertiza
peşəkarları “DNA barmaq izi” termini ilə müqayisədə
bu adlandırmaya üstünlük verirlər. Məqsəd metodun
gel üzərindəki barmaq izi kimi vizual olaraq ayırd
edilə bilən naxış əmələ gətirməsi xassəsinin yerinə, irsi
xarakterini vurğulamaqdır. ABŞ-da DNA texnologiyasının məhkəmə-tibbi ekspertizasına tətbiqi 1988-ci ildə
FBI tərəfindən başladılmışdır. Burada, gel elektroforezi
nuklein turşu hibridləməsi ilə birləşdirilərək, DNA
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Şəkil 20.23 Dərman heyvanları. Fotoşəkildəki transgen keçi
insan qanında bir protein olan antitrombin geni daşıyır və bu dərmanı
südünə ifraz edir. Bu proteindən məhrum olmaqla səciyyələnən nadir
irsi xəstəliyi olan insanlar qan damarlarında laxtlanmadan əziyyət
çəkirlər. Keçi südündən asanlıqla saflaşdırılan bu protein həmin
insanlarda cərrahi əməliyyat və ya doğum zamanı laxtalanma əleyhinə
istifadə olunur.

nümunələri arasında bənzərlik və fərqlərin ortaya çıxarılması üçün istifadə olunurdu. Özündən əvvəlkilərin
tələb etdiyi toxuma həcmindən dəfələrlə az miqdarda
nümunə tələb edən bu metod üçün təxminən minə
yaxın hüceyrə kifayət edir.
Bu gün məhkəmə-tibbi ekspertizasında daha həssas
metod istifadə olunur. Qısa yanaşı təkrarlar (STR,
ing. short tandem repeats) adlanan bu metod genetik
nişanların uzunluq çeşidliliyindən faydalanır. STR-lər
genomun bəlli bölgələrindəki iki-beş nukleotidlik yanaşı
təkrarlardır. Bu bölgələrdəki təkrar sayı fərdlər arasında,
hətta fərdin iki alleli arasında böyük çeşidlilik göstərir,
yəni yüksək dərəcədə polimorfizm sərgiləyir. Məsələn,
ACAT ardıcıllığı bir insanın bir lokusunda 30 dəfə təkrarlanırkən, eyni lokusun homoloji tərəfində 15 dəfə,
başqa bir fərdin eyni lokusundakı hər iki homoloqda isə
18 dəfə təkrarlana bilir. Bu iki genotipi cüt rəqəmlərlə
belə göstərmək olar: 30, 15 və 18, 18. Hədəfdəki STRlər fərqli rəngdə fluoresensiya nişanları ilə işarələnmiş
primer dəstlərinin isifadə olunduğu PCR ilə çoxaldılır.
Bölgənin uzunluğunu, beləcə, STR təkrarlarının sayını elektroforez ilə təyin etmək olur. Metodun PCR
mərhələsi çox cüzi miqdarlarda və ya aşağı keyfiyyətdə
DNA nümunəsi ilə də işləyir. Hətta, çox az sayda (20-ə
qədər) hüceyrə ehtiva edən nümunə belə metod üçün
kifayət edir.
Deyək ki, bir qətl hadisəsində bu metod şübhəli,
qurban və cinayət yerində tapılmış kiçik miqdarda
qanın DNA-larını müqayisə etmək üçün istifadə oluna bilər. Az sayda, adətən, 13-ə yaxın seçilmiş STR-in
müqayisəsi yetərli olur. Bu qədər kiçik nişan dəsti belə,
məhkəmə-tibbi ekspertizası baxımından yararlı genetik
profil ortaya çıxarır, çünki tək yumurta əkizi olmayan
hər hansı iki insanın tamamilə eyni STR nişanlarına
sahib ola bilmə ehtimalı yox sayıla biləcək qədər azdır.
ABŞ-dakı Innocence Project (Məsumluq Layihəsi)

qeyri-kommersiya qurumu olub, ədalətsizcə həbs olunmuş şəxslər haqqında verilən qərarların geri alınması
məqsədi güdür. Qurum köhnə cinayət hadisələrinin baş
verdiyi yerlərdən toplanmış arxivdəki nümunələri STR
analizindən keçirərək, buna nail olmağa çalışır. 2016-cı
il etibarilə, bu qurumun məhkəmə-tibbi eskpertiza və
hüquqi səyləri nəticəsində, 340-dan çox günahsız insan
həbsdən azad olunmuşdur (Şəkil 20.24).
Genetik profillərin başqa tətbiqləri də var. Ana, övlad
və güman edilən atadan alınan DNA-ların müqayisəsi
atalıq mübahisələrini şübhəyə yer qoymayacaq şəkildə həll edə bilir. Atanın kim olduğu sualı bəzən tarixi
məna da daşıyır. Genetik profilləmə ABŞ prezidenti
Thomas Jefferson və ya onun yaxın qohumlarından
bir kişinin Jefferson-un qulu olan Sally Hemings-in ən
az bir övladının atası olduğuna dair gücül dəlil təmin
etmişdir. Metod kütləvi qırğın qurbanlarını təyin etmək
üçün də istifadə olunur. Belə tətbiqlərdən ən böyüyü
2001-ci ildə ABŞ-dakı dünya ticarət mərkəzinə edilən
hücumdan sonra istifadə olunmuşdur. On mindən çox
qurbanın qalıqlarından alınan DNA nümunələri ailələri
tərəfindən təmin edilən qurbanların diş fırçası kimi şəxsi əşyalarından çıxarılan DNA ilə müqayisə edilmişdir.
Bu yolla 3 mindən çox şəxsin kimliyi təyin olunmuşdur.
Bəs genetik profillərin etibarlılıq dərəcəsi tam olaraq
nə qədərdir? Verilən bir DNA nümunəsində analiz
edilən nişan sayı artdıqca, profilin yalnız tək bir fərdə
aid olması ehtimalı da artır. Məhkəmə-tibbi ekspertiza peşəkarları 13 STR nişanı istifadə edirlər, çünki iki
insanın tamamilə eyni profilə sahib olma ehtimalı 10
milyard ilə bir neçə trilyonda birdir. Müqayisə üçün,
dünya əhalisinin 7-8 milyard olduğunu nəzərə alın.
Ehtimalın dəqiqliyi verilən populyasiyada o nişanların
tezliyindən asılıdır. Bir nişanın populyasiyadakı tezlik
informasiyası kritik dəyər daşıyır, çünki genetik nişanlar müxtəlif etnik qruplar arasında və qrup ilə ümumi
populyasiya içində ciddi dərəcədə fərqlilik göstərə bilir.
Günümüzdə, tezlik datasının böyüməsi ilə çox dəqiq
statistik hesablamalar aparmaq mümkün hala gəlmişdir.
Genetik profillər yetərsiz data, insan xətası və ya etibarsız dəlil problemlərinə baxmayaraq, hüquq və tədqiqat
sahələrində güclü dəlil hesab edilir.

Ətraf Mühitin Təmizlənməsi
Getdikcə artan tempdə, bəlli mikroorqanizmlərin
kimyəvi maddələri emal etmədəki güclü və çoxşaxəli
bacarıqları ətraf mühitin təmizlənməsi işinə cəlb olunur.
Bir mikroorqanizmin ehtiyacları onu birbaşa ətraf mühit
problemlərinin həllində istifadə etmək üçün əlverişsiz
edirsə, onun dəyərli metabolizm bacarıqlarını daşıyan
genlərini başqa mikroorqanizmlərə köçürmək və bu
ikinci canlını həmin məqsədlər üçün istifadə etmək
mümkündür. Məsələn, bəzi bakteriyalar mis, qurğuşun
və nikel kimi ağır metalları asanlıqla təmizlənə bilən
birləşmlərə çevirir. Genetik emal olunmuş mikroorqanizmlərin mədənçıxarma sənayesində, xüsusilə, filiz ya-

Şəkil 20.24 STR analizi günahsız bir şəxsin həbsdən azad
olunmasına xidmət etmişdir.
(a) Earl Washington 1984-cü ildə,
2 il əvvəl Rebecca Williams
adlı şəxsi zorlamaq və qətlə
yetirməkdə günahlandırılaraq,
ölüm cəzasına məhkum edilmişdir. 1993-cü ildə bu cəza,
bəzi şübhələrə görə, ömürlük
həbs cəzası ilə əvəz edilmişdir. 2000-ci ildə, Innocence
Project-də (Məsumiyyət
Layihəsi) işləyən tədqiqatçılar
STR analizləri ilə məhkumun
tamamilə günahsız olduğunu qəti şəkildə göstərdilər.
Şəkil 2001-ci ildə, Earl 17 illik
həbsdən sonra azadlığa çıxmazdan tam öncə çəkilmişdir.
Nümunə
mənbəyi

STR
nişanı 1

STR
nişanı 2

STR
nişanı 3

Qurbanın üzərində
tapılan sperma

17,19

13,16

12,12

Earl Washington

16,18

14,15

11,12

Kenneth Tinsley

17,19

13,16

12,12

(b) STR analizində seçilən STR nişanları DNA nümunəsindən PCR ilə
çoxaldılaraq, məhsuldakı parçalar elektroforez ilə bir-birindən ayrılır. Əməliyyat nümunədə hər bir lokus üçün neçə STR təkrarının
olduğunu ortaya çıxarır. İnsan hər biri bəlli sayda təkrar olmaqla,
STR lokusu baxımından iki allelə malikdir. Yuxarıdakı cədvəl 3
nümunədən alınmış 3 STR nişanındakı təkrar saylarını göstərir.
Nümunələr qurbanın üzərində tapılmış sperma, Earl və əlaqəsiz
başqa bir ittiham ilə həbs olunmuş Kenneth Tinsley adlı məhkumdan alınmışdır. Bu və burada göstərilməyən başqa data yığını əsasında, Earl bəraət aldı, Kenneth isə bu qətlə görə məhkum edildi.

taqları azaldıqca geriyə qalan zəhərli tullantıların
təmizlənməsi işində əhəmiyyətli yer tutacağı gözlənilir.
Biotexnoloqlar xlorüzvi və digər zərərli birləşmələri parçalaya bilən yeni mikroorqanizmlər yaratmaq üzərində
də mühəndislik işləri aparırlar. Bu canlıların xlorüzvi
maddələrin istehsalçıları, eləcə də, kirli su emal zavodları tərəfindən istifadə potensialı var.

Kənd Təsərrüfatı Tətbiqləri
Biologiya elmi aqrosənaye əhəmiyyətli bitki və heyvanların genomları haqqında öyrənməyə davam edir.
Artıq bir neçə ildir ki, DNA texnologiyası aqronomiyada
bu canlıların məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə
olunur. Təbii mutasiya və genetik rekombinasiya min
illərdir seçici cütləşdirmə vasitəsilə təsərrüfat heyvanları
və mədəni bitkilərin inkişafı üçün istifadə olunur.
Daha əvvəl təsvir olunduğu kimi, DNA texnologiyası
transgen heyvan yaratma imkanı verərək, seçici cütləşdirmə prosesini sürətləndirir. Transgen heyvan yarat-
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mağın məqsədi, çox vaxt, ənənəvi seçici cütləşdirmənin
məqsədi ilə üst-üstə düşür. Məsələn, daha keyfiyyətli
yun verən qoyun, yağ tərkibi aşağı ətə malik donuz
və ya daha qısa zamanda yetkinliyə çatan inək. Mühəndislər qida üçün istifadə olunan ətin əsasını təşkil
edən əzələ inkişafını artıran genləri bir iribuynuzludan
klonlayıb digər iribuynuzlu tipinə, hətta xırdabuynuzlu
heyvana köçürə bilirlər. Ancaq başqa bioloji növlərin
genini daşıyan təsəffürat heyvanlarında sağlamlıq problemləri yarana bilir. Bu baxımdan, heyvanın öz genlərini
CRISPR kimi metodlarla dəyişdirərək emal etmək daha
faydalı yol kimi görünür. Heyvanları genetik olaraq dəyişdirərkən, onların sağlamlıq və rifah aspektləri nəzərə
alınmalıdır.
Aqronomlar artıq bir neçə təsərrüfat bitkisinə gec
yetişmə, tez xarab olma, xəstəlik, quraqlıq kimi arzu
olunmayan faktorlara qarşı müqavimətli olma və digər
faydalı xassələrin genini köçürmüşlər. Qida əhəmiyyətli
bitkinin genetik emalı ona daha uzun saxlama ömrü,
daha yaxşı dad, qoxu və qida dəyəri kimi əlavə keyfiyyətlər qata bilir. Bir çox bitki növünü tək bir hüceyrədən başlayaraq, kulturada çoxaltdıqdan sonra, yetkin
bitkiyə qədər böyütmək mümkündür. Beləcə, genetik
modifikasiyaları adi somatik hüceyrəyə tətbiq etdikdən
sonra, bu bir hüceyrədən yeni əlamətli bitki əldə etmək
mümkündür.
Genetika mühəndisliyi, xüsusilə, bir və ya bir neçə
gen tərəfindən idarə olunan herbisid və zərərvericilərə
qarşı müqavimət xassələrinin qazandırılmasında sürətlə
ənənəvi bitki mədəniləşdirmə proqramlarının yerini alır.
Bakteriya geni köçürülərək, herbisidə qarşı müqavimətli
hala gətirilən mədəni bitki böyüyə bilərkən, alaq bitkisi
məhv olur. Zərərvericilərə qarşı müqavimət qazanacaq
şəkildə genetik emal olunan təsərrüfat bitkiləri kimyəvi həşərat dərmanları olan insektisidlərə olan ehtiyacı azaldır. Hindistanın sahilyanı ərazilərində bitən
manqrov ağaclarının duzluluğa qarşı müqavimət geni
bir neçə düyü sortuna köçürülmüşdür. Bu düyü bitkiləri dəniz suyundan 3 dəfəyə qədər daha duzlu suda
böyüyə bilir. Bu genetika mühəndisliyi uğuruna imza
atan tədqiqat institutunun təxmininə görə, ölkənin
suvarılan ərazilərinin üçdə biri həddindən artıq suvarılma və kimyəvi gübrə istifadəsi nəticəsində yüksək
duzlu torpağa malikdir. Bu hal qida istehsalı üçün ciddi
təhlükə yaradır. Duza davamlı təsərüffat bitkiləri bəşəri
əhəmiyyət daşıyır.

DNA Texnologiyasının Təhlükəsizlik və Etik
Aspektləri
İlk başlarda rekombinant DNA texnologiyasının tənqidi yeni zərərli patogenləri ortaya çıxarma təhlükəsinə
qarşı yönəlmişdi. Deyək ki, tədqiqatçı hüceyrəvi xərçəng genlərini bakteriya və ya virusa köçürmüşdür. Bunun nəticəsi nə ola bilər? Bəzi ölkələrdə belə yaramaz
mikroorqanizmlərə qarşı keşik çəkə bilmək üçün qayda
və qanunlar qəbul edilmişdir. Bir sıra qaydalar labora-
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toriyada tədiqatçının yoluxması və mikroorqanizmlərin,
təsadüfən, ətraf mühitə saçılmasının qarşısını almaq
məqsədi güdən sərt tələblərdən ibarətdir. Bundan əlavə,
təcrübələrdə istifadə olunan mikroorqanizm ştammları
laboratoriya şərtlərindən kənarda sağqalma ehtimalları
olmayacaq şəkildə, məqsədyönlü olaraq əlilləşdirilir.
Son olaraq, açıqca yüksək təhlükə daşıyan təcrübələr
qadağan olunmuşdur.
Bu gün ictimai narahatlığın əsas qaynağı rekombinant
canlılar deyil, qida üçün nəzərdə tutulan genetik dəyişdirilmiş orqanizmlərdir. Genetik modifikasiya olunmuş orqanizm (GMO) transgen canlı olub, eyni bioloji
növün başqa bir çeşidindən, hətta, tamamilə başqa bir
bioloji növdən süni olaraq bir və ya daha çox sayda gen
köçürülməsiylə əldə olunur. Məsələn, bir qızılbalıq
tipi ona daha aktiv böyümə hormonu geni köçürülərək,
genetik emal olunmuşdur. Ancaq qida GMO-larının
əksəriyyəti heyvanlar deyil, təsərrüfat əhəmiyyətli
bitkilərdir.
GMO təsərrüfat bitkiləri ABŞ, Argentina və Braziliyada geniş yayılmışdır. Bu ölkələr dünyanın GMO
bitkilərinə ayrılmış əkin sahələrinin 80%-nə malikdir.
ABŞ-da qarğıdalı, soya və raps bitkilərinin çoxu genetik
emal olunmuşdur. Yeni bir qanuna görə, bu cür məhsul
müvafiq şəkildə GMO xəbərdarlığı daşımalıdır. Eyni
qida məhsulları Avropada ciddi etiraz ilə qarşılaşmış və
qalmaqallı mübahisələrin mövzusu halına gəlmişdir. Bir
çox avropalının GMO məhsulu qidaların təhlükəsizliyi
və GMO bitkilərinin yetişdirilməsinin mümkün ətraf
mühit təsirləri barədə təşvişləri var. Bu gün məhdud
sayda GMO bitkisi Avropada yetişdirilir. Avropa Birliyi
2015-ci ildə sözügedən orqanizmlər haqqında ətraflı
qanun qəbul etmişdir. Bir sıra tənzimləyici qaydalar
ilə yanaşı, AB-yə üzv ölkələr açıqca nişanlanan GMO
bitkilərinin idxalını və ya yetişdirilməsini qadağan edə
bilir. Avropalı istehlakçıların GMO-ya qarşı geniş yayılmış inamsızlığı bu məhsulun Avropadakı gələcəyini sual
altında qoyur.
GMO bitkilərindən ehtiyat edənlərin qorxularının
qaynağı transgen orqanizmlərin yeni genlərini yaxınlıqdakı vəhşi təbiətə keçirə biləcəyi ehtimalıdır. Məsələn,
təsərrüfat və qazon bitkilərinin vəhşi qohumlarıyla
tozcuqları vasitəsilə sıxca gen alışverişi etdikləri bilinir.
Həşəratlara qarşı müqavimətli və ya xəstəliyə davamlı
təsərrüfat bitkisi əlaqəli genini tozcuqları vasitəsilə
vəhşi bitkilərə keçirərsə, yaranan bitkilər "super alaq"
adlandıra biləcək güclü canlıya çevrilə və onları idarə
etmək çox çətin ola bilər. GMO qidasının insan sağlamlığına zərər vermə ehtimalı digər bir narazılıq mənbəyidir. Bəzilərinə görə, transgenlərin protein məhsulları
allergiya törədici ola bilər. Bunun həqiqətən baş verə
biləcəyinə dair dəlillər olsa da, GMO tərəfdaşlarına
görə, bu halların qarşısı əvvəlcədən proteinləri sınaqdan
keçirməklə alına bilər. Bitki biotexnologiyası və GMO
bitkiləri haqqında daha ətraflı müzakirə üçün Başlıq
38.3-ə müracitə edin.
Bu gün dünya miqyasında dövlət orqanları və digər

tənzimləyici qurumlar biotexnologiyanın aqronomiya,
sənaye və tibdə istifadəsini inkişaf etdirməklə yanaşı,
yeni məhsul və istehsal əməliyyatlarının təhlükəsiz
olduğuna dair inamı təmin etmək kimi çətin problemi
həll etməyə çalışırlar. ABŞ-da, FDA, EPA, NIH və Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi kimi qurumlar biotexnoloji tətbiqləri potensial riskləri baxımından dəyərləndirmədən
keçirməlidirlər. Dövlət qurumları, eyni zamanda, bu
texnologiyanın etik nəticələrini də nəzərə almalıdır.
Biotexnologiyanın inkişaf ilə insan və bir sıra başqa
orqanizmin bütün genom ardıcıllığı aşkar edilərək,
genlər haqqında nəhəng informasiya xəzinələri qurulmuşdur. Tədqiqatçılar bəlli genin iki bioloji növ arasında necə fərqləndiyi, bu genlərin və son təhlildə, bütöv
genomun təkamül yolu haqqında suallar ortaya qoya bilir (Fəsil 21). Bununla yanaşı, ucuzlaşan və sürətlənən
ardıcıllama texnologiyası fərdi genomların aşkarlanmasını asanlaşdıraraq, böyük etik problemlər yaradır. Fərdin
genetik informasiyasına kimlərin çıxış haqqı olmalıdır?
Bu informasiya necə istifadə olunmalıdır? Bir insanın
genomu onun iş və sığortaya uyğunluq dərəcəsini təyin
etmək üçün istifadə oluna bilərmi? Etik məsələlərin,
eləcə də, ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün risklərin biotexnoloji inkişafı yavaşlatma ehtimalı böyükdür.
Həddindən artıq tənzimləyici qaydanın təməl elmi tədqiqat və onun potensial faydalarının qarşısında maneə

olması qaçılmazdır. Digər yandan, xüsusilə, CRISPR
kimi gen redaktə texnologiyalarının genetika mühəndisliyi ilə min illərdir tədricən dəyişən növləri sürətlə
və kəskin şəkildə dəyişdirə bilmək potensialı var. Ən
yaxşı nümunələrdən biri, gen çəkmə metodu ilə xəstəlik
tötədici bəlli ağcaqanad növlərinin bu funksiyalarının
əlindən alınması və ya bu növün tamamilə məhv edilməsi üçün tərtib edilmiş planlardır. Ən azı, ilk mərhələdə bu yanaşmanın, böyük ehtimalla, insan sağlamlığına
faydaları olacaqdır, ancaq təxmin edilməyən problemləri
istisna etmək mümkün görünmür. DNA texnologiyasının sonsuz gücünü nəzərə alaraq, onu ehtiyatla və
təvazökarcasına istifadə etmək önəmlidir.

YOXLAMA 20.4
1. Kök hüceyrələrin gen terapiyası və ya gen redaktəsində istifadəsinin üstünlükləri nələrdir?
2. Genetika mühəndisliyi ilə təsərrüfat bitkilərinə qazandırılan
ən az 3 fərqli xassə sadalayın.
3. ƏGƏR
Həkimin xəstəsi hepatit A infeksiyası kim görünən
simptomlar sərgiləyir, ancaq həkim qanda bu virusun proteinlərini tapa bilməmişdir. Hepatit A virusunun RNA genomlu
olduğu bilindiyinə görə, diaqnozu təsdiqləmək üçün hansı
laborator sınaqlar aparılmalıdır? Hipotezinizi dəstəkləyəcək
nəticələri izah edin.

20 Fəslin İcmalı
ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ
BAŞLIQ

20.1

DNA Ardıcıllama və Klonlama Bioloji Tədqiqat ilə
Gen Mühəndisliyi üçün Önəmli Vasitələrdir
Nuklein turşu hibridizasiyası bir nuklein turşusu zəncirinin başqa bir nuklein turşusuna aid zəncir ilə komplementar əsas cütləşməsidir. Bu metod DNA texnologiyasında
geniş istifadə olunur.
DNA ardıcıllama didezoksi zəncir yekunlaşdırma metodu ilə avtomatlaşdırılmış ardıcıllama maşınlarında həyata
keçirilə bilir.
Yeni nəsil, yüksək məhsuldarlığa malik DNA ardıcıllama
metodları sintez ilə ardıcıllama prinsipinə əsaslanır. Sintez ilə ardıcıllama əməliyyatında DNA polimeraz təkzəncirli DNA qəlibin üzərində DNA parçası istehsal edildikcə,
əlavə olunan nukleotidlərin ardıcıllıq sırası ortaya çıxarır.
Nanoməsamə texnologiyası kimi üçüncü nəsil ardıcıllama
metodları uzun DNA molekulu membran üzərində yerləşən dəlikdən keçərkən, nukleotid əsaslarını fərqləndirmək prinsipinə söykənir.
Gen klonlama və ya DNA klonlama adlanan metod gen
və digər DNA parçalarının çox sayda surətini çıxarır. Məh-

sul sözügedən DNA parçasınını öyrənmək, dəyişdirmək,
yeni faydalı məhsul və ya yararlı əlamətlər daşıyan yeni
orqanizm yaratmaq məqsədilə istifadə oluna bilir.
Genetika mühəndisliyi sahəsində, bakteriya mənşəli
restriksiya enzimləri DNA-nı restriksiya bölgəsi adlanan qısa, spesifik yerlərdən kəsərək, təkzəncirli yapışqan
ucları olan restriksiya fraqmentləri yığını əldə etmək
üçün istifadə olunur.
5'
3'

3'
G
CTTAA
5'

5'
AATTC
G
3'
Yapışqan uc

3'
5'

Bir DNA qaynağından gələn restriksiya fraqmentləri üzərindəki yapışqan uclar digər DNA molekullarından gələn
fraqmentlər üzərindəki komplementar yapışqan uclar ilə
əsas cütləşməsi yarada bilir. Cütləşən fraqmentlərin DNA
liqaz ilə tikilməsi rekombinant DNA molekulu əmələ
gətirir.
Gel elektroforezi fərqli uzunluqdakı DNA restriksiya fraqmentlərini bir-birindən ayıra bilir.
Polimeraz zəncir reaksiyası (PCR) spesifik DNA hissəsini, onu əhatə edən primerlər və istiyədavamlı DNA
polimeraz vasitəsilə in vitro şəraitdə çoxalda bilir.
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Eukariot gen klonlamaq:
Başqa bir qaynaqdan əldə
edilən və klonlama vektorunda istifadə olunan RE ilə
kəsilmiş DNA fraqmentləri

Klonlama
vektoru,
çox vaxt,
bakteriya
plazmididir

Qarışdırılıb, tikilir (liqasiya)

İxtisaslaşmış heyvan hüceyrəsinin nüvəsi çıxarılmış yumurta
hüceyrəsi nüvəsinin yerinə köçürüldükdə, bəzən, yeni heyvan əmələ gətirə bilir.
Heyvan embrionundan götürülmüş bəlli embrion kök
hüceyrələr (ES) və yetkin orqanizmdən alınan bəlli yetkin
kök hüceyrələr həm orqanizmdə, həm də laborator şəraitdə
çoxalıb, ixtisaslaşa bilir. Tibbi potensialı olan ES hüceyrələri
pluripotent olub, əldə edilməsi çətindir. İnduksion pluripotent kök hüceyrələr (iPS) ixtisaslaşma bacarığı ilə ES
hüceyrələrinə bənzəyir. iPS ixtisaslaşmış hüceyrəni başdan
proqramlamaqla əldə edilir və tədqiqi, regenerativ tibb üçün
böyük potensial daşıyır.
Başdan hüceyrə proqramlama baxımından, siçanlar istifadə
edilməklə (1) orqanizm klonlama, (2) ES və (3) iPS hüceyrələrinin istehsalının necə həyata keçirilə biləcəyini təsvir edin. Əsas
etibarilə, əməliyyatların insan və siçanda eyni olduğuna diqqət
yetirin.

Rekombinant DNA plazmidləri

Rekombinant DNA plazmidləri ev hüceyrəsinə geri qaytarılır. Hüceyrələr bölünərək, klonlarını istehsal edir.
Bakteriyada klonlanan eukariot genin ekspressiyası bir sıra
çətinliklərlə üzləşir. Ev hüceyrəsi olaraq eukariot hüceyrələrin və uyğun ekspressiya vektorlarının istifadəsi bu
maneələri aşmağa kömək edir.
Gen klonlama əməliyyatı ilə rekombinant plazmid ehtiva edən
hüceyrə klonlarının necə istehsal olunduğunu izah edin.

BAŞLIQ

20.2

DNA texnologiyası genlərin ekspressiya və
funksiyasını öyrənmək üçün istifadə olunur
Bir çox metod spesifik mRNA-ları təyin etmək üçün nuklein
turşu zondu ilə hibridləşmə prinsipinə əsaslanır.
In situ hibridləmə toxumalarda, RT-PCR isə RNA nümunəsində bəlli mRNA-ların mövcudluğunu yoxlayır.
DNA mikrosilsilə hüceyrə qrupları tərəfindən eyni zamanda ekspressiya olunan gen dəstlərinin təyini üçün istifadə
olunur. RNA ardıcıllama (RNA-seq) metodu hüceyrənin
istehsal etdiyi RNA-lara müvafiq cDNA ardıcıllıqlarının
aşkar edilməsidir.
Genin funksiyası haqqında informasiya onu sıradan çıxararaq (gen nokautu), ortaya çıxan fenotip nəticələri ilə əldə
oluna bilir. CRISPR-Cas9 sistemi canlı hüceyrədə genləri spesifik, məqsədyönlü şəkildə redaktə etməyə imkan
verir. Gen çəkmə yeni allellərin populyasiyada qorunub
saxlanması üçün dəyişdirilməsidir. İnsanın ümumgenom
əlaqələndirmə tədqiqatları spesifik genetik pozuntular ilə
əlaqəli allellərin genetik nişanı olaraq bir nukleotid polimorfizmini (SNP) təyin və istifadə edir.
Spesifik gen ekspressiyası təyini hansı yararlı informasiyanı
ortaya çıxarır?

BAŞLIQ

20.3

Orqanizm klonlama və kök hüceyrə fundamental
tədqiqat və tətbiqi sahələr üçün faydalı
vasitələrdir
Orqanizmin bütün hüceyrələrinin eyni genoma malik
olub-olmadığı sualı ilk orqanizm klonlama cəhdlərinə təkanverici qüvvə olmuşdur.
Totipotent hüceyrə orqanizmin bütün toxumalarını istehsal
edə bilir. Hər hansı ixtisaslaşmış bitki hüceyrəsi totipotent
olub, tək bir hüceyrədən bütöv bitkini yaratmaq iqtidarındadır.
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BAŞLIQ

20.4

DNA biotexnogiyası tətbiqləri insan həyatının bir
çox aspektinə təsir edir
SNP kimi genetik nişan analizləri və digər DNA texnologiyası metodları genetik və digər tip xəstəliklərin diaqnozunda getdikcə daha çox istifadə olunur. Texnologiya
genetik xəstəliklərin müalicəsini inkişaf etdirmək, hətta gen
terapiyası, CRISPR-Cas9 gen redaktəsi kimi metodlarla yeni,
köklü sağalma yolları təmin etmə potensialı daşıyır. Metod
xərçəngin daha informativ müalicəsini də təmin edir. DNA
texnologiyasını hüceyrə kulturasına tətbiqi protein tərkibli
hormonların kütləvi istehsalı, eləcə də, müalicəvi əhəmiyyəti olan başqa proteinlərin əldə ediməsi üçün istifadə olunur.
Bəzi müalicəvi proteinlər transgen dərman heyvanları
vasitəsilə istehsal olunur.
Cinayət yerindən tapılan toxuma və ya bədən mayesindən
əldə edilən DNA üzərində qısa yanaşı təkrarlar (STR)
kimi genetik nişanların analizi vasitəsilə genetik profil
qurulur. Genetik profil istifadəsi şübhəlinin günahsız, yosxa
təqsirli olub-olmadığına dair güclü dəlil təşkil edir. Sınaq,
həmçinin, atalıq testləri və cinayət qurbanlarının kimliyini
təyin etmədə də istifadə olunur.
Genetik emal olunmuş mikroorqanizmlər filiz çıxarılmasında və çeşidli zəhərli tullantı maddələrinin parçalanması
üçün istifadə oluna bilir.
Transgen bitki və heyvan yaradılmasının məqsədi təsərrüfat
məhsuldarlığı və qida keyfiyyətini artırmaqdır.
Genetika mühəndisliyinin potensiyal faydaları insan və
ətraf mühitə vura biləcəyi potensiyal zərər baxımından
diqqətlə ölçülməlidir.
Verilən genetik xəstəliyin uğurlu gen terapiyası üçün təyinedici
faktorlar nələrdir?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. DNA texnologiyasında vektor termini nə ifadə edir?
A) DNA-nı restriksiya fraqmentlərinə parçalayan enzim
B) DNA fraqmentinin yapışqan ucu
C) SNP nişanı
D) DNA-nı canlı hüceyrəyə yeritmək üçün istifadə olunan
plazmid
2. Hansı DNA texnologiyası tətbiqi ilə səhv cütləşdirilmişdir?
A) Elektroforez − DNA fraqmentlərini bir-birindən ayırmaq
B) DNA liqaz − DNA-nı kəsərək, yapışqan uclu restriksiya
frqamentləri yaratmaq
C) DNA polimeraz − DNA parçalarını çoxaltmaq üçün PCR
D) əks transkriptaz − mRNA-dan cDNA istehsal etmək

3. Genetika mühəndisliyi heyvanlara nisbətən, bitkilərlə daha
asan işləyə bilir, çünki
A) bitki genlərində intron yoxdur.
B) rekombinant DNA-nın bitki hüceyrəsinə yeridilməsi
üçün daha çox vektor mövcuddur.
C) bitkinin bir çox somatik hüceyrəsi yeni orqanizmə inkişaf edə bilir.
D) bitki hüceyrəsinin nüvəsi daha böyükdür.
4. Paleontoloq nəsli kəsilmiş dodo quşunun 400 illik dərisindən az miqdarda toxuma əldə edə bilmişdir. Bu nümənədən
əldə olunan DNA-nın spesifik bir bölgəsi yaşayan quşlarınkı ilə müqayisə olunacaq. Sınağı aparmaqdan ötrü, dodo
DNA-sının miqdarını artırmaq məqsədilə aşağıdakı metodların hansını istifadə etmək daha məqsədəuyğun olar?
A) SNP analizi
B) PCR
C) Elektroporasiya
D) Gel elektroforezi

11. TƏSVİR ET Borudişli adlı bir heyvana aid geni bakteriya
plazmidini vektor olaraq istifadə edib klonlamaq tapşırığı verilmişdir. Aşağıdakı yaşıl sxem plazmidi təsvir edir.
Plazmid Şəkil 20.5-dəki RE üçün restriksiya bölgəsinə
sahibdir. Plazmidin üstündəki təsvir isə, PCR ilə sintez
edilmiş xətti borudişli DNA-sından bir parçadır. Klonlama
əməliyyatının necə aparılacağını hər mərhələdə iki molekulun vəziyyətini çəkərək təsvir edin. Borudişli DNA-sı və
nukleotidləri üçün bir rəng, plazmid üçün başqa bir rəng
istifadə edin. Hər addımdakı 5' və 3' uclarını da işarələyin.
5'
3'

3'
5'
Borudişli DNA-sı

5. DNA texnologiyasının bir sıra tibbi tətbiqləri var. Aşağıdakılardan hansı halhazırda geniş şəkildə tətbiq olunmur?
A) Diabet və cırtdanlıq müalicəsi üçün hormon istifadəsi
B) Xərçəng müalicəsi üçün gen ekspressiyasının analizi
C) Genetik xəstəliklərin qarşısını almaq üçün canlı insan
embrionunda CRISPR-Cas9 ilə gen korreksiyası
D) Genetik xəstəlik allellərinin təyini üçün doğum öncəsi
analiz

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Qaynaq materialı insanın beyin toxuması olan cDNA
haqqında verilən aşağıdakı cümlələrdən hansı doğru deyil?
A) PCR ilə çoxaltmaq mümkündür.
B) Əks transkriptaz vasitəsilə pre-mRNA-dan istehsal olunmuşdur.
C) Beyində ekspressiya olan genləri təyin etmək üçün
işarələnib nişan kimi istifadə edilə bilər.
D) Bu cDNA pre-mRNA-dakı intronlardan məhrumdur.
7. Klonlanmış eukariot genini bakteriyada ekspressiya etmək
bir sıra çətinliklər törədir. mRNA və əks transkriptaz ilə bu
çətinlikləri aşmaq olur. Bu strategiya aşağıdakı maneələrdən
hansını aşmaq üçündür?
A) Post-transkripsiya emalı
B) Post-translyasiya emalı
C) Nuklein turşusu hibridləmə
D) Restriksiya fraqmentlərinin liqaz ilə birləşdirilməsi
8. Hansı ikizəncirli DNA ardıcıllığının bir restriksiya enziminin kəsmə bölgəsi olma ehtimalı ən yüksəkdir?
A) AAGG
TTCC
B) GGCC
CCGG
C) ACCA
TGGT
D) AAAA
TTTT

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. ƏLAQƏ QUR İnsan gözünün linzasında olan kristallin
proteini (Şəkil 1.8) üzərində tədqiqt aparmaq istədyinizi
fərz edin. Proteindən lazımi miqdarda yığımaq üçün ilk
addımda onu kodlayan geni klonlamaq lazımdır. Genin
DNA ardıcıllığı verilmişdir. Bu əməliyyatı necə həyata
keçirəcəyinizi izah edin.
10. ƏLAQƏ QUR Bir SNP-in bəlli bir xəstəliklə əlaqələndirilən allel ilə ilişikli olması nə deməkdir (Şəkil 20.15)? Bu
fakt SNP-in genetik nişan olaraq istifadəsini necə təmin
edir (Başlıq 15.3)?

Plazmid

12. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Etik məsələləri bir kənara qoyaraq,
DNA texnologiyasının geniş istifadəsinin 4 milyard ildir
fəaliyyət göstərən təbii təkamül mexanizmləri ilə müqayisədə təkamülün gedişatını necə dəyişdirə biləcəyini
müzakirə edin.
13. ELMİ ARAŞDIRMA İnsanın beyin hüceyrələrində istehsal
olunan neyrotransmitter proteini kodlayan bir gen araşdırılmalıdır. Proteinin aminturşu ardıcıllığı verilmişdir. (a)
Bəlli tip beyin hüceyrələri tərəfindən ekspressiya olunan
genləri tapmaq, (b) sözügedən neyrotransmitter genini
tapıb, saflaşdırışmaq, (c) bu geni kütləvi çoxaltmaq və (d)
dərman kimi dəyərini ölçmək məqsədilə protein məhsulunu külli miqdarda istehsal etmək üçün lazım olan proseduru təsvir edin.
14. ESSE: İNFORMASİYA Qısa bir inşa ilə (100-150 söz) orqanizmlərin genetik prinsiplərinin biotexnologiya elmində
oynadığı önəmli rolu izah edin.
15. SİNTEZ
Şimalı Amerika
Yellowstone isti
bulaqlarında suyun
tempraturu 70 °C-ə
çatır. Bioloqlar 55
°C temperaturdan
yuxarı suda canlıların
yaşaya bilməyəcəyini
düşünürdülər. Ona
görə, bu gün termofil adlanan bir sıra
bakteriya növünün
bu bulaqlarda kəşf
edilməsi təəccüb doğurmuşdur. Bu fəsildə bu gün bioloji
tədqiqatların ən önəmli DNA texnologiyalarından birinin
əsasını təşkil edən Thermus aquaticus növündən əldə edilən
enzimlərdən bəhs olundu. Bu və digər termofillərdən əldə
oluna biləcək enzimlər başqa hansı səbəblərdən önəmli
ola bilər?
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Şəkil 35.1 Kompüter qrafikası?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
35.1

Bitkilər orqan, toxuma və
hüceyrələrdən ibarət iyerarxik
quruluşa malikdir

35.2

Fərqli meristemlər birincili və
ikincili böyümə üçün yen hüceyrələr
əmələ gətirir

35.3

Birincili böyümə kök və zoğları
uzadır

35.4

İkincili böyümə oduncaqlı
bitkilərdə kök və zoğların diametrini
artırır

35.5

Bitkinin bədəni böyümə, morfogenez
və hüceyrə başqalaşması sayəsində
formalaşır
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Bitki kompüterdirmi?
Şəkil 35.1-dəki rəssamlıq bacarığı olan kompüter dahisinin əl işi
deyil. Bu, gül kələminin yeməli qohumu olan romaneskonun başıdır.
Romaneskonun heyranedici gözəlliyinin əsas səbəbi başındakı hər
tumurcuğun ayrı-ayrılıqda bütöv bitkidəki naxışı (aşağıda göstərilən)
miniatür formada təkrar etməsidir. (Riyaziyyatda belə təkrarlanan
naxışlara fraktallar deyilir.) Romaneskonun sanki kompüter tərəfindən yaradılmış kimi görünməsinin səbəbi böyümə prosesində təkrarlanan təlimat ardıcıllığını izləməsidir. Bir çox bitkilərdə olduğu kimi,
burada da böyüməkdə olan fidanın ucu budaq...yarpaq...tumurcuq ardıcıllığı ilə inkişaf edir. İnkişafdakı qanunauyğunluqlar genetik olaraq
təyin olunur. Bu qanunauyğunluqlar təbii seçmə prosesinə tabedir.
Məsələn, budaq seqmentləri arasındakı məsafəni azaldan bir mutasiya daha sıx, kolabənzər bitki əmələ gətirir. Əgər bu yeni quruluş
bitkinin müəyyən resurslara, məsələn, işığa çıxışını artırır və daha çox
bala əmələ gətirməsinə imkan verirsə, deməli, bu xüsusiyyətə növbəti
nəsillərdə daha çox rast gəlinəcək – beləliklə, populyasiya təkamül
etmiş olacaq.
Romaneskonun təməl bədən quruluşunun yeknəsəqliyi qeyri-adi
haldır. Bitkilərin çoxu fərdi quruluş baxımından müxtəliflik sərgiləyir, çünki heyvanlarla müqayisədə bitkilərin böyüməsi yerli mühitin
şərtlərindən daha çox asılı olur. Məsələn, bütün yetkin aslanların
təxminən eyni uzunluqda olan dörd ayağı var, amma palıd ağacları
budaqlarının sayı və düzülüşü baxımından bir-birindən çox fərqlənir,
çünki bitkilər yerli mühitlərindəki imkan və çətinliklərə qarşı böyümə prosesini dəyişdirərək cavab verir. (Müqayisə üçün deyə bilərik

ki, heyvanlar bunun üçün bir yerdən digərinə
hərəkət edirlər.) Məsələn, bitkinin bir tərəfdən
işıqlandırılması onun təməl bədən quruluşunda
asimmetriyalar yaradır. Budaqlar fidanın işıq düşən
tərəfindən daha sürətlə çıxır nəinki kölgəli tərəfindən. Beləcə, quruluşa fotosintez baxımından faydalı
dəyişiklik edilmiş olur. Ümumilikdə, böyümə və
inkişaf prosesi ərzində olan dəyişikliklər bitkinin yerli
mühitdən resurslar əldə etmə qabiliyyətini artırır.29
və 30-cu fəsillərdə borulu və borusuz bitkilərin
müxtəlifliyindən bəhs etdik. Altıncı bölümdə, əsasən,
borulu bitkilərdən, xüsusilə də örtülütoxumlulardan bəhs edəcəyik, çünki bu bitkilərin bir çox quru
ekosistemlərində birincili istehsalçı olub, təsərrüfat
baxımından əhəmiyyətlidir. Bu fəsil əsas etibarilə kök, budaq və yarpaqlarda baş tutan qeyri-cinsi
böyümədən bəhs edir. Əsasən, iki örtülütoxumlu qrupunu öyrənəcəyik: ikiləpəlilər və birləpəlilər (Şəkil
30.16). Daha sonra, Fəsil 38-də örtülütoxumluların
reproduktiv böyüməsi haqqında danışacağıq: güllər,
toxumlar və meyvələri.

Şəkil 35.2 Çiçəkli bitkiyə ümumi baxış. Bitkinin bədənibirbirinə kəsintisiz ötürücü toxuma (bu diaqramdakı bənövşəyi xətlər)
ilə bağlanmış kök və zoğ sistemlərindən ibarətdir. Burada göstərilən
xəyali bir ikiləpəlidir.
Reproduktiv zoğ (çiçək)
Təpə tumurcuğu
Buğum
Buğumarası
Təpə tumurcuğu
Zoğ
sistemi
Vegetativ gövdə

Yarpaq

Aya
Saplaq

Yan tumurcuq
Gövdə
Mil kök

BAŞLIQ 35.1
Bitkilər orqan, toxuma və
hüceyrələrdən ibarət iyerarxik
quruluşa malikdir
Bir çox heyvanlar kimi, bitkilər də hüceyrələr, toxumalar və orqanlardan ibarətdir. Hüceyrə həyatın təməl
vahididir. Toxuma müəyyən funksiya yerinə yetirən bir
və ya daha artıq hüceyrə növündən ibarət hüceyrə toplusudur. Birlikdə müəyyən funksiyaları həyata keçirən bir
sıra toxuma növləri isə öz növbəsində birləşərək orqanı
əmələ gətirir. Bitkilərin fiziologiyası haqqında öyrəndikcə təbii seçmənin hər bir səviyyədə bitki funksiyasına
uyğun gələn struktur əmələ gətirməsinə fikir verin. Bitki
orqanlarının strukturları ilə tanış olduğumuz üçün müzakirəmizi elə bu orqanlardan başlayırıq.

Borulu Bitkilərin Təməl Orqanları: Kök, Budaq
və Yarpaq
TƏKAMÜL Borulu bitkilərin təməl morfologiyası onların quruda yaşayan və iki fərqli mühitdən – yerin
üstündən və altından resurs əldə edən orqanizmlər
olaraq keçdikləri təkamül yolunu əks etdirir. Onlar su
və mineralları torpaq səthinin altından, CO2 və işığı isə
torpağın üstündən əldə etməlidir. Bu resursları səmərəli
şəkildə əldə etmə qabiliyyəti üç təməl orqanın: kök,
budaq və yarpaqların təkamülü ilə əlaqəlidir. Bu orqanlar kök sistemi və zoğ sistemini (budaq və yarpaqlardan ibarət) əmələ gətirir (Şəkil 35.2). Bir neçə istisnanı
çıxmaq şərtilə, borulu bitkilər həyatda qalmaq üçün hər
iki sistemdən asılıdır. Bir neçə istisnanı çıxmaq şərtilə,
borulu bitkilər həyatda qalmaq üçün hər iki sistemdən

Kök
sistemi

Yan köklər

asılıdır. Köklər demək olar ki, heç vaxt fotosintetik
olmur. Zoğ sistemindən idxal olunan fotosintatlar, yəni
fotosintezdə istehsal olunan qlükoz və digər karbohidratlar olmadan, köklər qidasız qalır. Digər tərəfdən,
zoğ sistemi də torpaqdan alınan su və minerallardan
asılıdır.

Köklər
Kök borulu bitkini torpağa bərkidən, mineral və su
udan, həmçinin çox vaxt karbohidrat və digər ehtiyatları saxlayan orqandır. Əsas kök toxum rüşeymindən
əmələ gələn və cücərən toxumdan çıxan ilk kökdür
(eyni zamanda ilk orqandır). Əsas kök böyüdükcə ondan yan köklər budaqlanmağa başlayır ki, bu da kök
sisteminin torpaqdan su və mineral udma qabiliyyətini, habelə bitkini torpağa bərkitmə bacarığını inkişaf
etdirir.
Böyük gövdə kütləsinə malik hündür və dik bitkilər, adətən, mil kök sisteminə malik olur. Bu sistem
mil kök adlanan və əsas kökdən inkişaf edən şaquli
kökə sahib olur. Mil kök sistemində udma funksiyası,
əsasən, yan köklərin ucları tərəfindən yerinə yetirilir. Mil kök enerji baxımından bahalı olsa da, bitkini
torpağa daha möhkəm bərkitməyə şərait yaradır. Mil
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Şəkil 35.3 Turp cücərtisinin
əmici telləri. Minlərlə əmici tel kök
uclarından bir qədər yuxarıda çıxır.
Onlar kökün səth sahəsiniəhəmiyyətli
dərəcədə artıraraq su və mineralların
torpaqdan udulmasını asanlaşdırır.

▲ Dayaq köklər. Qarğıdalının əlavə hava

kök bitkini aşmaqdan qorumaqla onun daha yuxarılara doğru
uzanmasına imkan verir. Bu da öz növbəsində bitkiyə daha
əlverişli işıq şəraitinə çıxmaqda, bəzi hallarda tozcuq və toxumları səpələməkdə üstünlük verir. Mil köklər qida toplamaq
üçün də ixtisaslaşa bilir.
Kiçik borulu və ya üfüqi vəziyyətdə böyüyən bitkilər
otyeyən heyvanlar tərəfindən qopardılıb məhv olmaq təhlükəsi altında olur. Belə bitkilər üçün torpağa bərkidilmənin ən
əlverişli yolu saçaqlı kök sistemidir. Bu kök sistemi torpağın
altına yayılan çox sayda nazik köklərdən ibarət olur (Şəkil
30.16). Saçaqlı kök sistemi olan bitkilərdə (birləpəlilərin çoxu
daxil olmaqla) əsas kök çox tez məhv olur və mil kök əmələ
gətirmir. Əvəzində gövdədən çox sayda kiçik köklər çıxmağa
başlayır. Bunlar əlavə köklər adlanır. Əlavə termini qeyri-adi
yerlərdən, məsələn, gövdə və ya yarpaqdan çıxan bitki orqanları üçün istifadə olunur. Belə köklərin hər biri əlavə köklərə
budaqlanır, onlar da öz növbəsində budaqlanaraq yeni əlavə
köklər yaradır. Kök saçaqları torpağın üst qatını möhkəmləndirdiyi üçün ot kimi sıx saçaqlı kök sisteminə malik bitkilər
torpağın eroziyasının qarşısını alır.
Bitkilərin əksəriyyətində su və mineralların udulması
daha çox uzanan köklərin ucunda, kök epidermisinin barmağabənzər çıxıntıları olan əmici tellərin çıxaraq kökün
səth sahəsini artırdığı yerlərdə baş verir (Şəkil 35.3). Bundan
əlavə bir çox kök sistemləri torpaqdakı göbələklərlə mikoriza
əlaqələri adlanan simbiotik əlaqəyə girərək bitkinin mineral
udma qabiliyyətini artırır (Şəkil 31.15). Bir sıra bitkilərin
kökü xüsusi funksiyaları həyata keçirmək üçün
ixtisaslaşıb (Şəkil 35.4).

kökləri dayaq köklərdir, çünki bitkinin
ağır üst hissəsinə dayaq verir. Torpağın
altından və ya üstündən çıxmasından
asılı olmayaraq, yetişmiş qarğıdalı bitkisinin bütün kökləri əlavədir.

▲ Meyvə köklər. Bir çox

bitkilər, o cümlədən
burada göstərilən adi
çuğundur qida və suyu
köklərində toplayır.

▲ Pnevmatoforlar. Hava kökləri

olaraq da bilinən pnevmatoforlar
qabarma zonalarındakı bataqlıqlarda
böyüyən manqrov ağacı kimi ağaclarda olur. Çəkilmə sonrası suyun
səthindən üstdə qalan bu kök sistemi
qatı, su ilə doymuş bataqlıq palçığında əskik olan oksigenin havadan
alınmasında iştirak edir.

▲

▲

Şəkil 35.4 İxtisaslaşmış köklər

Lövhəvari köklər. Tropiklərdəki
rütubətli şəraitdən dolayı hündür
bitkilərin çoxunun köklər
gözlənilməz dərəcədə səthidir.
Şəkildə göstərilən Venezualadakı
Gyranthera caribensis
bitkisində olan növdən,
dayaq divarına bənzəyən
hava kökləri bitki
gövdəsinə dayaq verir.

“Boğucu” hava kökləri.
Boğucu fikusun toxumları hündür
ağacların girinti-çıxıntılarında
cücərir. Bitkinin hava kökləri
yerə doğru uzandıqca ev
sahibi ağacı və ətrafdakı obyektləri,
məsələn, bu şəkildə göstərilən
Kambocadakı məbədi
əhatəyə alır.
Gövdə yuxarıya doğru uzandıqca ev sahibi
bitkinin üzərinə
kölgə salaraq
onu öldürür.

Gövdələr

Yarpaqlar

Gövdə üzərindən yarpaq və tumurcuqlar çıxan bitki
orqanıdır. Gövdənin əsas funksiyası yarpaqlarda fotosintezi maksimal dərəcədə artırmaq üçün uzanmaq və
zoğu lazımi tərəfə istiqamətləndirməkdir. Gövdənin
digər funksiyası cinsi strukturları daha yüksəyə çıxararaq tozcuq və meyvələrin yayılmasına kömək etməkdir.
Bundan əlavə, yaşıl gövdələr müəyyən qədər fotosintez
edə bilir. Hər gövdə növbəli şəkildə düzülmüş buğum
və buğumaralarından ibarətdir. Yarpaqların gövdəyə
birləşdiyi yerə buğum, iki buğum arasında yerləşən
gövdə seqmentinə isə buğumarası deyilir (Şəkil 35.2).
Cavan gövdənin böyüməsi böyük ölçüdə təpə tumurcuğunda baş verir. Təpə tumurcuqları gövdədəki yeganə
növ tumurcuqlar deyil. Yarpağın gövdəyə birləşdiyi yerin
yuxarısında (yarpaq qoltuğu) yan tumurcuq adlanan,
budağa, bəzi hallarda isə tikana və ya çiçəyə çevrilə bilən
tumurcuqlar olur.
Bəzi bitkilərdə gövdə qida ehtiyatını toplaya və ya
qeyri-cinsi çoxalma kimi fərqli funksiyaları yerinə yetirə
bilir. Belə ixtisaslaşmış gövdələri, o cümlədən rizom, stolon və yumruları köklərlə səhv salmaq asandır (Şəkil 35.5).

Borulu bitkilərin əksəriyyətində yarpaq bitkinin əsas
fotosintetik orqanıdır. Yarpaqlar günün qarşısını almaqdan əlavə atmosferlə qaz mübadiləsi aparır, istiliyi bitki bədənindən buraxır, eyni zamanda herbivor
və patogenlərə qarşı özlərini qoruyur. Bu funksiyalar
bir-birilə ziddiyyətli fizioloji, anatomik və morfoloji
xüsusiyyətlər tələb edə bilər. Məsələn, sıx tüklərdən
ibarət örtük herbivor həşəratları dəf etməkdə effektiv
ola bilər, amma eyni zamanda havanı yarpaq səthində
zəbt edərək qaz mübadiləsini zəiflədər və bunun
nəticəsində fotosintezi yavaşladar. Yarpaqların bu ziddiyyətli tələblərdən və kompromislərdən dolayı həddən
artıq çeşidli quruluşu olur. Ümumi götürdükdə yarpaq
yastı ayadan və yarpağı buğum bölgəsində gövdəyə
birləşdirən saplaqdan ibarətdir (Şəkil 35.2). Ot və
digər birləpəlilərin saplağı olmur. Yarpağın gövdəyə
bağlanan hissəsi gövdə ətrafında qın əmələ gətirir.
Bir və ikiləpəlilər yarpaqlardakı ötürücü toxumanın, yəni damarların düzülüşünə görə bir-birindən
fərqlənir. Birləpəlilərin çoxunda bərabər diametrli,
yarpaq ayası boyunca paralel gedən əsas damarlar olur.
İkiləpəlilərin yarpaqlarında isə, adətən, ana damar və
ondan budaqlanmış kiçik damarların yaratdığı damar
toru olur (Şəkil 30.16).
Taksonomiyaçılar örtülütoxumluları təyin edəndə,
əsasən, çiçək morfologiyasına istinad etsələr də, yarpaq quruluşu, damarlanması və yarpaqların fəzada
düzülüşündən də istifadə edirlər. Şəkil 35.6 bəsit və
mürəkkəb yarpaq quruluşları arasındakı fərqləri təsvir
edir. Mürəkkəb yarpaqlar güclü külək qarşısında yırtılmağa davamlıdır. Onlar eyni zamanda yarpağa daraşmış
bəzi patogenləri bir yarpaqcıqda həbs edib onların
bütün yarpağa yayılmasının qarşısını ala bilir.

▲

Şəkil 35.5 İxtisaslaşmış gövdələr.

Rizom

Rizomlar. Süsən bitkisində gövdənin
aşağısı rizoma bir örnəkdir. Rizom
torpaq səthinin dərhal altında
böyüyən üfüqi zoğdur. Rizomdakıyan
tumurcuqlardan şaquli zoğlar çıxır.

Kök

Şəkil 35.6 Bəsit və mürəkkəb yarpaqlar.
Bəsit yarpaq
Bəsit yarpağın bir ədəd
bölünməmiş ayası olur.
Şəkildəki kimi bəzi bəsit
yarpaqlar dərindən
dilimlənmiş olur.
Yan tumurcuq

▲

▲

Stolon

Stolonlar. Burada
göstərilən çiyələk
bitkisində torpaq səthi
boyunca böyüyən üfüqi
zoğlar olan stolonlardır.
Buğumlarda yaranan
bitkiciklər ana bitkinin
qeyri-cinsi çoxalmasına
imkan verir.

Yumrular. Burada
göstərilmiş kartoflar kimi yumrular
rizom və ya stolonların qida ehtiyatı
yığmaq üçün
ixtisaslaşmış sonluqlarıdır. Kartofun
gözcükləri buğumların yerini işarə
edən yan tumurcuq dəstələridir.

Saplaq

Mürəkkəb yarpaq
Yarpaqcıq

Mürəkkəb yarpağın ayası bir
neçə yarpaqcıqdan ibarətdir. Yarpaqcığın qoltuğunda
yan tumurcuq olmur. Bəzi
bitkilərdə yarpaqcıqların
özü də daha balaca yarpaqcıqlara bölünür.
Yan tumurcuq

Saplaq
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Şəkil 35.6 İxtisaslaşmış yarpaqlar.

Tikanlar. Burada göstərilmiş hind
ənciri kimi kaktuslardakı tikanlar
yarpaqların şəkildəyişməsidir. Fotosintez lətli yaşıl gövdə tərəfindən
aparılır.
▲

▲

▲

Bığcıqlar. Bu noxud bitkisinin dayağa tutunmaq
üçün istifadə etdiyi bığcıqlar şəklini dəyişmiş yarpaqlardır. Dayağa yapışdıqdan sonra bığcıqlar onun
ətrafında burularaq bitkini dayağa yaxınlaşdırır.
Bığcıqlar çox vaxt dəyişmiş yarpaqlar olsa da,
bəzi hallarda (məsələn,
üzüm bitkisində) gövdədən əmələ gəlir.

Bitkicik

Ehtiyat yarpaqları. Bu
kəsilmiş soğandakı kimi
soğanaqların qısa, yeraltı
gövdəsi və qida toplamaq
üçün ixtisaslaşmış
yarpaqları olur.

Ehtiyat yarpaqları

▲

Gövdə
Reproduktiv yarpaqlar. Kalanchoё
ë daigremontiana kimi bəzi sukkulent
bitkilərdə yarpaqlar əlavə bitkiciklər
istehsal edir. Bu bitkiciklər yarpaqdan
qopub düşərək torpaqda kök salır.

Yarpağın morfoloji xassələri çox vaxt mühitin təsiri
altında dəyişdirilmiş genetik proqramların məhsulu olur.
Elmi Bacarıq Məşğələsindəki datanı şərh edərək qırmızı
ağcaqayında yarpaq morfologiyasının formalaşması üçün
genetika və mühitin oynadığı rolu öyrənin.
Demək olar ki, bütün yarpaqlar fotosintez üçün
ixtisaslaşıb. Buna baxmayaraq, bəzi bitkilərin yarpaqları
dəstək, müdafiə, ehtiyat və çoxalma kimi əlavə funksiyaları yerinə yetirmək üçün uyğunlaşıb (Şəkil 35.7).

Örtük, Ötürücü və Əsas Toxumalar
Borulu bitkilərin hər üç təməl orqanı (kök, gövdə və yarpaq) üç növ toxumadan ibarətdir: örtük, ötürücü və əsas
toxumalar. Bu ümumi növlərin hər biri toxuma sistemi
yaradır. Bu sistem bütün bitki boyu kəsintisiz olub orqanları bir-birilə əlaqələndirir. Lakin toxumaların spesifik
xassələri və məkandakı əlaqələri orqandan orqana dəyişir
(Şəkil 35.8).
Örtük toxuması bitkinin xarici müdafiə təbəqəsini
əmələ gətirir. Eynilə insan dərisi kimi, bu təbəqə də fiziki
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Sütun Qrafikləri ilə Datanın Şərhi
Genetika, Yoxsa Tərbiyə: Şimali
Qırmızı Ağcaqayınının Yarpaqları
Nəyə Görə Cənubi Qırmızı
Ağcaqayınınkından Daha “Dişlidir”?
Qırmızı ağcaqayında (Acer rubrum)
yarpaqların hamısı eyni deyil. Şimal
bölgələrində böyüyən ağaclarda
yarpaq kənarlarındakı “dişlər” ölçü
və say baxımından cənubdakılardan
fərqlənir. (Burada göstərilən yarpaq
bu iki ekstrimin ortasında yer
alır) Bu morfoloji fərqlərin səbəbi
şimali və cənubi Acer rubrum
populyasiyalarındakı genetik fərqlərdir,
yoxsa bu iki bölgə arasındakı temperatur fərqliliyi kimi mühit
faktorları gen ekspressiyasına təsir edir?
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Coğrafi enlik baxımından birbirindən fərqlənən dörd ərazidən (Ontario (Kanada), Pensilvaniya,
Cənubi Karolina və Florida) Acer rubrum toxumları götürülmüşdür.
Ərazilərdən toplanmış toxumlar daha sonra şimali (Rod-Aylend) və
cənubi (Florida) ərazilərdə əkilmişdir. Bir neçə ildən sonra iki ərazidə
böyüyən dörd qrup bitkidən yarpaqlar toplanmışdır. Bir dişin orta
sahəsi və yarpaq sahəsinə düşən orta diş sayı hesablanmışdır.
Təcrübə Datası
Toxumun
Alındığı Yer

Bir dişin orta
sahəsi (sm2)
RodAylenddə Floridada
Əkilmiş
Əkilmiş

Ontario
(43.32°N)
Pensilvaniya
(42.12°N)
Cənubi Karolina
(33.45°N)
Florida(30.65°N)

Yarpağın Hər sm2-a
Düşən Orta Diş Sayı
RodAylenddə
Əkilmiş

Floridada
Əkilmiş

0.017

0.017

3.9

3.2

0.020

0.014

3.0

3.5

0.024

0.028

2.3

1.9

0.027

0.047

2.1

0.9

Data D. L. Royer et al., Phenotypic plasticity of leaf shape along a temperature gradient
in Acer rubrum, PLoS ONE 4(10):e7653 (2009).

DATANI ŞƏRH EDİN
1. Diş ölçüsü və diş sayı üçün ayrı-ayrı sütun qrafikləri quraşdırın.
(Sütun qrafikləri ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün Əlavə F-ə nəzər
salın.) Şimaldan cənuba doğru Acer rubrum-un diş ölçüsü və sayı
necə dəyişir?
2. Dataya əsasən yarpaq dişlərinin özəlliklərini əsas nə təyin edir:
genetik kimlik (genotip), mühitdəki dəyişikliklərə reaksiya vermə
bacarığı (fenotipik plastiklik), yoxsa hər ikisi? Suala cavab verərkən
dataya birbaşa istinad edin.
3. Yarpaq fosillərinin “dişliliyi” paleoiqlimşünaslar tərəfindən
ərazinin keçmişdəki temperaturunu təxmin etmək üçün istifadə
olunmuşdur. Əgər Cənubi Karolinada 10 000 illik qırmızı ağcaqayın
yarpağı fosilində kvadrat santimetrə düşən orta diş sayı 4.2-dirsə,
10 000 il əvvəl Cənubi Karolinadakı temperatur indikinə nəzərən
necə fərqli olmuş ola bilər? Cavabınızı izah edin.

Şəkil 35.8 Üç toxuma sistemi. Örtük toxuma sistemi (göy) bitkinin bütün bədəni üçün qoruyucu təbəqə rolunu oynayır. Materialları
kök və zoğ sistemləri arasında hərəkət etdirən ötürücü toxuma sistemi
(çəhrayı) də bədən boyu kəsintisiz olsa da, hər orqanda fərqli quruluş
alır. Metabolik funksiyaları həyata keçirən əsas toxuma sistemi (sarı)
hər orqanda ötürücü və örtük toxumalar arasında yerləşir.

Şəkil 35.9 Yarpaq səthində trixomların müxtəlifliyi.
Mərzə (Origanum majorana) bitkisinin səthində üç növ trixoma rast
gəlinir. Oxabənzər trixomlar sürünən həşəratların hərəkətinə mane
olur, digər iki növ trixom isə müdafiə məqsədilə yağ və digər kimyəvi
maddələr ifraz edir (rənglənmiş SEM).

Trixomlar

Örtük
toxuması
Əsas
toxuma

Ötürücü
toxuma

zədəyə və patogenlərə qarşı ilkin sədd rolunu oynayır.
Oduncaqsız bitkilərdə örtük sıx düzülmüş hüceyrələrdən
ibarət epidermis adlı tək bir toxuma növündən ibarətdir. Yarpaqlarda və bir çox gövdə növlərində epidermisin
üstünü örtən kutikul adlı mumlu təbəqə su itkisinin qarşısını alır. Oduncaqlı bitkilərdə periderm adlı qoruyucu
təbəqə bitkinin yaşlı gövdə və köklərində epidermisin
yerini alır. Epidermisin bitkini su itkisi və xəstəlikdən
qorumaqla yanaşı, hər orqanda xüsusi xassələri olur.
Köklərdə torpaqdan alınan su və minerallar epidermis,
xüsusilə də əmici tellər üzərindən udulur. Həddən
artıq ixtisaslaşmış epidermis hüceyrələri olan qoruyucu
hüceyrələr zoğlarda qazların mübadiləsində iştirak edir.
Zoğlarda rastlanan bir digər növ ixtisaslaşmış epidermis
hüceyrəsi növü trixom adlanan çıxıntılardır. Bəzi səhra
bitkilərində tükəbənzər trixomlar su itkisinin qarşısını
alır və ifrat işığı əks etdirir. Bəzi trixomlar keçilməsi
çətin formalar alaraq, yapışqan və ya zəhərli maddələr
ifraz edərək bitkini həşəratlara qarşı müdafiə edir (Şəkil
35.9).
Ötürücü toxumanın əsas funksiyaları maddələrin
bitki boyu hərəkətinə imkan vermək və bitkiyə fiziki
dəstək verməkdir. Ötürücü toxumanın iki əsas növü
ksilema və floemadır. Ksilema su və suda həll olmuş
mineralları köklərdən zoğlara aparır. Floema isə fo-

tosintez məhsulları olan şəkərləri istehsal olunduqları
yerdən (adətən, yarpaqlar) ehtiyac olan yerlərə (adətən,
köklərə və böyüməkdə olan yerlərə, məsələn, inkişafda
olan yarpaq və meyvələrə) aparır. Kök və ya gövdənin
ötürücü toxuması bütövlükdə stela adlanır (Yunanca
“sütun” sözündən). Stelanın quruluşu bitkinin növündən
və orqandan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, örtülütoxumlularda kök stelası ksilema və floemadan ibarət bütöv
ötürücü silindr formasında olsa da, gövdə və yarpaqların stelaları ayrı-ayrı floema və ksilema liflərindən
ibarət ötürücü topalardan ibarət olur (Şəkil 35.8). Ksilema
və floemanın hər ikisi nəqliyyat, həmçinin dayaq üçün
ixtisaslaşmış müxtəlif hüceyrə növlərindən ibarətdir.
Nə örtük, nə də ötürücü toxuma növlərinə uymayan toxumalar əsas toxuma sistemini əmələ gətirir.
Ötürücü toxumadan daha da içəridə yerləşən əsas
toxuma özək, ötürücü toxumadan xaricdə yerləşən əsas
toxuma isə qabıq adlanır. Əsas toxumanın funksiyası
təkcə yer doldurmaq deyil. Ona həm də ehtiyat, fotosintez, dayaq və qısaməsafəli nəqliyyat funksiyaları üçün
ixtisaslaşmış hüceyrələr də daxildir.

Bitki Hüceyrələrinin Əsas Növləri
Digər çoxhüceyrəli orqanizmlərdə olduğu kimi, bitkilərdə də hüceyrələr başqalaşma keçirir, yəni inkişaf
zamanı struktur və funksiya baxımından ixtisaslaşır.
Hüceyrə başqalaşması zamanı sitoplazma, hüceyrə
divarı və orqanellərdə dəyişikliklər baş verir. Növbəti
iki səhifədə verilmiş Şəkil 35.10 bitkidəki əsas hüceyrə
növlərini təsvir edir. Şəklə baxarkən xüsusi funksiyanı
mümkün edən struktur adaptasiyalarına diqqət edin.
Bundan əlavə bitki hüceyrəsinin təməl strukturuna da
bir daha nəzər sala bilərsiniz (Şəkil 6.8 və 6.28).

YOXLAMA 35.1
1. Ötürücü toxuma yarpaq və köklərin birlikdə çalışaraq bütöv
bir bitkinin böyüməsi və inkişafına töhfə verməyə necə imkan
yaradır?
2. ƏGƏR İnsanlar fotoavtotrof olsaydılar, yəni işıq enerjisini
fotosintez vasitəsilə tutub öz qidalarını istehsal edə bilsəydilər,
anatomiyamız indikindən necə fərqlənərdi?
3. ƏLAQƏ QUR Mərkəzi vakuolların və sellülozdan tikilmiş hüceyrə divarının bitkinin böyüməsinə necə töhfə verdiyini izah
edin (Başlıq 6.4 və 6.7-yə nəzər salın).
FƏSİL
1 Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
Təkamül
və Elmivə
Araşdırma
FƏSİL 35
Borulu Bitkilərin
Strukturu,
Böyüməsi
İnkişafı
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Şəkil 35.10

İxtisaslaşmış Bitki Hüceyrələrinə Baxış
Parenxima Hüceyrələri
Yetkin parenxima hüceyrələri nisbətən nazik və elastik olan birincili
divarlara malik olsa da, çox vaxt ikincili divarlara sahib olmur. (Birincili və
ikincili hüceyrə divarlarını nəzərdən keçirmək üçün Şəkil 6.27-yə baxın.)
Yetkin parenxima hüceyrələrinin, adətən, böyük bir mərkəzi vakuolu olur.
Parenxima hüceyrələri bitkinin metabolik funksiyalarının çoxunu yerinə
yetirir, müxtəlif üzvi məhsulları sintez edir və saxlayır. Məsələn, fotosintez
yarpaqdakı parenxima hüceyrələrinin xloroplastları daxilində baş verir. Kök
və gövdələrdəki bəzi parenxima hüceyrələrində nişasta saxlayan və amiloplast adlanan rəngsiz plastidlər var. Bir çox meyvələrin ətli toxuması, əsasən,
parenxima hüceyrələrindən ibarətdir. Parenxima hüceyrələrinin əksəriyyəti,
müəyyən şərtlərdə (məsələn, yara bərpası zamanı) digər bitki hüceyrələrinə
bölünmə və fərqlənmə qabiliyyətini saxlayır. Bir parenximə hüceyrəsindən
bütöv bir bitki yetişdirmək belə mümkündür.

Birgöz bitkisində (Ligustrum)
parenxima hüceyrələri (İM)

Kollenxima Hüceyrələri
Tellər şəklində qruplaşmış kollenxima hüceyrələri (burada eninə kəsikdə göstərilmişdir) bitki zoğunun cavan hissələrinə dəstək verir. Formaca
uzunsov olan kollenxima hüceyrələrinin divarları parenxima hüceyrələrinkinə
nisbətən daha qalın birincili divarlar olsa da, qalınlaşma qeyri-bərabər gedir.
Cavan zoğlarda və saplaqlarda, adətən, epidermisin dərhal altında kollenxima
hüceyrələrindən ibarət tellər olur. Kollenxima hüceyrələri böyüməni məhdudlaşdırmadan elastik dəstək verir. Yetkin kollenxima hüceyrələri canlı və
elastikdir və aşağıda müzakirə edəcəyimiz sklerenxima hüceyrələrindən fərqli
olaraq dəstək verdikləri yarpaq və gövdələrlə birgə uzanır.
Kollenxima hüceyrələri
(Helianthus gövdəsindən) (İM)

Kollenxima Hüceyrələri

Sklereid hüceyrələr
(armudda) (İM)

Hüceyrə divarı

Lif hüceyrələri (göyrüş ağacından eninə kəsik) (İM)
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Sklerenxima hüceyrələri də bitkidəki dəstəkləyici elementlər kimi
fəaliyyət göstərir, lakin kollenxima hüceyrələrinə nisbətən daha sərtdir.
Hüceyrələrin uzanmasından sonra sklerenxima hüceyrələrində qalın və
çoxlu liqnin ehtiva edən ikincili hüceyrə divarı istehsal edilir. Həzmi
çətin, möhkəmləndirici bir polimer olan liqnin quru ağac kütləsinin
dörddə bir hissəsindən çoxunu təşkil edir. Liqnin mamırkimiləri çıxmaq şərtilə bütün borulu bitkilərdə mövcuddur. Yetkin sklerenxima
hüceyrələri uzanmır və onlara bitkinin uzununa böyüməyi dayandırmış
bölgələrində rast gəlmək olur. Sklerenxima hüceyrələri dəstək funksiyası üçün o qədər ixtisaslaşmışdır ki, funksional baxımdan yetişkin
sklerenxima hüceyrələri çox vaxt ölü olur. Buna baxmayaraq, protoplast
(hüceyrənin canlı hissəsi) ölməzdən əvvəl ikincili divar istehsal edir.
Sərt divarlar, bəzi hallarda yüz illər boyunca bitkini dəstəkləyən
“skelet” olaraq qalır.
Sklereid və lif kimi bilinən iki növ sklerenxima hüceyrəsi tamamilə
dəstək və möhkəmlik üçün ixtisaslaşmışdır. Liflərlə müqayisədə daha
qutuşəkilli olan və forma baxımından nizamsız olan sklereidlər çox
qalın, liqninlə zəngin ikincili divara malikdir. Fındıq və toxum qabıqlarına möhkəmlik, armuda dənəvər tekstura verən sklereidlərdir. Adətən,
tellər şəklində qruplaşmış liflər uzun, incə olub, yuxarıya getdikcə
daralır. İp düzəltmək üçün istifadə olunan kənaf lifləri və kətan parça
toxumaq üçün istifadə olunan kətan lifləri kommersiya məqsədilə istifadə olunan liflərə misaldır.

Ksilemanın Suötürücü Hüceyrələri

Boru

Suötürücü hüceyrələrin iki növü olan traxeid və boru elementləri
uzunsov, boruşəkilli və liqninləşmiş hüceyrələr olub funksional
yetkinliyə çatanda ölü olur. Bütün borulu bitkilərin ksilemasında
traxeidlər olur. Bir çox örtülütoxumlularda, o cümlədən bəzi çılpaqtoxumlularda və toxumsuz borulu bitkilərdə traxeidlərə əlavə olaraq
boru elementlərinə rast gəlinir. Traxeid və boru elementləri hüceyrələrinin möhtəviyyatı parçalandıqdan sonra geriyə onların qalınlaşmış hüceyrə divarları qalır ki, bu divarların əhatələdiyi boşluq
suyun axması üçün boru əmələ gətirir. Traxeid və boru elementlərinin ikincili divarlarında bəzən dəliklər olur ki, həmin yerdə hüceyrə
divarı nazilir və ancaq birincili divardan ibarət olur (Birincili və
ikincili divarlarla bağlı Şəkil 6.27-yə istinad edə bilərsiniz). Su
qonşu hüceyrələr arasındakı bu dəliklərdən keçərək yanlara doğru
hərəkət edə bilir.
Traxeidlər uzun və nazik hüceyrələr olub, yuxarıya doğru getdikcə daralır. Suyun bu hüceyrələr arasında keçidi, əsasən, ikincili divarın mövcud olmadığı dəliklər vasitəsilə baş verir.Boru elementləri
traxeidlərlə müqayisədə daha enli, qısa, daha nazik divarlı olub,
yuxarıya getdikcə bir o qədər də daralmır. Boru elementləri alt-alta
düzülüb boru adlanan uzun və bəzən gözlə görülə bilən damarlar
əmələ gətirir. Boru elementlərinin sonluqlarındakı dəlikli (perforasiyalı) lövhələr suyun damarlardan maneəsiz axmasına imkan verir.
Traxeid və boru elementlərinin ikincili divarları liqninlə möhkəmləndirilir. Bu möhkəmlik bitkiyə dəstək verir və onun su nəqliyyatının yaratdığı gərginlik qarşısında aşmamasına imkan verir.

Traxeidlər

Dəliklər
Traxeidlər və borular
Dəlikli
(rənglənmiş SEM)
lövhə

Boru elementi
Dəliklər
Boru elementləri
və dəlikli lövhələr

Traxeidlər

Floemanın Şəkərötürücü Hüceyrələri
Ksilemanın suötürücü hüceyrələrindən fərqli olaraq
floemanın şəkərötürücü hüceyrələri funksional
yetkinliyə çatanda canlı olur. Toxumsuz borulu
bitkilərdə və çılpaqtoxumlularda şəkər və digər
üzvi maddələr ələkvari hüceyrələr adlanan uzun və
nazik hüceyrələrlə ötürülür. Örtülütoxumlularda bu
maddələr ələkvari boru elementləri və ya üzvləri
adlanan və üst-üstə düzülərək ələkvari borular
əmələ gətirən hüceyrə zənciri vasitəsilə ötürülür.
Canlı olmalarına baxmayaraq, ələkvari boru
elementlərində nüvə, ribosom, vakuol və sitoskelet elementləri olmur. Hüceyrə möhtəviyyatındakı
bu azalma qida maddələrinin hüceyrədən daha
asanlıqla keçməsinə imkan verir. Ələkvari boru
elementlərini bir-birindən ayıran ələkvari lövhələr
hüceyrələrarası maye axımına kömək edən dəliklərə
malikdir. Hər bir ələkvari boru elementinin yanında ona çoxsaylı plazmodesmalarla bağlanan yoldaş
hüceyrəsi olur (Şəkil 6.27). Yoldaş hüceyrələrinin
nüvə və ribosomları təkcə özləri üçün yox, həm də
ələkvari boru elementləri üçün işləyir. Bəzi bitkilərdə yoldaş hüceyrəsi ələkvari boru elementinə
şəkər yüklənməsində iştirak edir ki, bu şəkər də
daha sonra bitkinin digər hissələrinə ötürülür.

Ələkvari boru elementləri:
uzununa kəsik (İM)

Ələkvari lövhə

Ələkvari boru elementi
(solda) və yoldaş hüceyrəsi:
eninə kəsik (TEM)

Yoldaş
hüceyrələri
Ələkvari boru
elementləri
Plazmodesma
Ələkvari
lövhə
Yoldaş
hüceyrəsinin
nüvəsi

Ələkvari boru elementləri:
uzununa kəsik

Ələkvari lövhə və dəlikləri (İM)

FƏSİL
1 Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
Təkamül
və Elmivə
Araşdırma
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BAŞLIQ 35.2
Fərqli meristemlər birincili və ikincili
böyümə üçün yeni hüceyrələr əmələ
gətirir
Bitki və heyvanların əksəriyyəti arasındakı əsas fərq bitkilərdə böyümənin rüşeym və ya gənc dövrlərlə məhdudlaşmamasıdır. Bitkilərdə böyümə canlının bütün həyatı
boyunca davam edir, buna qeyri-müəyyən böyümə deyilir.
Bitkilərin böyüməyə davam etməsinin səbəbi meristem
adlanan başqalaşmamış bir toxumanın bölünərək yeni hüceyrələr əmələ gətirməsi və bu hüceyrələrin öz növbəsində,
uzanıb başqalaşmasıdır (Şəkil 35.11). Bir çox bitkilər fəaliyyətsiz dövrlərini çıxmaq şərtilə dayanmadan böyüyür.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, bir çox heyvanlar və bəzi
bitki orqanları (məsələn, yarpaq, tikan və güllər) müəyyən
böyümə keçirir, yəni müəyyən ölçüyə çatdıqdan sonra
böyüməni dayandırır.
Meristemin əsas iki növü olur: apikal (uc) meristem və
lateral (yan) meristem. Kök və zoğların uclarında yerləşən
apikal meristem uzununa böyüməyə, başqa sözlə, birincili
böyüməyə imkan verən hüceyrələri əmələ gətirir. Birincili
böyümə köklərin torpaqda yayılmasına, zoğların isə işıq
qəbulunu artırmasına icazə verir. Oduncaqsız bitkirlərdə
demək olar ki, bitkinin bütün bədəni birincili böyümə ilə
əmələ gəlir. Oduncaqlı bitkilərdə isə uzununa böyüməyi
dayandırmış gövdə və kök bölgələri əlavə olaraq eninə də
böyüyür. İkincili böyümə adlanan belə eninə böyümə
lateral meristemlər tərəfindən aparılır: ötürücü kambi və
mantar kambisi. Bu bölünən hüceyrələrdən ibarət silindrlər
kök və gövdələr boyunca uzanır. Ötürücü kambi ikincili
ksilem (oduncaq) və ikincili floem adlanan ötürücü toxumaları yaradır. Eninə böyümə, əsasən, ikincili ksilemin hesabına
baş verir. Mantar kambisi isə epidermisi daha qalın və bərk
peridermlə əvəzləyir.
Apikal və lateral meristemlərdəki hüceyrələr böyümə
mövsümündə tez-tez bölünərək yeni hüceyrələr əmələ
gətirir. Yeni hüceyrələrdən bəziləri meristemdə qalıb əlavə
hüceyrələr istehsal edir, digərləri isə başqalaşıb toxuma və
orqanların tərkibinə daxil olur. Yeni hüceyrələr yaradan
hüceyrələrə ənənəvi olaraq erkən hüceyrələr deyilsə də, getdikcə bu termin heyvanlarda olduğu kimi bölünmə qabiliyyətini
saxlayan başqalaşmamış kök hüceyrələr termini ilə əvəzlənir.
Meristemdən ayrılan hüceyrələr yetkin hüceyrəyə çevrilmədən əvvəl bir neçə dəfə bölünə bilər. Birincili böyümə
zamanı bu hüceyrələr birincili meristemlər adlanan üç
toxumanı yaradır: protoderm, əsas meristem və prokambi. Bu toxumalar öz növbələrində kök və zoğun üç yetkin toxumasını
istehsal edir: örtük, əsas və ötürücü toxumalar. Oduncaqlı
bitkilərdəki lateral meristemlərdə də ikincili böyüməyə imkan verən kök hüceyrələr olur.
Birincili və ikincili böyümə arasındakı əlaqəni qış
fəslində yarpaqtökən ağacın budağında görmək olar. Zoğun
ucunda apikal meristemi qoruyan pulcuqlarla əhatə olunmuş yatmış apikal (uc) tumurcuq yerləşir (Şəkil 35.12).
Yazda tumurcuq pulcuqlarından azad olub ardıcıl buğum və
buğumaraları istehsal etməklə birincili böyüməyə başlayır.
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Builki böyümə
(birillik)

Keçən ilki
böyümə (ikiillik)

Təpə tumurcuğu
Tumurcuq pulcuğu
Yan
Şəkil 35.12 Qış
tumurcuq
budağında
üçillik böyümə
Yarpaq
yarası
Zoğ ucuna yaxın
Tum.
yerləşən yan
yarası
Buğum
tumurcuğundan
əmələ gəlmiş
Buğum
birillik budaq
arası
Yarpaq yarası
Gövdə
Tumurcuq yarası

İki il öncəki
böyümə (üçillik)
Yarpaq yarası

Yarpaqların tökülməsindən geriyə qalan yaralar hər
böyümə seqmentində buğumların yerini işarələyir. Bir
çox budaqda yarpaq yaralarının yerini asanlıqla görmək
olur. Hər yaranın üzərində yan tumurcuğu və ya ondan
əmələ gələn budaq olur. Bir az daha aşağıda ötən qış
təpə tumurcuğu əhatələyən pulcuqlardan qalan tumurcuq yaraları olur. Hər böyümə mövsümündə birincili
böyümə zoğları uzadır, ikincili böyümə isə ötən illərdə
əmələ gəlmiş bölgələrin diametrini artırır.
Meristemlər bitkinin ömür boyu böyüməsinə imkan
versə də, unutmamalıyıq ki, bitkilər də ölür. Həyat
dövrələrinin uzunluğuna görə çiçəkli bitkiləri birillik,
ikiillik və çoxillik olaraq sinifləndirmək olar. Birillik bitkilər həyat dövrələrini – cücərmə, çiçəklənmə, toxum
istehsalı və ölüm bir il və ya daha qısa bir müddətdə
başa vurur. Bir çox yabanı çiçək, o cümlədən vacib
təsərrüfat bitkiləri (məsələn, paxlalılar və ya buğda,
düyü kimi dənli bitkilər) birillik olur. Toxum və meyvə
istehsalından sonra ölmək növbəti nəslin istehsalı üçün
maksimum miqdarda enerji ayırmağa icazə verən strategiyadır. Şalğam kimi ikiillik bitkilər həyat dövrələrini
başa vurmaq üçün iki böyümə mövsümü tələb edir
və ancaq ikinci ilində çiçək açıb meyvə verir. Ağaclar,
kollar və bəzi otların aid olduğu çoxillik bitkilər uzun
illər yaşaya bilir. Şimali Amerika düzənliklərindəki
bəzi camış otu növlərinin təxminən 10 000 ildir ki,
sonuncu buz dövrünün sonlarında cücərən toxumlardan
böyüdükləri güman edilir.

YOXLAMA 35.2
1. Eyni bitkidə birincili və ikincili böyümə bir vaxtda baş verə
bilərmi?
2. Kök və gövdələr qeyri-müəyyən böyüsə də, yarpaqlar belə
böyümür. Bunun bitkiyə nə faydası ola bilər?
3. ƏGƏR Bağban bir mövsüm kök əkdikdən sonra köklərin
çox balaca olduğu qənaətinə gəlir. Köklərin ikiillik bitki olduğunu nəzərə alan bağban bir az daha artıq böyüməsi üçün
onları yerdə saxlamağa qərar verir. Sizcə, bu nə qədər yaxşı
bir fikirdir? Cavabınızı izah edin.

Şəkil 35.11

Birincili və İkincili Böyümənin Vizualizasiyası

Bütün borulu bitkilərdə birincili böyümə, yəni, uzununa böyümə baş verir. Oduncaqlı bitkilərdə buna əlavə olaraq ikincili böyümə, yəni eninə
böyümə gedir. Aşağıdakı diaqramları incələyərkən zoğ və köklərin necə eninə və uzununa böyüdüyünü təsəvvürünüzdə canlandırmağa çalışın.

Birincili Böyümə (uzununa böyümə)
Zoğ ucundakı Yarpaq primordiası
birincili böyümənin
açılmış görüntüsü

İkincili böyümə (eninə böyümə) zoğ və köklər boyu
uzanan, birincili böyümənin
dayandığı yerlərdə mövcud
olan iki növ lateral meristem
sayəsində baş verir.

Zoğun apikal
meristemi

Yetkin
toxumalar

İkincili Böyümə (eninə böyümə)

Artan çevrə uzunluğu:
Kambi hüceyrəsi bölündükdə bəzən bala hüceyrələrin
hər ikisi kambidə qalıb
böyüyür və kambinin çevrə
uzunluğunu artırır.

Birincili meristemin
böyüyən hüceyrələri
Başqalaşmış hüceyrələr
(məsələn, boru
elementləri)

Kökün apikal meristemi kök
üsküyü ilə mühafizə olunur. Kökün
dörd hissədən ibarət şəklini çəkib
müvafiq əraziləri işarələyin: kök
üsküyü (ən aşağıda), kök apikal
meristemi, birincili meristemlər və
yetkin toxumalar.

Kökün apikal
meristemi

Ötürücü kambi və mantar
kambisi adlanan lateral
meristemlər bir hüceyrə
qalınlığında bölünən hüceyrələrdən ibarət silindrlərdir.

Birincili meristemdə
hüceyrə bölünməsi

Birincili
meristemlər

Lateral
meristemlər

Birincili meristemdəki
bala hüceyrə

Ötürücü kambi

Mantar kambisi

Hüceyrə
Hüceyrə
bölünməsi böyüməsi
Tamamlanmış
birincili böyümə

İkinci ksilem və floem hüceyrələrinin
əlavəsi: Ötürücü kambi hüceyrəsi
bölünəndə bəzən bir bala hüceyrə kambinin içəri tərəfində ikincili ksilema (K)
hüceyrəsinə və ya çöl tərəfində ikincili
floema (F) hüceyrəsinə çevrilir. Burada
əmələ gələn ksilema və floema hüceyrə
sayı bərabər göstərilsə də, əslində əmələ
gələn ksilema hüceyrələrinin sayı daha
artıq olur.
Mantar hüceyrələrinin əlavəsi:
Mantar kambisi hüceyrəsi bölünəndə
bala hüceyrələrdən biri kambinin çöl
tərəfində yerləşən mantar hüceyrəsinə
(MH) çevrilir.

İkincili böyümənin istiqaməti

Ən cavan ksilema Ən cavan
hüceyrəsi
floema
hüceyrəsi

Mantar
hüceyrələri

Daha qoca
başqalaşmış
hüceyrələr

Uzanmış və başqalaşmış hüceyrələrin
əlavə olunması kök
və gövdəni uzadır.

İkincili böyümənin istiqaməti
Kambi hüceyrəsi

K1
K1

P1

K1 K2

P1

K1 K2

P2 P1

İkincili böyümənin istiqaməti

Kök və gövdədə ötürücü və mantar
kambisi aktivləşəndə həmin ərazidə
birincili böyümə dayanmış olur.

Ötürücü kambi
Mantar kambisi hüceyrəsi
hüceyrəsi

Ən qoca ksilema
hüceyrəsi

Zaman

Ən cavan
başqalaşmış
hüceyrələr

Böyümə

Birincili böyümə
(uzununa böyümə) zoğ
və köklərin uclarında yerləşən apikal meristemlərin
sayəsində baş verir.

Zoğ və kök uclarındakı apikal
meristem hüceyrələri başqalaşmamış olur. Bu hüceyrələr bölünəndə
əmələ gələn hüceyrələrdən bəziləri
apikal meristemdə qalıb başqalaşmamış hüceyrələrin davamlılığını
qoruyur. Digər bala hüceyrələrin
bir qismi isə birincili meristem
hüceyrələrinə çevrilir. Bölündükdən
və uzununa böyüdükdən sonra bu
hüceyrələr tamamilə başqalaşaraq
yetkin toxumaların tərkibinə keçir.

Apikal meristemdə
hüceyrə bölünməsi

Zaman

Zoğun apikal
meristemi

Zaman

İcmal

İkincili ksilem və
floema hüceyrələri,
o cümlədən mantar
hüceyrələri əlavə olunduqca kök və gövdə
qalınlaşır. Hüceyrələrin
çoxu ikincili ksilemdir
(oduncaq).

Mantar kambisi hüceyrəsi

Aşağıda kvadrata alınmış sahədəki
hüceyrə cərgəsini çəkərək ikincili
böyümənin ardıcıllığını göstərin. Çəkdiyiniz şəkildə ötürücü kambi hüceyrəsini (Ö), ən qocasından (K1) ən
cavanına (K5) qədər 5 ədəd ksilema
hüceyrəsini və 3 ədəd floema hüceyrəsini (F1-dən F3-ədək) işarələyin.
Bundan iki dəfə artıq ksilema və
floema hüceyrələrindən ibarət cərgə
çəkərək böyümənin necə davam
etdiyini göstərin. Ötürücü kambinin
mövqeyi necə dəyişir?

Ən qoca floema
hüceyrəsi

FƏSİL
1 Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
Təkamül
və Elmivə
Araşdırma
FƏSİL 35
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İnkişafı
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BAŞLIQ 35.3
Birincili böyümə kök və zoğları uzadır
Birincili böyümə birbaşa olaraq apikal meristemlər
tərəfindən istehsal olunan hüceyrələr sayəsində baş verir. Oduncaqsız bitkilərdə demək olar ki, bitkinin bütün
hissələri birincili böyümədən yaransa da, oduncaqlı bitkilərdə ancaq oduncaqlaşmamış, yenicə formalaşmamış
hissələr birincili böyümə sərgiləyir. Kök və zoğların hər ikisi
apikal meristemdən yaranan hüceyrələr sayəsində uzansa
da, bu orqanlarda birincili böyümənin detalları bir-birindən
fərqlənir.

Köklərin Birincili Böyüməsi
Birincili kökdə biokütlənin tamamı kök apikal meristemindən yaranır. Kök torpağı dələrək aşağıya doğru uzandıqca apikal meristem kök üsküyü əmələ gətirir ki, toxumanı
zədələnməkdən qorusun. Kök üsküyünün istehsal etdiyi
polisaxaridlərdən ibarət selik torpağı daha sürüşkən edərək
kök ucunun hərəkətini rahatlaşdırır. Böyümə ucdan bir az
arxada, qismən üst-üstə düşən və birincili böyümənin fərqli
mərhələlərində olan üç zonada baş verir. Bunlar hüceyrələrin
bölünmə, uzanma və başqalaşma zonalarıdır (Şəkil 35.13).
Hüceyrələrin bölünmə zonası kök apikal meristeminin kök
hüceyrələri və onlardan yaranan hüceyrələrdən ibarətdir.
Kökün yeni hüceyrələri, o cümlədən kök üsküyü hüceyrələri
bu bölgədə istehsal olunur. Adətən, kök ucundan bir neçə
millimetr arxada uzanma zonası yerləşir.
Şəkil 35.13 İkiləpəli kökündəki birincili böyümə. Apikal meristemdəki mitotik hüceyrələri mikroqrafda göstərmək üçün hüceyrə bölünməsində iştirak edən siklin proteinə qarşı boyanma aparılmışdır (LM).
Korteks

Ötürücü silindr

Epidermis
Başqalaşma
zonası

Əmici tel

Etiketlərin
açıqlaması
Örtük
Əsas
Ötürücü

Birincili meristemlər
(uzanan, qismən
başqalaşmış
hüceyrələr)

Uzanma
zonası

Protoderm
Əsas meristem
Prokambi

Kök apikal
meristemi
(başqalaşmamış
hüceyrələr)

Hüceyrələrin
bölünmə
zonası (apikal
meristem də
daxil)
Kök üsküyü
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Mitotik
hüceyrələr

Kökdəki böyümənin əsas hissəsi bu bölgədəki hüceyrələrin uzanması ilə baş verir (bəzən hüceyrələr
başlanğıcdakından on qat daha uzun ola bilir) və bu
uzanma kök ucunu torpağın daha da dərin qatlarına
doğru basır. Buna paralel olaraq kökün apikal meristemi
uzanma zonasının cavan hissəsinə yeni hüceyrələr
əlavə etməyə davam edir. Kökdəki hüceyrələr, adətən,
uzanmağı bitirməmişdən əvvəl artıq struktur və funksiya baxımından ixtisaslaşmağa başlayır. Proses davam
etdikcə üç birincili meristem: protoderm, əsas meristem
və prokambi ortaya çıxmağa başlayır. Başqalaşma və ya
yetişmə zonasında hüceyrələr başqalaşmanı tamamlayır
və fərqli hüceyrə növlərinə çevrilir.
Meristemin ən xarici qatı olan protoderm kökü
əhatə edən, bir qat kutikulasız hüceyrələrdən ibarət
epidermisi əmələ gətirir. Kök epidermisinin ən əsas
xüsusiyyəti əmici tellərdir. Bu dəyişmiş epidermis
hüceyrələri su və mineralların udulmasını həyata keçirir.
Əmici tellər, adətən, cəmi bir neçə həftə yaşasa da,
birlikdə götürüldükdə ümumi kök səth sahəsinin 7090%-ni təşkil edir. 4 aylıq çovdar bitkisində təxminən
14 milyard əmici tel olduğu hesablanmışdır. Bir ədəd
çovdar bitkisinin əmici tellərini uc-uca düzsək, 10 000
km və ya ekvatorun dörddə biri qədər bir məsafə qət
etmək olar.
Protoderm və prokambinin arasında yerləşən əsas
meristem yetişkin əsas toxumanı yaradır. Köklərin
əsasən parenxima hüceyrələrindən ibarət əsas toxuması,
ötürücü toxuma və epidermis arasında yerləşən korteks
(qabıq) zonasında olur. Korteksdəki hüceyrələr karbohidrat toplamaqdan əlavə, həm də su və duzların əmici
tellərdən kökün mərkəzinə daşınmasına da kömək
edir. Korteks hüceyrələrinin arasındakı geniş boşluqlar
su, mineral və oksigenin əmici tellərdən içəriyə doğru
hüceyrəxarici diffuziya yolu ilə keçidinə də imkan verir.
Korteksin ən daxili qatı endodermis adlanır. Bir hüceyrə qalınlığında, silindr formalı olan bu qat kortekslə
ötürücü silindr arasındakı sərhəddi əmələ gətirir. Seçici
sədd olan endodermis maddələrin torpaqdan ötürücü
silindrə keçidini tənzimləyir (Şəkil 36.8).
Prokambi ötürücü silindri əmələ gətirir ki, bu silindr
ksilema və floemadan ibarət bütöv mərkəzdən və bu
özəyi əhatələyən perisikl adlanan hüceyrə layından
ibarətdir. Bir çox ikiləpəli köklərinin eninə kəsiyində
ksilema ulduzabənzər bir formada olur, floema isə “ulduzun” guşələrinin arasındakı boşluqları doldurur (Şəkil
35.14a). Bir çox monokot köklərində isə ötürücü toxuma başqalaşmamış parenxima hüceyrələrindən ibarət
özəkdən və mərkəzi əhatə edən, ardıcıl şəkildə ksilema
və floema toxumalarından ibarət halqa formasında olur
(Şəkil 35.14b).
Birincili böyümə kökləri uzadaraq onların torpağa
daha dərindən daxil olmasına və axtarış aparmasına
imkan yaradır. Köklər torpaqda resurslarla dolu olan bir
bölgə tapdıqda budaqlanmağa başlayır. Budaqlanmanın
özü də birincili böyümənin bir növüdür. Yan (budaq)
köklər perisklin (ötürücü silindrin ən xarici qatının) fəal
meristem hissələrindən çıxır (Şəkil 35.14). Çıxmaqda
olan yan köklər çölə çıxana qədər xarici toxumaları

Şəkil 35.14 Cavan köklərdə birincili toxumaların düzülüşü.

Şəkil 35.15 Yan köklərin formalaşması. Yan kök kökün
ötürücü silindrinin ən xarici qatı olan perisikldən əmələ gəlir və çölə
doğru uzandıqca xarici toxumaları dağıdıcı şəkildə dəlir. Bu işıq
mikroqrafında əsas kökün görüntüsü eninə kəsik, yan kökün
görüntüsü isə uzununa kəsikdir.

(a) və (b) hissələri müvafiq olaraq Ranunculus (qaymaqçiçəyi) və Zea
mays (qarğıdalı) növlərinin köklərindən alınan eninə kəsikləri göstərir.
Buradakı şəkillər bitkinin növündən asılı olaraq dəyişən və bir çox çeşidə
malik olan iki təməl kök quruluşunu təmsil edir (hamısı İM).

Çıxmaqda olan yan kök
Epidermis

Epidermis

Korteks
Endodermis

Ötürücü silindr
Ötürücü silindr

Perisikl

Perisikl
Ksilema

Korteks

Floema

TƏSVİR ET Yandan baxanda əsas və yan kökün necə görünəcəyini çəkin və hər iki kökün strukturunu işarələyin.
(a) Mərkəzində ksilema və floema olan kök
(ikiləpəlilər üçün səciyyəvi). Açıqtoxumluların,
ikiləpəlilərin və bəzi birləpəlilərin kökündə stela, eninə
kəsikdə paylı mərkəzi ksilemdən və paylar arasında yerləşən floemadan ibarət kimi görünən ötürücü silindrdir.
Endodermis
Perisikl

dələrək uzanır (Şəkil 35.15).

Zoğların Birincili Böyüməsi

Etiketlərin
açıqlaması
Örtük
Əsas

Ksilema

Ötürücü
Floema

Epidermis

Birincili zoğun bütün biokütləsi (bütün yarpaqlar və
gövdələr) zoğ ucunda yerləşən, qübbəşəkilli bölünən
hüceyrə kütləsi olan zoğun apikal meristemindən
yaranır (Şəkil 35.16). Zoğun apikal meristemi təpə
tumurcuğunun yarpaqları tərəfindən qorunan həssas
strukturdur. Bu cavan yarpaqlar aralarındakı buğumaraları qısa olduğundan bir-birinə yaxın yerləşir. Zoğ
ucunun aşağısında yerləşən buğumarası hüceyrələrinin
Şəkil 35.16 Zoğun ucu. Yarpaq primordiumları apikal
meristem qübbəsinin yanlarından əmələ gəlir. Burada Coleus zoğ
ucunun uzununa kəsiyi göstərilmişdir (İM).

Korteks

Yarpaq
primordiumları

Endodermis
Cavan yarpaq
Ötürücü silindr

Zoğun apikal
meristemi

Perisikl

Protoderm

Parenxima
hüceyrələrindən
ibarət mərkəz

Prokambi
Əsas
meristem

Ksilema
Floema

Yan
tumurcuq
meristemləri

(b) Mərkəzində parenxima hüceyrələri olan kök (birləpəlilərə
səciyyəvi). Bir çox birləpəli köklərində stela parenximadan ibarət
mərkəz və onu əhatələyən ksilema və floema halqasından ibarətdir.
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uzanması zoğun uzanmasına gətirib çıxarır. Kök apikal
meristemində olduğu kimi, zoğ apikal meristemi də zoğda
üç növ birincili meristem yaradır: protoderm, əsas meristem
və prokambi. Bu üç birincili meristem də öz növbəsində
zoğun yetişkin birincili toxumalarını əmələ gətirir.
Hər biri öz apikal meristeminə sahib olan yan tumurcuqlarının aktivləşməsi birincili böyümənin bir növü olan
budaqlanmaya gətirib çıxarır. Bitki hormonları vasitəsilə saxlanılan əlaqəyə görə yan tumurcuqları fəal təpə tumurcuğuna nə qədər yaxın yerləşsə, bir o qədər qeyri-fəal olur. Bu
məfhuma apikal dominantlıq deyilir. (Apikal dominantlıqda iştirak edən spesifik hormonlar Başlıq 39.2-də müzakirə
olunmuşdur.) Əgər təpə tumurcuğu hansısaheyvan tərəfindən yeyilərsə və ya gün işığı zoğun yanına daha çox düşərsə,
apikal dominantlığı saxlayan kimyəvi kommunikasiya
kəsilir. Bunun nəticəsində yan tumurcuqları qeyri-fəal vəziyyətdən oyanaraq böyüməyə başlayır. Fəallaşmış yan tumurcuqları bir müddət sonra öz təpə tumurcuğu, yarpaqları
və yan tumurcuqları olan yan zoğlara çevrilir. Bağbanlar kol
və ya ev bitkilərini budayanda təpə tumurcuqlarının sayını
azaldır və bu yolla bitkinin budaqlarının uzanmasına, onun
daha dolğun və sıx görünməsinə nail olurlar.

Şəkil 35.16 Cavan gövdələrdə birincili toxumaların təşkili.

Gövdənin Böyüməsi və Anatomiyası

(a) Həlqəvi ötürücü topalara malik gövdənin eninə kəsiyi
(ikiləpəlilərə səciyyəvi). İçəri tərəfdə yerləşən əsas toxuma özək,
xarici tərəfdəki isə korteks adlanır (İM).

Gövdə, adətən, bir hüceyrə qalınlığındakı epidermislə
əhatələnir. Epidermisin özü isə su itirilməsinin qarşısını
alan mumlu kutikul təbəqəsi ilə əhatələnir. Gövdədəki
ixtisaslaşmış epidermis hüceyrələrinə misal olaraq qoruyucu
hüceyrələri və trixomları göstərmək olar.
Gövdənin əsas toxuması daha çox parenxima hüceyrələrindən ibarət olur. Buna baxmayaraq, epidermisin dərhal
altındakı kollenxima hüceyrələri birincili böyümə zamanı
bir çox gövdəyə möhkəmlik verir. Sklerenxima hüceyrələri
(xüsusilə də lif hüceyrələri) isə gövdənin artıq böyüməni
dayandırmış bölgələrinə mexaniki dəstək verir.
Ötürücü toxuma gövdə boyu ötürücü topalar şəklində
uzanır. Kökün daxilindəki ötürücü toxumadan yaranan və
uzandıqca ötürücü silindri, korteksi və epidermisi dələn yan
köklərdən fərqli olaraq (Şəkil 35.15), yan zoğlar gövdənin
səthindəki yan tumurcuğu meristemindən əmələ gəlir və
böyüyəndə digər toxumaları zədələmir (Şəkil 35.16). Torpaq səthinə yaxın, kök və zoğ arasındakı keçid bölgəsində
gövdənin topalı boru düzülüşü kökün ötürücü silindri ilə
qovuşur.
Bir çox ikiləpəli gövdəsinin ötürücü toxuması halqa
formasında düzülmüş ötürücü topalar şəklində olur (Şəkil
35.17a). Hər topada ksilema özəyə, floema isə korteksə
yaxın yerləşir. Bir çox birləpəli gövdəsində isə ötürücü topalar əsas toxuma boyu paylanır və halqa əmələ gətirmir (Şəkil
35.17b).

Yarpağın Böyüməsi və Anatomiyası
Şəkil 35.18 yarpağın ümumi quruluşunu göstərir. Yarpaqlar
zoğ apikal meristeminin (Şəkil 35.16) yanlarından buynuz şəklində çıxan yarpaq primordiumlarından əmələ
gəlir. Yarpaqlarda kök və gövdələrdən fərqli olaraq, ikincili
768
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Floema

Ksilema

Sklerenxima
(lif hüceyrələri)

Özəyi korteksə
bağlayan əsas
toxuma

Özək

Epidermis

Korteks
Ötürücü
topa

Etiketlərin
açıqlaması
Örtük
Əsas
Ötürücü

Epidermis
Əsas
toxuma

Ötürücü
topalar

(b) Dağınıq ötürücü topalara malik gövdənin eninə kəsiyi (birləpəlilərə səciyyəvi). Bu quruluşda əsas toxuma özək və
korteksə ayrılmamışdır (İM).
VİZUAL BACARIQ İkiləpəli və birləpəli gövdələrdə ötürücütopaların düzülüşünü qarşılaşdırın. Daha sonra birləpəli gövdələrində
əsas toxumanın nəyə görə özək və korteks deyə ikiyə ayrılmadığını
izah edin.

Şəkil 35.18 Yarpaq anatomiyası.
Etiketlərin
açıqlaması

Qoruyucu
hüceyrələr
Stoma
dəlikləri

Örtük
Əsas
Ötürücü

Kutikula

Sklerenxima
lifləri

Epidermis
hüceyrələri

Stoma

b) Tradeskansiya (Tradescantia)
yarpağının səthi görünüşü (İM)
Üst
epidermis
Sütunşəkilli
mezofil

Topa
örtüyü
hüceyrəsi

Məsaməli
mezofil
Alt
epidermis

Kutikula

Ksilema
Damar

Floema

a) Kəsilmiş yarpaqda toxumaların təsviri

Qoruyucu
hüceyrələr

Damar Hava boşluqları Qoruyucu hüceyrələr
c) Yasəmən (Syringa) yarpağının
eninə kəsiyi (İM)

böyümə demək olar ki, mövcud olmur. Lakin kök və gövdələrdə olduğu kimi, yarpaqlarda da yetişkin orqandakı
toxumalar üç növ birincili meristemdən yaranır.
Stomaların (ağızcıqların) olduğu yerləri çıxmaq
şərtilə, yarpaq epidermisinin səthi hər yerdə mumlu
kutikula ilə örütülü olur. Stomalar yarpağın daxilindəki
fotosintetik hüceyrələrlə xaricdəki hava arasında CO2
və O2 alış-verişinə imkan verir. Bundan əlavə, stomalar
həm də suyun buxarlanma yolu ilə itirilməsi üçün əsas
keçid rolu oynayır. Stoma termini təkcə stoma dəliyinə və
yaxud dəliyi əhatələyərək onun açılıb-bağlanmasını tənzimləyən, iki ixtisaslaşmış qoruyucu hüceyrələr də daxil
olmaqla bütöv stoma kompleksinə işarə edir. (Stomaları
daha ətraflı Başlıq 36.4-də müzakirə edəcəyik.)
Yarpağın əsas toxuması olan mezofil (Yunan dilində
mesos “orta” və phyll “yarpaq” sözlərindən) toxuması alt
və üst epidermis qatları arasında yerləşir. Mezofil, əsasən,
fotosintez üçün ixtisaslaşmış parenxima hüceyrələrindən
ibarət olur. Bir çox ikiləpəlilərdə yarpaqların iki növ
fərqli mezofil toxuması olur: sütunşəkilli və məsaməli.
Sütunşəkilli mezofil yarpağın yuxarı hissəsində, uzanmış
parenxima hüceyrələrindən əmələ gələn bir və ya daha
artıq qatdan ibarət olur. Məsaməli mezofil isə sütunşəkilli mezofilin altında yerləşir. Bu parenxima hüceyrələri
daha seyrək yerləşir və məsaməli düzülüş, CO2 və O2-nin
hüceyrələrin yaxınlığından keçməsi üçün tunellər yaradır.
CO2-nin havadan alındığı, O2-nin isə havaya buraxıldığı
stomaların yaxınlığında bu hava boşluqları daha böyük

olur.
Hər bir yarpağın ötürücü toxuması gövdənin
ötürücü toxuması ilə davamlı olur. Damarlar təkrartəkrar bölünərək bütün mezofil boyu budaqlanır.
Yaranmış şəbəkə ksilema və floemanı fotosintetik
toxuma ilə yaxın təmasa gətirir və bu yolla ksilemdən su və mineralların alınmasına, floemə isə şəkər
və digər üzvi molekulların yüklənməsinə imkan
verir. Damar şəbəkəsi həm də yarpağın strukturuna
fiziki dəstək verən konstruksiya rolu da oynayır.
Hər bir damar ötürücü toxuma və mezofil arasındakı maddə alış-verişini tənzimləyən topa örtüyü
adlanan bir hüceyrə qatı ilə örtülür. Topa örtüyü
hüceyrələri C4 fotosintezi həyata keçirən bitkilərdə
çox inkişaf edir (Başlıq 10.4).

YOXLAMA 35.3
1. Kök və zoğlarda birincili böyüməni qarşılaşdırın.
2. ƏGƏR Yarpaqlar bir bitki növündə şaquli şəkildə yerləşibsə, bu yarpaqlarda mezofilin məsaməli və sütunşəkilli
qatlara ayrılıb-ayrılmadığı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
3. ƏLAQƏ QUR Əmici tellər və mikroxovlar nəyə görə
bir-birinə analoq strukturlardır? (Şəkil 6.8-ə və bu analogiyanın müzakirə olunduğu Başlıq 26.2-yə nəzər salın).
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BAŞLIQ 35.4

İkincili böyümə ötürücü kambi və mantar kambisi
tərəfindən istehsal olunan toxumalar sayəsində gedir.
Ötürücü kambisi ikincili ksilema (oduncaq) və ikincili
floema istehsal edərək nəqliyyat axımını və gövdələr
üçün dəstəyi artırır. Mantar kambisi mumlu hüceyrələrdən ibarət möhkəm və qalın örtük istehsal edərək
gövdəni su itkisindən, o cümlədən həşərat, bakteriya və
göbələklərin hücumundan qoruyur.
Oduncaqlı bitkilərdə birincili və ikincili böyümə eyni
vaxtda gedir. Birincili böyümə bitkinin cavan bölgələrinə
yarpaqlar əlavə edib, bu ərazilərdə gövdə və kökləri
uzatdıqca, bu növ böyümənin dayandığı yerlərdə ikincili
böyümə gövdə və yarpaqların diametrini artırır. Gövdə və köklərdə bu proses oxşar şəkildə baş verir. Şəkil
35.19 oduncaqlı gövdədəki böyüməni göstərir.

İkincili böyümə oduncaqlı bitkilərdə
kök və zoğların diametrini artırır
Quruda yaşayan bitkilərin çoxu lateral meristemləri vasitəsilə eninə böyüyür, yəni ikincili böyümə keçirir. Bitki
təkamülündə ikincili böyümənin əmələ gəlməsi nəhəng
meşə ağaclarından tutmuş oduncaqlı sarmaşıqlara qədər
müxtəlif yeni bitki formalarını yaradıb. Bütün çılpaqtoxumlu növləri, bir neçə ikiləpəli ikincili böyümə keçirsə
də, birləpəlilərdə belə böyüməyə çox rast gəlinmir. Oduncaqlı bitkilərin gövdə və kökləri ikincili böyüsə də, bu
növ böyümə yarpaqlarda nadir hallarda olur.
Şəkil 35.19 Oduncaqlı gövdənin birincili və
ikincili böyüməsi.

1
1 Apikal meristem fəaliyyəti sayəsində baş

verən birincili böyümə başa çatmaqdadır.
Ötürücü kambi yenicə əmələ gəlmişdir.

Epidermis

Özək
Birincili
Korteks
ksilema
Ötürücü
Epidermis
kambi Birincili floema

Korteks
Birincili
floema
Ötürücü
kambi

2

Birinci
ksilema

3 Ötürücü
şüa

Özək

2 Birincili böyümə təpə tumurcuğunda davam
etsə də, bu bölgədə ancaq ikincili böyümə
baş verir. Ötürücü kambi içəriyə doğru
ikincili ksilema, çölə doğru ikincili floema
əlavə etdikcə gövdə qalınlaşır.

3 Ötürücü kambidəki bəzi kök hüceyrələri

ümə

Böy

ötürücü şüalar yaradır.

4 Ötürücü kambinin diametri artdıqca

Birincili
ksilema

4
Periderm
(əsasən
mantar
kambisi və
mantar)

İkincili
ksilema
Ötürücü kambi
İkincili floema
Birincili floema
İlk mantar kambisi

ə
öyüm

Mantar

6

B

Birincili
floema
İkincili
floema

5 İkincili böyümənin ikinci ilində ötürücü kambi
əlavə ikincili floema və ksilema istehsal edir.
Qalınlaşmanın əsas hissəsi ikincili ksilemadan
qaynaqlanır. Eyni zamanda mantar kambisi
də əlavə mantar istehsal edir.

6 Gövdənin diametri artdıqca mantar
İkincili ksilema
(ikiillik böyümə)

Ötürücü
kambi
İkincili
ksilema

kambisinin xaricində yerləşən toxumalar
yırtılaraq tökülür.

5

7 Bir çox hallarda mantar kambisi korteksin
9

Ötürücü kambi
İkincili floema

Birincili
ksilema

Mantar

7 Ən yeni mantar
kambisi

Mantar

8 Epiderm
qatları

Özək

VİZUAL BACARIQ
yırtdığını izah edin.
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kambinin xaricində yerləşən ikincili floema və
digər toxumalar böyümə ilə ayaqlaşa bilmir,
çünki hüceyrələri artıq bölünmür. Bunun
nəticəsində, epidermis də daxil olmaqla
kambi xaricində yerləşən bu toxumalar bir
müddət sonra yırtılır. Korteksdəki parenxima
hüceyrələrindən ikinci lateral meristem,
mantar kambisi inkişaf edir. Mantar kambisi
epidermisi əvəzləyən mantar hüceyrələri
istehsal edir.
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içində daha dərində yenidən yaranır. Korteks
qurtardıqdan sonra kambi floemanın
parenxima hüceyrələrindən inkişaf edir.

8 Hər mantar kambisi və onun istehsal etdiyi
toxumalar bir periderm qatı yaradır.

9 Ötürücü kambinin xaricindəki bütün
toxumalar mantarı formalaşdırır.

Ötürücü Kambi və İkincili Ötürücü
Toxuma

Şəkil 35.20 Üçillik Tilia (cökə) gövdəsinin eninə kəsiyi.
Mantar

Mantar
kambisi
Mantar

Peridermi

İkincili ksilema

İkincili floema
Ötürücü kambi
Erkən oduncaq
Son oduncaq

Şəkil 35.21

Tədqiqat Metodu Dendroxronologiya ilə İqlimi

Öyrənmək

Tətbiq İllik halqaların analizi ilə məşğul olan elm sahəsi - dendroxronologiya iqlim dəyişməsini öyrənməyə kömək edir. Alimlərin əksəriyyəti qlobal
istiləşmənin səbəbini fosil yanacaqların yandırılmasında və CO2 və digər
parnik qazlarının buraxılmasında görsə də, kiçik bir qrupun fikrincə, bu, təbii
dəyişmədir. İqlim qanunauyğunluqlarını öyrənmək üçün keçmişdəki və indiki
temperaturları qarşılaşdırmaq lazım olsa da, iqlimin alətlər vasitəsilə qeydə alınmasının tarixçəsi ancaq iki əsr öncəyə gedib çıxır və yalnız müəyyən
əraziləri əhatə edir. Lamont-Doherty Yer Müşahidəxanasından Gordon C.
Jacoby, Rosanne D’Arrigo və həmkarları Monqolustanda yerləşən və tarixləri
1500-cü illərin ortalarına qədər gedib çıxan iynəyarpaqlıların illik halqalarını
təhlil edərək Monqolustanda keçmişdə oxşar dərəcədə isti dövrlərin müşahidə
olunub-olunmadığını öyrənməyə çalışıblar.
Metod Tədqiqatçılar həm canlı, həm də cansız ağaclardakı illik halqaların
naxışlarını analiz edə bilirlər. Hətta özü ilə eyni zamana aid, təbii şəraitdə qalmış nümunələrə uyğun gələn, keçmişdə tikintidə istifadə olunmuş odunu belə
öyrənmək mümkündür. Qabıqdan gövdənin mərkəzinə qədər olan ərazidən
hər biri təxminən karandaşla eyni diametrə sahib odun nümunələri alınır.
Nümunələr qurudulduqdan sonra halqaları üzə çıxarmaq məqsədilə cilalanır.
Alimlər iynəyarpaqlılardan alınan çox sayda nümunəni qarşılaşdırıb, eyni
cərgəyə düzüb və ədədi ortalarını hesablayaraq xronologiya üzə çıxarmağı
bacarmışdılar. Beləliklə, ağaclar mühitdəki dəyişmənin tarixçəsinə çevrilmişdir.
Nəticələr Bu qrafik 1550-ci ildən 1993-cü ilə qədər Monqolustandakı iynəyarpaqlıların halqa eni indeksinin birləşmiş tarixçəsini göstərir. Yüksək indeks
daha enli halqalara və daha yuxarı temperaturlara işarə edir.
Halqa eni indeksləri

Bir qat meristematik hüceyrədən ibarət silindr olan
ötürücü kambi ikincili ötürücü toxumanın yaranması üçün
yeganə mənbədir. Adi oduncaqlı gövdədə ötürücü kambi
özək və birincili ksilemadan xaricdə, birincili floema və
korteksə nəzərən isə daxildə yerləşir. Adi oduncaqlı kökdə
ötürücü kambi birincili ksilemadan xaricdə, birincili floema
və persikldən isə daxildə yerləşir.
Eninə kəsikdə ötürücü kambi meristematik hüceyrə
halqası kimi görünür (Şəkil 35.19-da 4-cü mərhələ). Bu
hüceyrələr bölündükcə kambinin çevrə uzunluğunu artırır,
içəri doğru ikincili ksilema, çölə doğru isə ikinci floema
əlavə edir. Hər halqa bir öncəkindən daha qalın olur, eyni
zamanda gövdə və köklərin diametrini artırır.
Ötürücü kambidəki bəzi kök hüceyrələri uzunsov olur
və onlar gövdə, eləcə də kökün böyümə oxu istiqamətinə
paralel vəziyyətdə yerləşir. Bu hüceyrələr ksilemada
traxeid, boru elementləri və ksilema lifləri, floemada isə
ələkvari boru elementləri, yoldaş hüceyrələri, böyümə oxu
istiqamətində yerləşən parenxima hüceyrələri və floema
lifləri kimi yetişkin hüceyrələr istehsal edir. Ötürücü kambinin digər hüceyrələri daha qısa olub, kök və gövdə oxuna
perpendikulyar yerləşir. Bu hüceyrələr isə ötürücü şüaları
– parenxima hüceyrələrindən ibarət olan və ikincili floema
ilə ksilemanı bir-birilə əlaqələndirən radial cərgələri istehsal edir. (Şəkil 35.19-da 3-cü mərhələ). Ötürücü şüalardakı
hüceyrələr ikincili ksilema və floema arasında su və qida
maddələrinin mübadiləsini aparır, karbohidrat və digər
ehtiyatları toplayır və yaraların sağalmasında iştirak edir.
İkincili böyümə davam etdikcə, əsasən, traxeid, boru
elementləri və liflərdən ibarət ikincili ksilema (oduncaq)
yığılır (Şəkil 35.10). Bir çox çılpaqtoxumlularda traxeidlər
yeganə sudaşıyıcı hüceyrələrdir. Örtülütoxumluların çoxunda isə buna əlavə olaraq boru elementləri mövcuddur.
İkincili ksilemanın divarları həddən artıq liqninləşərək
oduncağa bərklik və güc verir.
Mülayim hava şəraiti olan regionlarda yazın əvvəlində
inkişaf edən və erkən oduncaq olaraq bilinən oduncaq,
adətən, iri diametrə və nazik hüceyrə divarlarına sahib
ikincili ksilema hüceyrələrindən əmələ gəlir (Şəkil 35.20).
Bu struktur yarpaqlara maksimal miqdarda su çatdırılmasına xidmət edir. Böyümə mövsümünün sonrakı dövrlərində

yaranan oduncağa isə son (və yay) oduncaq deyilir. Buradakı hüceyrələr qalın divarlara sahib olub, nəqliyyatdan daha
çox dəstək funksiyası yerinə yetirir. Yeni erkən oduncağın
iri hüceyrələri ilə əvvəlki ilə aid son oduncağın kiçik
hüceyrələri arasındakı fərq nəzərəçarpan dərəcədə böyük
olduğundan, bir çox ağacların gövdə və köklərinin eninə
kəsiyində illik halqalar görünür. Tədqiqatçılar halqaların
sayəsində illik halqaları sayaraq ağacın yaşını təyin edə
bilirlər. Dendroxronologiya ağaclardakı illik halqaların analizi ilə məşğul olan elm sahəsidir. İllik halqalar mövsümi
böyümədən asılı olaraq, qalınlıq baxımından bir-birindən
fərqlənir. Ağaclar sulu və isti illərdə yaxşı böyüsə də, soyuq
və quraqlıq illərdə böyüməyə bilir. Qalın halqa isti keçmiş
bir ilə, nazik halqa isə soyuq keçmiş bir ilə işarə etdiyindən
alimlər halqalardakı qanunauyğunluqlardan istifadə edib
iqlimdəki dəyişmələri öyrənə bilirlər (Şəkil 35.21).
Ağac və oduncaqlı kollar qocaldıqca köhnə ikincili ksilema qatlarında su və mineralların (və ya ksilema şirəsinin)
nəqliyyatı dayanır. Bu qatlar gövdə və kökün mərkəzinə

İl
Ötürücü şüa

İllik halqa

Data mənbəyi: G. C. Jacoby et al., Mongolian tree rings and 20th-century warming,Science
273:771–773 (1996).

DATANI ŞƏRH EDİN Qrafik 1550-1993-cü illər arasındakı
mühitdəki dəyişmələrlə bağlı nə deyir?
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yaxın olduğuna görə onlara nüvə oduncaq deyilir (Şəkil
35.22). İkincili ksilemanın ən yeni xarici qatları ksilema
şirəsini daşımağa davam edir və bu təbəqəyə üst oduncaq
deyilir. Gövdənin mərkəzi boş olduqda belə üst oduncaq ağacları həyatda saxlaya bilir (Şəkil 35.23). Əmələ
gələn hər yeni ikincili ksilema təbəqəsi öncəkindən
çevrə uzunluğu baxımından daha böyük olduğuna görə,
ikincili böyümə ksilemaya hər il daha çox yarpağa daha
artıq şirə daşımağa şərait yaradır. Nüvə oduncaq tərkibindəki rezin və digər birləşmələrə görə üst oduncaqdan
daha tünd rəngdə olur. Hüceyrədaxili boşluğu dolduran
bu birləşmələr ağacın mərkəzini göbələk və oduncaqda
yaşayan həşəratlardan qoruyur.
Ancaq ötürücü kambiyə ən yaxın olan, ən cavan
ikincili floema şəkər nəqliyyatında iştirak edir. Gövdə
və ya kökün çevrə uzunluğu artdıqca ikincili floema
qopub tökülür və buna görə də, ikincili floema ikincili
Şəkil 35.22 Ağac gövdəsinin anatomiyası.

İllik halqa
Ötürücü
şüa
İkincili
ksilema

Nüvə
oduncaq
Üst
oduncaq
Ötürücü kambi
İkincili floema

Qabıq
Periderm qatları

Şəkil 35.16 Bu ağac yaşayır,
yoxsa ölüb? Kaliforniyadakı

Yosemite Milli Parkında yerləşən
Wawona Sekvoya tuneli 1881ci ildə turistlər üçün attraksion
düzəltmək məqsədilə kəsilmişdir.
Bu nəhəng sekvoya (Sequoiadendron giganteum) bundan sonra
kəskin bir qışda aşana qədər 88 il
yaşaya bilmişdir. Uzunluğu 71.3
m olan ağacın 2100 yaşı olduğu
təxmin edilir. Hazırkı mühafizə
qanunları belə bir vacib nümunəyə
bu şəkildə işgəncə edilməsini qadağan etsə də, Wawona Sekvoyası
vacib bir botaniki dərs vermişdir:
Nüvə oduncağının böyük bir hissəsi
kəsiləndə belə ağaclar bir müddət
həyatda qala bilir.
VİZUAL BACARIQ Ağac kənardan
içəriyə doğru oyulduqca məhv olan toxumaları ardıcıllıqla yazın. Şəkil 35.19-a
da istinad edin.
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ksilema qədər toplanıb qalmır.

Mantar Kambisi və Peridermin
İstehsalı
İkincili böyümənin erkən mərhələlərində epidermis çölə
tərəf itələndikcə parçalanır, quruyur və nəhayət gövdə
və ya kökdən qopub tökülür. Gövdədə xarici korteksdə, kökdə isə perisikldən əmələ gələn (Şəkil 35.19) və
bölünən hüceyrə silindri olan birinci mantar kambisinin
istehsal etdiyi toxumalar tökülmüş epidermisin yerini alır.
Mantar kambisindən əmələ gələn mantar hüceyrələri bu
qatın xaricində yerləşir. Mantar hüceyrələr yetkinləşdikcə
divarlarında mumlu, hidrofobik material olan suberin toplayır. Mantar hüceyrələr bir-birinə yaxın yerləşdiyindən
və divarlarında suberin topladığından, epidermisdən
fərqli olaraq su və qazlara qarşı keçirici olmur. Buna görə
də mantar gövdə və kökləri su itkisindən, fiziki zədədən
və patogenlərdən qoruyan bir sədd rolunu oynayır. Qeyd
etmək lazımdır ki, “mantar” qatına çox vaxt səhvən
“qabıq” da deyilir. Bitki biologiyasında ötürücü kambinin
xaricində yerləşən bütün toxumalara birlikdə qabıq deyilir. Qabığın əsas tərkib hissələri ikincili floema (ötürücü
kambi tərəfindən istehsal olunur), onun xaricində
yerləşən ən yeni periderm və peridermin bütün köhnə
qatları daxildir (Şəkil 35.22). Ağac gövdələrinin çatlamış,
qopmaqda olan xaricindən də göründüyü kimi, böyümə
prosesi davam etdikcə peridermin köhnə qatları qopub
tökülür.
Mumlu peridermlə əhatələnmiş oduncaqlı orqanların
daxili toxumalarındakı canlı hüceyrələr necə oksigen
alıb tənəffüs edə bilir? Peridermin üstündə lentisellər
adlanan çox sayda kiçik qabarıq bölgələr olur. Bu strukturlarda mantar hüceyrələrin arasında boşluq daha geniş
olur və oduncaqlı gövdə və ya kökün canlı hüceyrələri
xaricdəki hava ilə daha çox qaz mübadiləsi edə bilir. Şəkil
35.19-da göstərildiyi kimi, lentisellər, adətən, gövdədə
üfüqi kəsiklər olaraq görünür.
Şəkil 35.24 oduncaqlı zoğda birincili və ikincili
böyümə arasındakı əlaqənin icmalı verilmişdir.

İkincili Böyümənin Təkamülü
TƏKAMÜL Nə qədər təəccüblü olsa da, ikincili
böyümənin təkamülü ilə bağlı bəzi nəticələr ot bitkisi
olan Arabidopsis thaliana üzərində aparılan tədqiqatlardan gəlmişdir. Tədqiqatçılar bitkiyə çəki əlavə edərək
Arabidopsis gövdələrində müəyyən qədər ikincili
böyüməyə nail ola bildiklərini kəşf etmişdilər. Bu tapıntı
onu göstərir ki, gövdənin daşıdığı yük oduncağın formalaşmasına gətirib çıxaran inkişaf proqramını aktivləşdirir.
Bundan əlavə, Arabidopsis-də apikal meristemi tənzimləyən inkişaf genlərindən bəzilərinin qovaq (Populus)
ağacında ötürücü kambi fəaliyyətini tənzimlədiyi aşkar
olunmuşdur. Bu isə öz növbəsində onu göstərir ki, əvvəl
düşünüləndən fərqli olaraq, birincili və ikincili böyümə
bir-birinə təkamül tarixçəsi baxımından daha yaxındır.

Şəkil 35.24 Oduncaqlı zoğda birincili və ikincili böyümənin icmalı. Eyni meristem və toxumalar
oduncaqlı köklərdə də olur. Lakin köklərin əsas toxuması özək və korteks deyə ikiyə ayrılmır və mantar
kambisi ötürücü silindrin ən xarici qatı olan perisikldən əmələ gəlir.
Birinci meristemlər

Prototerm
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Şəkil 35.25 Su bitkisi Cabomba caroliniana-da inkişaf
plastikliyi. Cabomba-nın sudakı yarpaqları lələkvari olub, hərəkət
edən suya qarşı müqaviməti azaldan və zədələnmə şansını azaldan
qoruyucu adaptasiyadır. Bununla müqayisədə suyun üstündəki
yarpaqlar isə suyun üzərində qalmağa imkan verən yastı formaya
sahibdir. Hər iki yarpaq növü genetik baxımdan eyni hüceyrələrdən
ibarət olsa da, fərqli mühitlər yarpaq inkişafı zamanı fərqli genləri
“yandırıb-söndürür.”

1. Ağaca yerdən 2 metr hündürlükdə bir işarə bərkidilir. Əgər
ağacın uzunluğu 10 metrdirsə və ağac hər il 1 metr uzanırsa,
bərkidilmiş işarə on ildən sonra hansı hündürlükdə olacaq?
2. Stoma və lentisillər CO2 və O2 mübadiləsində iştirak edir. Nəyə
görə stomalar açılıb-bağlanmalıdır, lentisellər isə yox?
3. Tropik bir ağacda bir-birindən fərqlənən illik halqalara rast
gəlinərmi? Nəyə görə “hə” və ya nəyə görə “yox”?
4. ƏGƏR Ağacın qabığında bütöv bir halqa kəsilib qoparılarsa (bu texnikaya “girdling” deyilir) bitki nə qədər müddətə
ölər, yavaş-yavaş (bir neçə həftəyə), yoxsa daha tez (bir neçə
günə)? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 35.5
Bitki bədəni böyümə, morfogenez
və hüceyrə başqalaşması sayəsində
formalaşır
Hüceyrələrin müəyyən ardıcıllıqdakı dəyişmələrlə toxuma,
orqan və orqanizmləri formalaşdırmasına inkişaf deyilir.
İnkişaf bitkinin valideynlərdən aldığı genetik informasiya
əsasında getsə də, xarici mühitdən də təsirlənir. Fərqli
mühitlərdə eyni genotip fərqli fenotiplərə gətirib çıxara
bilir. Məsələn, Cabomba caroliniana adlanan su bitkisi zoğ
apikal meristeminin suyun içində qalıb-qalmamasından
asılı olaraq iki fərqli növ yarpaq istehsal edir (Şəkil 35.25).
Məhəlli şərtlərə uyğun olaraq formanı dəyişdirmə qabiliyyətinə inkişaf plastikliyi deyilir. Plastikliyin Cabomba-dakı
kimi gözəçarpan nümunələri heyvanlarla müqayisədə bitkilərdə daha çox rastlanır və onlar üçün əlverişsiz şəraitdən
yer dəyişərək qurtulma qabiliyyətinin yoxluğunu kompensasiya edir.
Çoxhüceyrəli orqanizmlərin inkişafı üst-üstə düşən üç
prosesdən (böyümə, morfogenez və hüceyrə başqalaşmasın-

dan) ibarətdir. Böyümə ölçünün dönməz şəkildə
artmasıdır. Morfogenez (yunanca morphê “şəkil”, genesis
“yaranma” sözlərindən) toxuma, orqan və orqanizmlərə müəyyən şəkil verən və hüceyrə növlərinin yerləşməsini təyin edən prosesdir. Hüceyrə başqalaşması
eyni genlərə sahib hüceyrələrin bir-birindən fərqlənməsinə gətirib çıxaran prosesdir. Bu üç prosesin hər
birini sıra ilə ələ alacağıq, lakin gəlin öncə müasir
biologiya metodlarının model orqanizmlərə, xüsusilə
də Arabidopsis thaliana-ya, tətbiq olunmasının bitki
inkişafı tədqiqatlarını necə yerli-dibli dəyişdirdiyinə
nəzər salaq.
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Model Orqanizmlər: Bitkilərin
Öyrənilməsində İnqilab
Biologiyanın digər sahələrində olduğu kimi, molekulyar
biologiya metodları və tədqiqatın Arabidopsis thaliana
kimi model orqanizmlər üzərində cəmləşməsi son bir
neçə onillikdə araşdırmada kəskin artıma yol açmışdır.
Kələmçiçəyikimilər fəsiləsinə aid xırda alaq otu olan
Arabidopsis-in heç bir təsərrüfat dəyəri olmasa da, bir
sıra səbəblərdən bitki genetikləri və molekulyar bioloqlar üçün ən vacib model orqanizmlərdəndir. Bitkinin
ölçüsünə görə kiçik olması bir neçə kvadrat metrlik
laboratoriya şəraitində minlərlə nümunənin əkilməsinə
imkan verir. Bundan əlavə Arabidopsis-in nəsillərarası intervalı qısadır, toxumların böyüyüb özləri toxum istehsal
edən yetişkin bitkilər istehsal etməsi cəmi altı həftə vaxt
alır. Belə sürətli yetkinləşmə bioloqlara genetik çarpazlama təcrübələrini qısa zamanda həyata keçirməyə imkan
verir. Bundan əlavə, bir bitkinin 5 000-dən çox toxum
istehsal edə bilməsi də Arabidopsis-i genetik analizlər üçün
əlverişli edən səbəblər arasındadır.
Sadaladığımız təməl xassələrdən əlavə, bitkinin
genomu onu molekulyar genetik metodlar yolu ilə öyrənmək üçün əlverişli edir. Belə ki, 27 000 protein kodlayıcı
gendən ibarət Arabidopsis genomu bitkilər aləmində
bilinən ən kiçik genomlardan biridir. Üstəlik, genetiklər
üçün bitkidə sadəcə beş cüt xromosomun olması lazımi
genlərin tapılmasını asanlaşdırır. Bu qədər kiçik genoma
sahib olduğuna görə, bütöv genomu ardıcıllanan ilk bitki
Arabidopsis olmuşdur.
Arabidopsis təbii halda müxtəlif iqlim şəraiti və
yüksəkliklərdə, Mərkəzi Asiyanın hündür dağlarından
Avropanın Atlantik sahillərinə qədər, Şimali Afrikadan
Şimal Qütb Dairəsinə qədər yayılmışdır. Bitkinin fərqli
yerli çeşidləri görünüş baxımından bir-birindən nəzərçarpan dərəcədə fərqlənə bilir (Şəkil 35.26). Genom ardıcıllama təşəbbüsləri bitkinin Avrasiyadakı təbii arealında
böyüyən yüzlərlə populyasiyasını da əhatə etmək üçün
genişlənir. Arabidopsis-in axırıncı buz dövründən sonra
yeni mühitlərə yayılmasına imkan verən təkamül adaptaŞəkil 35.26 Arabidopsis thaliana-nın fərqli populyasiyalarında
zoğun böyüməsi, yarpaqların düzülüşü və formasındakı çeşidlilik.
Bu populyasiyaların genomlarındakı məlumat yeni mühitlərdə təsərrüfat bitkilərinin yetişdirilməsi üçün yeni strategiyalar inkişaf etdirməyə
kömək edə bilər.

Yarpaq düzülüşləri (yuxarıdan görüntü)

Zoğun böyüməsi

Yarpaq formaları
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siyaları barədə məlumatlar fərqli populyasiyaların genomlarındadır. Bu məlumatlar bitkiçilərə təsərrüfat bitkilərini
inkişaf etdirmək üçün yeni ideya və strategiyalar verə
bilər.
Molekulyar bioloqlar üçün Arabidopsis-i cəlbedici edən
digər xassə, hüceyrələrinin transgenlər (bir orqanizmdən
alınıb digərinin genomuna stabil şəkildə daxil oluna bilən
genlər) vasitəsilə asanlıqla dəyişdirilə bilməsidir. Xüsusi
mutasiyalara sahib bitkiləri yaratmaq üçün getdikcə ən
çox istifadə olunan metoda çevrilən CRISPR texnologiyası
(Şəkil 20.14) Arabidopsis üzərində uğurla istifadə edilmişdir. Alimlər müəyyən bir genin fəaliyyətini pozaraq və
ya onu “nokaut” edərək onun normal funksiyası haqda
məlumatlar əldə edə bilirlər.
Arabidopsis-dəki hər bir genin funksiyasını təyin etmək
üçün genişmiqyaslı layihələr aparılmaqdadır. Alimlər
hər bir genin funksiyasını təyin edərək və bütün biokimyəvi yolları izləyərək sistemlər biologiyasının əsas
məqsədlərindən olan, bitki inkişafının planını təyin
etməyə çalışırlar. Bir gün kompüterlə yaradılmış və inkişaf
etdikcə bitkinin fərqli hissələrində hansı genlərin aktivləşdiyini vizuallaşdırmağa imkan verən “virtual bitki”
yaratmaq belə mümkün ola bilər.
Arabidopsis kimi model orqanizmlər üzərində aparılan
təməl elmi tədqiqatlar bitki elmlərində kəşflərin sürətini artırmış, bitki strukturunun formalaşmasında iştirak
edən genetik yolların təyin olunmasına şərait yaratmışdır.
Bu haqda daha da ətraflı oxuduqca, təkcə model orqanizmlərlə işləmənin gücünü deyil, eyni zamanda müasir
bitki tədqiqatlarının zəngin tarixini qiymətləndirməyi
öyrənəcəksiniz.

Böyümə: Hüceyrə Bölünməsi və
Genişlənməsi
Hüceyrə bölünməsi hüceyrə sayını artıraraq böyümə
potensialını artırsa da, bitkinin böyüməsi böyük ölçüdə
hüceyrələrin genişlənməsi sayəsində baş verir. Bitki
hüceyrəsinin bölünməsi haqda daha ətraflı 12-ci Fəsildə
(Şəkil 12.10) bəhs etmişik, genişlənməsi haqda isə 39cu Fəsildə danışacağıq (Şəkil 39.7). Burada isə hüceyrə
bölünməsi və genişlənməsinin bitkinin formalaşmasına
necə töhfə verdiyini öyrənəcəyik.

Hüceyrə Bölünməsinin Müstəvisi
və Simmetriyası
Sitokinez vaxtı bitki hüceyrəsini ikiyə ayıran yeni hüceyrə
divarları hüceyrə lövhəsindən əmələ gəlir (Şəkil 12.10).
İnterfazanın sonuna yaxın təyin olunan bölünmə müstəvisi, adətən, valideyn hüceyrənin həcmini ikiyə bölmək
üçün lazım olan ən qısa məsafəli xəttə uyğun gəlir. Bu
istiqamətin ilk işarəsini sitoskeletin yenidən qurulmasında görmək olar. Sitoplazmadakı mikroborucuqlar preprofaza şəridi adlanan halqada cəmləşir (Şəkil 35.27). Şərid
metafazadan əvvəl yoxa çıxsa da, hüceyrə bölünməsinin
gələcək müstəvisini təxmin edir.

Şəkil 35.27 Preprofaza
şəridi və hüceyrənin bölünmə
müstəvisi. Preprofaza şəridinin yeri
hüceyrənin bölünmə müstəvisini
təxmin edir. Bu işıq mikroqrafında
preprofaza şəridi mikroborucuqla
əlaqəli bir proteinə bağlanmış yaşıl
fluoresent proteinlə boyanmışdır.

Şəkil 35.29 Asimmetrik hüceyrə bölünməsi və stomanın.
inkişafı. Stomanın sərhədlərində yerləşən (Şəkil 35.18) qoruyucu
hüceyrələrin formalaşmasından əvvəl asimmetrik hüceyrə bölünməsi
baş verir.

Preprofaza şəridi

Asimmetrik
hüceyrə bölünməsi
Başqalaşmamış
epidermis hüceyrəsi

Uzun müddət hüceyrənin bölünmə müstəvisinin bitki
orqanlarının formasını təyin edən təməl faktor olduğu
düşünülsə də, tangled-1 adlı daxilən nizamsız qarğıdalı
mutantları üzərində tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu əslində
belə deyil. Yabanı növ qarğıdalıda yarpaq hüceyrələri
valideyn hüceyrənin oxuna nəzərən ya eninə, ya da uzununa bölünür. Eninə bölünmə yarpağın uzanmasından,
uzununa bölünmə isə enliləşməsindən öncə baş verir.
Tangled-1 yarpaqlarında eninə bölünmə normal qalsa da,
uzununa bölünmənin istiqaməti anormal olub əyilmiş və
ya bükülmüş hüceyrələrə yol açır (Şəkil 35.28). Lakin bu
anormal hüceyrə bölünmələri yarpağın formasını dəyişdirmir. Mutant yarpaqlar yabanı yarpaqlardan gec böyüsə
də, ümumi formaları normal qalır. Bu isə o deməkdir ki,
yarpağın forması təkcə hüceyrə bölünməsinin fəzada dəqiq
idarə olunmasından asılı deyil. Bundan əlavə, son tədqiqatlar onu göstərir ki, Arabidopsis-də zoğ ucunun forması
hüceyrənin bölünmə müstəvisindən deyil, hüceyrələrin
çoxalması və böyüməsi zamanı yaranan “basabas”a görə
ortaya çıxan mikroborucuqların yaratdığı mexaniki stresdən
asılıdır.
Hüceyrə bölünməsinin bitki inkişafına təsir edən özəlliklərindən biri hüceyrə bölünməsinin simmetriyasıdır, yəni
övlad hüceyrələr arasında sitoplazmanın paylanmasıdır.
Xromosomlar mitoz zamanı övlad hüceyrələr arasında
bərabər paylansa da, sitoplazma bəzən asimmetrik payŞəkil 35.28 Yabanı və mutant qarğıdalı bitkilərində hüceyrə
bölünmə şəkilləri. Yabanı qarğıdalıdakı epidermis hüceyrələri ilə
müqayisədə (sol) tangled-1 mutantının epidermis hüceyrələri (sağ)
həddən artıq nizamsız düzülüb. Buna baxmayaraq, tangled-1 qarğıdalıları normal formaya malik yarpaqlar istehsal edir.

Qoruyucu hüceyrənin “ana hüceyrəsi”

İnkişafdakı
qoruyucu hüceyrələr

lana bilir. Bir övlad hüceyrənin digərindən daha artıq
sitoplazma aldığı asimmetrik hüceyrə bölünməsi, adətən,
inkişafda vacib bir hadisəyə işarə edir. Məsələn, qoruyucu
hüceyrələrin yaranması həm asimmetrik hüceyrə bölünməsindən, həm də bölünmə müstəvisində dəyişmədən
asılıdır. Epidermis hüceyrəsi asimmetrik bölünərək daha
sonra başqalaşmamış epidermis hüceyrəsi olaraq qalacaq
iri bir hüceyrə və qoruyucu hüceyrənin “ana hüceyrəsi”
olan kiçik bir hüceyrə əmələ gətirir. Bu kiçik ana hüceyrə
birinci bölünməyə nəzərən perpendikulyar müstəvidə
bölündükdə qoruyucu hüceyrələri formalaşdırır (Şəkil
35.29). Beləcə, asimmetrik hüceyrə bölünməsi fərqli
taleləri olan, yəni fərqli hüceyrə növlərinə çevrilən hüceyrələr əmələ gətirir
Asimmetrik hüceyrə bölünməsi qütblülüyün, yəni
orqanizmin əks uclarında struktur və kimyəvi fərqliliklərin yaranmasında da iştirak edir. Bitkilərin, adətən,
kök və zoğ ucları olan müəyyən bir oxu olur. Bu qütblülüyü ən çox morfoloji fərqliliklərdə görsək də, həm
də fizioloji xassələrdən, məsələn, auksin hormonunun
təkistiqamətli hərəkətindən və qələmlərdən əlavə kök
və zoğların çıxmasından da görmək mümkündür.
Gövdə qələmindən çıxan əlavə köklər kökə ən yaxın olan
ərazidən, kök qələmindən çıxan əlavə zoğlar isə zoğa ən
yaxın bölgədən çıxır.
Bitki rüşeyminin ilk bölünməsi, adətən, asimmetrik
olub bitki bədəninin zoğ və kök şəklində qütbləşməsini
başladır. Qütblülüyü təcrübəvi yollarla döndərmək çox
çətindir. Bu isə ona işarə edir ki, bədənin müəyyən ox
üzrə qütbləşməsi bitkinin morfogenezinin ən həlledici
mərhələlərindən biridir. Arabidopsis-in gnom mutantında
qütbləşmənin əmələ gəlməsi defektivdir. Rüşeymin birinci hüceyrə bölünməsi simmetrik olduğuna görə anormaldır. Bunun nəticəsi kök və yarpaqları olmayan topşəkilli
bitkidir (Şəkil 35.30).
Şəkil 35.30 Ox boyu qütblülüyün

Yabanı qarğıdalının yarpağındakı
epidermis hüceyrələri (SEM)

tangled-1 qarğıdalının
yarpağındakı epidermis
hüceyrələri (SEM)

yaranması. Normal Arabidopsis cücərtisində (sol)
kök və zoğ ucları olur. gnom mutantında (sağ)
rüşeymin birinci bölünməsi asimmetrik olmur;
bunun nəticəsində yaranan bitki topşəkilli olub,
yarpaqlar və köklər istehsal etmir. Bu mutantlardakı defektin mənbəyi auksin hormonunun qütblü
şəkildə daşınmasının mümkün olmamasıdır.
FƏSİL
1 Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
Təkamül
və Elmivə
Araşdırma
FƏSİL 35
Borulu Bitkilərin
Strukturu,
Böyüməsi
İnkişafı
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Hüceyrə genişlənməsinin bitkinin formalaşmasına necə
töhfə verdiyini müzakirə etməzdən əvvəl bitki və heyvanlarda hüceyrə genişlənməsinin necə fərqləndiyinə nəzər
salaq. Heyvan hüceyrələri daha çox proteinlə zəngin sitoplazma istehsal edərək genişlənir ki, bu, metabolik baxımdan bahalı bir prosesdir. Böyüyən bitki hüceyrələri də sitoplazmalarında proteinlə zəngin material istehsal etsə də, bu
hüceyrələrdə genişlənmənin 90%-i su qəbulu sayəsində baş
verir. Suyun əsas hissəsi isə iri mərkəzi vakuolda toplanır.
Vakuolun içindəki vakuol şirəsi adlanan məhlul çox duru
olub, sitoplazmada böyük miqdarlarda rastlanan energetik olaraq bahalı makromolekulları, demək olar ki, ehtiva
etmir. Buna görə də, iri vakuollar yer doldurmağın “ucuz”
yoludur və bitkiyə sürətlə və qənaətlə böyüməyə imkan
verir. Məsələn, bambuk zoğları həftəyə 2 metrdən artıq
uzana bilir. Kök və zoğların sürətli və səmərəli uzanma qabiliyyəti işığa və torpağa çıxışı artıran əhəmiyyətli təkamül
adaptasiyaları olmuşdur.
Bitki hüceyrələri nadir hallarda bütün istiqamətlərdə
eyni dərəcədə genişlənir. Genişlənmə ən çox bitkinin əsas
oxu istiqamətində baş verir. Məsələn, kök uclarına yaxın
yerləşən hüceyrələr orijinal uzunluqlarının 20 qatına qədər
uzana bilsə də, proses zamanı eninə o qədər böyümür.
Belə böyümənin səbəbi hüceyrə divarının daxili qatlarında
yerləşən süllüloz mikroliflərinin istiqamətidir. Mikroliflər
dartılmadığından hüceyrələr, əsasən, mikroliflərin əsas
istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə genişlənir (Şəkil
35.31). Aparıcı hipotezlərdən birinə görə, plazma membranın dərhal altında yerləşən mikroborucuqlar sellüloz
istehsal edən enzim komplekslərini nizama salır və onlar
hüceyrə divarının əsas hissəsini təşkil edən mikrolifləri
istehsal edərkən onların plazma membranı üzərində
hərəkətlərinə bələdçilik edir.

Morfogenez və Naxışın
Formalaşması
Bitki bədəni bölünən və genişlənən hüceyrələr yığını deyil.
Hüceyrələr morfogenez zamanı fəzada nizamlı düzülüb
fərqli kimliklər qazanır. Məsələn, örtük toxuması həmişə
çöldə, ötürücü toxuma isə həmişə içəridə formalaşır, bunun
əksi heç vaxt baş vermir. Müəyyən strukturların müəyyən
yerlərdə inkişafına naxışın formalaşması deyilir.
Naxışın formalaşması zamanı bitki hüceyrələrinin taleyinin necə təyin olunduğunu izah etmək üçün iki növ hipotez təklif olunmuşdur. Nəslə bağlı mexanizmlərə əsaslanan
hipotezlərə görə, hüceyrənin taleyi inkişaf prosesi zamanı
əvvəldən təyin olunur və hüceyrə bu taleni özündən sonrakı nəsillərə ötürür. Bu düşüncəyə görə, hüceyrə başqalaşmasının ümumi planı meristem hüceyrələrinin hansı
istiqamətdə bölünüb genişləndiyinə uyğun olaraq təyin
olunur. Digər tərəfdən mövqeyə bağlı mexanizmlərə əsaslanan
hipotezlərə görə, hüceyrənin inkişafda olan orqandakı son
mövqeyi onun hansı hüceyrə olacağını təyin edir. Bu fikri
dəstəkləyən dəlillərə misal olaraq, qonşu hüceyrələrin lazer
vasitəsilə məhv edildiyi təcrübələr göstərmişdir ki, bitki
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Şəkil 35.31 Bitki hüceyrəsində genişlənmənin istiqaməti.
Böyüyən bitki hüceyrəsi əsasən su qəbulu sayəsində genişlənir.
Böyüyən hüceyrədə su vakuola osmoz yolu ilə daxil olduqca, enzimlər
hüceyrə divarındakı çarpaz bağları zəiflədərək hüceyrənin genişlənməsinə kömək edir, eyni zamanda divarlar üçün əlavə mikroliflər
istehsal olunur. Hüceyrə genişlənməsinin istiqaməti, əsasən, divardakı
sellüloz mikroliflərinin istiqamətinə perpendikulyar olur. Sellüloz mikroliflərinin istiqamətini isə sitoplazmanın ən kənar hissələrində yerləşən
mikroborucuqların istiqaməti təyin edir (fluoresent İM). Mikroliflər,
bəziləri TEM-də görünən çarpaz bağları əmələ gətirən digər qeyri-sellüloz polisaxaridlərdən ibarət matrisin içində yerləşir.
Sellüloz
mikrolifləri
Genişlənmə

Hüceyrə Genişlənməsinin İstiqaməti

Nüvə

Vakuollar
Mikroliflər

Çarpaz
bağlar

hüceyrəsinin taleyi hüceyrə inkişafının son mərhələlərində
təyin olunur və böyük ölçüdə qonşulardan gələn siqnallardan asılı olur.
Lakin heyvan hüceyrələrinin taleyi, əsasən, transkripsiya faktorlarının iştirak etdiyi nəslə bağlı mexanizmlərlə
təyin olunur. Bu transkripsiya faktorlarının istehsalından
məsul homeotik (Hox) genlər meyvə milçəyi Drosophila-da ayaqlar və antenalar kimi embrionik strukturların
düzgün sayda və yerdə formalaşmasında kritik rol oynayır.
Maraqlısı budur ki, qarğıdalıda Hox genlərinə homoloq
olan KNOTTED-1 olsa da, bu gen qarğıdalıda bitki orqanların sayı və yerinə təsir etmir. Daha sonra görəcəyiniz
kimi, bitkilərdə bu rolu MADS-box proteinləri adlanan
fərqli bir transkripsiya faktorları sinfi oynayır. Buna baxmayaraq, KNOTTED-1 geni yarpaq morfologiyasının inkişafında, o cümlədən mürəkkəb yarpaqların istehsalında
vacib rol oynayır. Pomidorda KNOTTED-1 geni normadan
artıq miqdarda ekspressiya olunanda normalda mürəkkəb
olan yarpaq quruluşu “supermürəkkəb” olur (Şəkil 35.32).

Gen Ekspressiyası və Hüceyrə
Başqalaşmasının Tənzimlənməsi
İnkişafda olan orqanizmin hüceyrələri ortaq genoma sahib
olsa da, fərqli proteinlər istehsal edə, struktur və funksiya
baxımından bir-birindən ayrıla bilir. Əgər kök və yarpaq-

Şəkil 35.32 Yarpağın formalaşmasında Hox-kimi genin artıq
ekspressiyası. KNOTTED-1 geni yarpaq və yarpaqcıqların formalaşmasında iştirak edən gendir. Pomidorda bu genin ekspressiyasındakı
artma adi yarpaqlarla (sol) müqayisədə “supermürəkkəb” yarpaqların
əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.

Şəkil 35.33 Əmici telin homeotik genlə başqalaşmasının

tənzimi (İM).

Korteks
hüceyrələri

dan alınan yetişkin bir hüceyrə, toxuma kulturasında geri
dönüb bitkidəki fərqli növ hüceyrələri əmələ gətirə bilirsə, deməli, bitkidəki hər növ hüceyrəni formalaşdırmaq
üçün lazım olan hər genə sahibdir. Buna görə də, hüceyrə
başqalaşması böyük ölçüdə gen ekspressiyasının tənzimlənməsindən, yəni transkripsiya və translyasiyanın idarə
olunub müəyyən proteinlərin istehsal edilməsindən asılıdır.
Dəlillər onu göstərir ki, hüceyrə başqalaşmasında iştirak
edən genlərin aktivləşib-deaktivləşməsi, əsasən, hüceyrələrarası kommunikasiya sayəsində baş verir. Hüceyrələr
başqa hüceyrələrdən hansı formada ixtisaslaşmalı olduqları
barədə məlumat alır. Məsələn, Arabidopsis-in kök epidermisində iki növ hüceyrə əmələ gəlir: əmici tel hüceyrəsi və
telsiz epidermis hüceyrələri. Hüceyrənin taleyi epidermis
hüceyrələrinin yerləşməsi ilə əlaqəlidir. Altdakı kök korteksinin iki hüceyrəsi ilə əlaqədə olan cavan epidermis hüceyrələri əmici tel hüceyrələrinə çevrilir. Bir ədəd korteks
hüceyrəsi ilə təmas edən epidermis hüceyrəsi isə yetişkin
telsiz hüceyrələrə başqalaşır. GLABRA-2 adlı homeotik
genin fərqli şəkildə ekspressiyası əmici tellərin düzgün
şəkildə paylanması üçün tələb olunur (Şəkil 35.33). Tədqiqatçılar bunu nümayiş etdirmək üçün GLABRA-2 genini
müəyyən bir protokolu izlədikdə ekspressiya olunduğu
bütün hüceyrələri açıq-mavi rənginə boyayan “xəbərçi gen”
ilə qoşalaşdırmışdılar. GLABRA-2 geni normal halda ancaq
əmici telə çevrilməyən epidermis hüceyrələrində istehsal
olunur.

Epidermis hüceyrəsi yalnız bir ədəd korteks
hüceyrəsi ilə təmasda olanda homeotik gen olan
GLABRA-2 geni ekspressiya olunur və hüceyrə
telsiz qalır. (Mavi rəng hüceyrədə GLABRA-2
geninin ekspressiya olunduğunu göstərir.)

Burada epidermis hüceyrəsi iki
korteks hüceyrəsi
ilə təmasdadır.
GLABRA-2 geni
ekspressiya olunmur və hüceyrə
əmici telə çevrilir.

Əmici tellər çıxmazdan əvvəl epidermisin xaricində
yerləşən kök üsküyü hüceyrələri qopub töküləcək.
ƏGƏR

GLABRA-2 geni mutasiya vasitəsilə sıradan çıxarılsaydı,
köklər necə görünərdi?

lanır. Bəzi növlərin yarpaq morfologiyası cavan fazadan
yetişkin fazaya keçid nəticəsində heyrətamiz şəkildə
dəyişir (Şəkil 35.34). Zoğ uzanmağa davam etdikcə və
zoğ apikal meristemi yetişkin fazaya keçəndən sonra
belə cavan buğum və buğumaraları cavan statuslarını
qoruyur. Buna görə də, gövdənin əsas oxu artıq uzun
illər yetişkin buğumlar çıxarmış olsa da, cavan buğumlarda yerləşən yan tumurcuqlardan yaranan budaqların
Şəkil 35.34 Acacia koa-nın zoğ sistemindəki faza dəyişməsi.
Havay adalarında yetişən bu bitkinin kiçik yarpaqcıqlardan ibarət
cavan mürəkkəb yarpaqları və bəsit yetişkin yarpaqları olur. Bu ikili
yarpaqlanma zoğun apikal meristeminin inkişafındakı faza dəyişməsini əks etdirir. Buğum formalaşandan sonra inkişaf mərhələsi (cavan və ya yetişkin) dəyişməz qalır; mürəkkəb yarpaqlar
yaşlandıqca bəsit yarpaqlara çevrilmir.

Apikal meristemin yetişkin
fazasında çıxan yarpaqlar

İnkişafda Keçidlər: Faza Dəyişmələri
Çoxhüceyrəli orqanizmlər, adətən, bir neçə inkişaf
mərhələsindən keçir. İnsanlarda bunlar körpəlik, uşaqlıq,
yeniyetməlik və yetişkinlik dövrləri, yetkinlik isə cinsi və
qeyri-cinsi mərhələləri bir-birindən ayıran xətdir. Bitkilər
də cavanlıq dövründən yetişkin vegetativ dövrə, oradan isə
yetişkin cinsi dövrə keçid edir. Heyvanlarda inkişaf prosesi
bütöv orqanizm boyu baş verir (məsələn, sürfənin yetişkin
heyvana çevrildiyi vaxt). Bitkilərdə isə fazalar adlanan
inkişaf mərhələləri bir regionda - zoğ apikal meristemində
baş verir,. Bu regionun fəaliyyətindəki keçidlər nəticəsində
ortaya çıxan morfoloji dəyişmələr faza dəyişmələri ad-

Apikal meristemin cavan
fazasında çıxan yarpaqlar
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üstündə çıxan yeni yarpaqlar hələ də cavan olur. Mühit
şəraiti uyğun olanda yetişkin bitki çiçək açır. Bioloqlar
çiçək inkişafının genetik tənzimlənməsini izah etməklə
böyük irəliləyişə imza atmışdılar (bu haqda növbəti
hissədə bəhs edəcəyik).

Şəkil 35.33 Çiçəyin inkişafında orqan kimliyi genləri və naxışın

formalaşması.

Dş
Ek

Çiçəklənmənin Genetik
Tənzimlənməsi
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Ks

Lç
Ks

▲ Adi Arabidopsis çiçəyi.
Arabidopsis adi halda dörd çiçək köbəsindən ibarətdir: kasacıqlar (Ks), ləçəklər
(Lç), erkəkciklər (Ek) və dişiciklər (Dş).
Anormal Arabidopsis çiçəyi.
Tədqiqatçılar anormal çiçəklərin inkişafına yol açan bir sıra orqan kimliyi geni
mutasiyaları təyin etmişdilər. Bu çiçəkdə
erkəkciklərin yerində əlavə bir qrup ləçək
və adi halda dişiciklərin olduğu yerdə isə
daxili bir çiçək formalaşıb.

Lç

▲

Çiçəyin formalaşması vegetativ böyümədən cinsi
böyüməyə doğru faza dəyişməsini tələb edir. Bu keçid,
gün uzunluğu kimi mühit faktorları və hormonlar kimi
daxili siqnalların kombinasiyası tərəfindən tətiklənir.
(Bu siqnalların çiçəklənmədəki rolu haqda daha ətraflı
Başlıq 39.3-də öyrənəcəksiniz.) Qeyri-müəyyən olan
vegetativ böyümədən fərqli olaraq çiçəyin böyüməsi
əksər hallarda müəyyən böyümədir. Zoğ apikal meristem tərəfindən çiçəyin istehsalı, adətən, həmin zoğda
birincili böyüməni dayandırır. Vegetativ böyümədən
çiçəklənməyə keçid çiçəyin meristem kimliyi genlərinin işə düşməsi ilə baş verir. Bu genlərin protein məhsulları qeyri-müəyyən vegetativ meristemdən müəyyən
çiçək meristeminə keçid üçün lazımi genləri tənzimləyən
transkripsiya faktorlarıdır.
Zoğ apikal meristeminin çiçəklənməsi tətiklənən
zaman primordiumların çıxma sırası onların hansı
çiçək orqanına – kasacıq, ləçək, erkəkcik və dişiciyə
çevriləcəyini təyin edir (Çiçəyin təməl quruluşunu
yada salmaq üçün Şəkil 30.8-ə nəzər salın). Bu çiçək
orqanları yuxarıdan baxanda təxminən ortaqmərkəzli
dairə kimi görünən dörd çiçək köbəsini əmələ gətirir.
Kasacıqlar birinci (xarici), ləçəklər ikinci, erkəkciklər
üçüncü, dişiciklər isə dördüncü (daxili) köbəni əmələ
gətirir. Bitki bioloqları bu səciyyəvi bitki çiçək naxışının
inkişafını idarə edən və transkripsiya faktorları istehsal
edən MADS-box ailəsinə məxsus orqan kimliyi genlərini təyin ediblər. Hər hansı bir orqan primordiumunda
hansı orqan kimliyi genlərinin ekspressiya olunduğunu
primordiumun mövqeyi təyin edir. Bunun nəticəsində
böyüməkdə olan çiçək primordiumu müəyyən bitki
orqanına çevrilir. Bitkidə orqan kimliyi genlərindəki
mutasiyalar anormal çiçək inkişafına, məsələn, erkəkciyin çıxmalı olduğu yerdən ləçəklərin çıxmasına gətirib
çıxara bilir (Şəkil 35.35). Bəzi homeotik mutantlar daha
çox ləçəyə sahib gözəgəlimli çiçəklər istehsal etdiklərinə
görə bağbanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Tədqiqatçılar anormal çiçəklərə sahib mutantları
öyrənərək, üç qrup çiçək orqan kimliyi geni təyin etmiş
və onları klonlamışdılar. Bu araşdırmalar sözügedən
genlərin funksiyasını ortaya çıxarmağa başlamışdır. Şəkil
35.36a-da çiçək formalaşmasını izah edən ABC hipotezinin sadələşdirilmiş versiyasını təsvir edir. Hipotezə
görə dörd növ bitki orqanını formalaşdırmaq üçün üç
qrup gen tələb olunur. Hər bir orqan kimliyi geni qrupu
çiçək meristeminin müəyyən iki köbəsində aktivləşir.
Normalda A genləri iki xarici köbədə (kasacıq və ləçəkdə); B genləri iki orta köbədə (ləçək və erkəkciklərdə);
C genləri isə iki daxili köbədə (erkəkcik və dişiciklərdə)

Lç

ƏLAQƏ QUR

Lç

Ks

Orqanın səhv yerdə
formalaşmasına gətirib çıxaran homeotik
gen mutasiyalarına başqa bir örnək verin
(Başlıq 18.4).

aktivləşir. Buna görə, kasacıqlar ancaq bitki mersistemində A genlərinin aktivləşdiyi bölgədən, ləçəklər A
və B genlərinin aktivləşdiyi yerdən, erkəkciklər B və C
genlərinin, dişiciklər isə ancaq C genlərinin aktivləşdiyi
yerlərdən formalaşır. ABC hipotezinə bu şərti də əlavə
etsək, A, B və C genləri olmayan mutantların fenotiplərini izah etmək olar: A geni fəal olanda C genini,
C geni fəal olanda A genini tormozlayır. A və C genlərindən biri yatırdılıbsa, digəri ekspressiya olunur. Şəkil
35.36b üç orqan kimliyi genindən birinə sahib olmayan
mutantların hər birində çiçək naxışlarını və sözügedən
hipotezin bu fərqli çiçək fenotiplərini necə izah etdiyini
göstərir. Tədqiqatçılar belə hipotezlər quraşdırıb onları
sınaqdan keçirən təcrübələr dizayn edərək bitki inkişafının genetik əsaslarını öyrənirlər.
Bu fəsildə etdiyimiz kimi, bitkini yarıb onun
hissələrini öyrənəndə unutmamalıyıq ki, bütöv bitki
birlikdə bir orqanizm şəklində fəaliyyət göstərir.
Bitki strukturları böyük ölçüdə quruda fotoavtotrofik
yaşamanın çətinliklərinə qarşı ortaya çıxmış təkamül
adaptasiyalarını əks etdirir.

YOXLAMA 35.5
1. Bitkidə eyni genomu paylaşan iki hüceyrə necə olur ki, həddən
artıq fərqli strukturlara malik ola bilir?
2. Bitki və heyvan inkişafı arasındakı üç əsas fərq hansılardır?
3. ƏGƏR Bəzi bitkilərdə kasacıqlar (sepal) ləçəklərə (petal) oxşayır və hamısı birlikdə “tepal” adlanır. ABC hipotezinə tepalları
izah edə biləcək əlavə təklif edin

Şəkil 35.33 Çiçəyin inkişafında orqan kimliyi genlərin funksiyasını izah edən ABC hipotezi.
Kasacıqlar
Ləçəklər
Erkəkciklər

a) ABC hipotezinin sxemi. Çiçəyin hissələrinin düzülüşünü üç qrup orqan kimliyi
geni təyin edir. A, B və C adlandırılan bu genlər kasacıq, ləçək, erkəkcik və
dişiciklərinin kişafından məsul genlərin
Dişiciklər ancaq C genləriekspressiyasını tənzimləyir.
nin ekspressiya olunduğu
yerlərdə inkişaf edir.

Dişiciklər

Dişicik

Erkəkciklər həm B, həm
C genlərinin ekspressiya
olunduğu yerlərdə inkişaf edir.

Kasacıqlar ancaq A genlərinin ekspressiya olunduğu yerlərdə inkişaf edir.

Ləçək

Ləçəklər həm A, həm B
genlərinin ekspressiya
olunduğu yerlərdə inkişaf edir.

Erkəkcik
Kasacıq

Ləçək

Dişicik

Erkəkcik

Kasacıq
A geninin yatırıldığı mutant
(ancaq erkəkcik və dişiciklər)

B geninin yatırıldığı mutant
(ancaq kasacıq və dişiciklər)

C geninin yatırıldığı mutant
(ancaq kasacıq və ləçəklər)

B) Yabanı və orqan kimliyi geni mutasiyaları daşıyan çiçəklərin yandan görünüşü. A, B və
C genlərinin funksional olmadığı mutantlardakı fenotipi (a) bəndindəki model vasitəsilə və A və
C genlərindən biri yatırdılanda digərinin ekspressiya olunduğunu müşahidə edərək izah etmək
olar. Məsələn, A geni bir mutantda yatırdılıbsa, adi halda A genin ekspressiya olunduğu yerlərdə C
geni ekspressiya olunur. Buna görə də ən xarici köbədə dişiciklər (C geninin ekspressiyası) formalaşır və
bundan sonrakı köbədə erkəkciklər (B və C genlərinin ekspressiyası) inkişaf edir.
TƏSVİR ET a) Hər bir mutant üçün şəklin (a) hissəsindəki kimi yuxarıdan görüntü çəkin, hər köbədə
ekspressiya olunan genləri və orqan növlərini işarələyin. b) A və B genlərinin yatırıldığı mutantın da oxşar
diaqramını çəkib işərələyin.
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Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ
BAŞLIQ 35.1
Bitkilər orqan, toxuma və hüceyrələrdən ibarət
iyerarxik quruluşa malikdir (səh. 757-763)
Borulu bitkilər gövdə və yarpaqlardan, örtülütoxumlularda
isə əlavə olaraq çiçəklərdən ibarət zoğlara malikdir. Köklər
bitkini yerə bərkidir, su və mineralları torpaqdan udaraq ötürür və qida ehtiyatı rolunu oynayır. Yarpaqlar gövdə buğumlarına bağlı olur və əsas fotosintetik orqandır. Yan tumurcuqlar yarpaq və gövdə qoltuqlarından çıxıb budaqları əmələ
gətirir. Bitki orqanları müxtəlif funksiyalar üçün ixtisaslaşa
bilir.
Borulu bitkilərin bədən boyunca davam edən üç toxuma
sistemi var: örtük, ötürücü və əsas. Bitkini xaricdən kəsintisiz olaraq örtən bitki qatına örtük toxuması deyilir. Ötürücü

toxumalar (ksilema və floema) maddələrin uzunməsafəli
nəqliyyatını təmin edir. Əsas toxumalar ehtiyat, metobolizm və yenilənmədə iştirak edir.
Parenxima hüceyrələri bölünmə qabiliyyətini saxlayan,
nazik divarlı və nisbətən başqalaşmamış hüceyrələrdir.
Onlar istehsal və ehtiyat kimi metabolik funksiyaların
çoxunu yerinə yetirir. Kollenxima hüceyrələri qeyri-bərabər qalınlaşmış divarlara malikdir. Onlar bitkinin cavan
və böyüməkdə olan hissələrinə dəstək verir. Sklerenxima
hüceyrələri – sklereid və liflər qalın, liqninləşmiş divara
malik olub bitkinin böyüməyən, yetişkin hissələrinə
dəstək verir. Traxeid və boru elementləri su daşıyan
ksilema hüceyrələridir; bu hüceyrələrin qalın divarları olur
və funksional yetişkinliyə çatdıqda cansız olur. Ələkvari
boru elementləri canlı, lakin xeyli dəyişmiş və daxili orqanelləri olmayan hüceyrələrdir. Onlar örtülütoxumlularda
şəkərlərin nəqliyyatında iştirak edir.
Bitki orqan və hüceyrələrində quruda yaşamaq üçün
adaptasiya sayıla biləcək üç ixtisaslaşma təsvir edin.
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BAŞLIQ

35.2

Fərqli meristemlər birincili və ikincili böyümə üçün
yeni hüceyrələr əmələ gətirir (səh. 764-765)

İllik halqa
Ötürücü şüa

Zoğun ucu (zoğun
apikal meristemi və
cavan yarpaqlar)

Ötürücü
kambi

Yan tumurcuq
meristemi

Nüvə
oduncaq
Üst
oduncaq

İkincili
ksilema

Ötürücü kambi

Lateral
meristemlər

Mantar
kambisi

Qabıq

İkincili floema
Periderm qatları

Mantar kambisi periderm adlanan mantar kambisi və ondan
yaranan mantar hüceyrələrindən ibarət qalın qoruyucu təbəqəni
istehsal edir.
mə
Böyü

Kökün apikal
meristemləri
Birincili və ikincili böyümə arasındakı fərq nədir?

BAŞLIQ

35.3

Birincili böyümə kök və zoğları uzadır (səh. 766769)
Kökün apikal meristemi kökün ucuna yaxın yerləşir, uzanmaqda
olan kök və kök üsküyü üçün hüceyrələr istehsal edir.
Zoğun apikal meristemi təpə tumurcuğunda yerləşir və burada
ardıcıllıqla buğumaraları və yarpaq çıxaran buğumlar istehsal edir.
İkiləpəli gövdələri ötürücü topalardan ibarət halqaya sahib olsa da,
birləpəli gövdələrində bu topalar dağınıq yerləşmişdir.
Mezofil hüceyrələri fotosintez üçün uyğunlaşıb. Stomalar bir cüt
qoruyucu hüceyrələr tərəfindən əmələ gələn epidermis dəlikləri
olub, qazların mübadiləsinə və su itkisinə icazə verir.

Stoma

Örtük
Əsas

Üst
epidermis
Sütunşəkilli
mezofil

Ötürücü

Məsaməli
mezofil
Ksilema
Floema

Damar

Alt
epidermis

Qoruyucu
hüceyrələr

Köklərdəki budaqlanma gövdədəkindən necə fərqlənir?

35.4

İkincili böyümə oduncaqlı bitkilərdə kök və
zoğların diametrini artırır (səh. 770-773)
Meristematik silindr olan ötürücü kambi ikincili böyümə zamanı
ikincili ksilema və ikincili floemanı istehsal edir. İkinci ksilemanın
köhnə qatları (nüvə oduncağı) öz fəaliyyətini dayandırsa da, cavan
qatları (üst oduncaq) hələ də suyu nəql edir.
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Periderm
qatları

Ötürücü kambi
İkincili floema
Ən yeni mantar
kambisi

Mantar Qabıq

İkincili böyümənin təkamülü bitkilərə hansı növ üstünlüklər
qazandırmışdır?

BAŞLIQ

Etiketlərin
açıqlaması

BAŞLIQ

İkincili ksilema
(ikiillik böyümə)

35.5

Bitki bədəni böyümə, morfogenez və hüceyrə
başqalaşması sayəsində formalaşır (səh. 773-779)
Hüceyrənin bölünməsi və genişlənməsi böyümənin əsas təyinedici faktorlarıdır. Mikroborucuqların yaratdığı preprofaza şəridi
bölünən hüceyrədə hüceyrə lövhəsinin harada yaranacağını təyin
edir. Mikroborucuqların yerləşmə istiqaməti, eyni zamanda hüceyrə
divarındakı sellüloz mikroliflərinin istiqamətini tənzimləyərək
hüceyrə uzanmasının istiqamətinə təsir edir.
Morfogenez, yəni bədən quruluşunun və formasının inkişafı, qonşularından gələn mövqe məlumatına reaksiya verən hüceyrələrdən
asılıdır.
Fərqli genlərin aktivləşməsi ilə baş verən hüceyrə başqalaşması
bitkidə eyni genoma sahib hüceyrələrin fərqli funksiyalar həyata
keçirməsinə imkan yaradır. Bir bitki hüceyrəsinin hansı formada
başqalaşması böyük ölçüdə onun inkişaf etməkdə olan bitkidəki
mövqeyi tərəfindən təyin olunur.
Daxili və ya mühit siqnalları bitkinin bir inkişaf mərhələsindən
digərinə keçməsinə səbəb ola bilər (məsələn, cavan yarpaqların
istehsalından yetişkin yarpaqların istehsalına). Bu növ morfoloji
dəyişmələrə faza dəyişmələri deyilir.
Orqan kimliyi genləri üzərində aparılan araşdırmalar naxışın
formalaşmasını öyrənmək üçün model sistem rolunu oynayır. ABC
hipotezi kasacıq, ləçək, erkəkcik və dişiciklərin formalaşmasını
tənzimləyən üç qrup orqan kimliyi geni təyin edir.
Bitki hüceyrələri hansı mexanizm sayəsində bütün istiqamətlərdə
genişlənmək əvəzinə, sadəcə bir ox istiqamətində uzanır?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Bitki bədəninin böyüməsi böyük ölçüdə nədən asılıdır?
A) hüceyrə başqalaşması
C) hüceyrə bölünməsi
B) morfogenez
D) hüceyrə uzanması
2. Kök korteksinin ən daxili qatı hansıdır?
A) mərkəz
C) endoderm
B) perisikl
D) özək
3. Nüvə oduncağı və üst oduncaq nədən ibarətdir?
A) qabıq
C) ikincili ksilema
B) periderm
D) ikincili floema
4. Apikal meristemin cavan fazadan yetişkin vegetativ fazaya
doğru keçirdiyi faza dəyişməsini nədən bilmək olar?
A) istehsal olunan yarpaqların morfologiyasından
B) ikincili böyümənin başlamasından
C) yan köklərin formalaşmasından
D) çiçəkdə meristem kimliyi genlərinin aktivləşməsindən

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Fərz edin ki, çiçəkdə A və C genlərinin ekspressiyası normaldır, B geni isə bütün köbələrdə ekspressiya olunur. ABC
hipotezinə əsasən ən xarici təbəqədən içəriyə doğru çiçəyin
quruluşu necə olar?
A) dişicik-ləçək-ləçək-dişicik
C) ləçək-ləçək-erkəkcik-erkəkcik
B) kasacıq-dişicik-dişicik-kasacıq
D) kasacıq-kasacıq-dişicik-dişicik

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Təkamül bioloqları canlıların təkamülündə tez-tez rastlanan bir məfhumu təsvir etmək
üçün ekzaptasiya terminindən istifadə edirlər: müəyyən
bir orqan və ya çıxıntının müəyyən kontekstdə əmələ
gəlib daha sonra zamanla yeni bir funksiya qazanması
(Başlıq 25.6). Bitki orqanlarında ekzaptasiyaya hansı
örnəkləri verə bilərsiniz?
10. ELMİ TƏDQİQAT İri herbivorlar olmadan çəmənliklər
inkişaf edə bilmir. Belə hallarda çəmənliklərin yerini enliyarpaqlı ikiləpəlilər, kollar və ağaclar alır. Birləpəlilərin
strukturu və böyümə vərdişləri ilə bağlı öyrəndiklərinizə əsaslanaraq bunun səbəbini açıqlamağa çalışın.
11. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Aclıq və yanlış
qidalanma bir çox kasıb ölkələr üçün aktual problem
olsa da, varlı ölkələrdəki bitki bioloqları tədqiqatlarının çoxunu Arabidopsis thaliana üzərində cəmləyiblər.
Bəziləri iddia edirlər ki, bitki bioloqları, həqiqətən də,
aclıqla mübarizə haqda düşünürlərsə, araşdırmalarını
bir çox kasıb ölkələrdə əsas təsərrüfat bitkiləri olan
maniok və plantanlar üzərində aparmalıdılar. Arabidopsis tədqiqatçısı olsaydınız, bu iddiaya necə cavab
verərdiniz?
12. ESSE Qısa bir esse ilə (100-200 söz) borulu bitkilərin
struktur və funksiyasının liqninin təkamülü sayəsində
necə dəyişdiyini izah edin.
13. SİNTEZ

6. Aşağıdakılardan hansı birbaşa və ya dolayı yolla meristem
fəaliyyətindən əmələ gəlir?
A) ikincili ksilema
B) yarpaqlar
C) örtük toxuması
D) yuxarıdakıların hamısı
7. Aşağıdakılardan hansını kökün oduncaqlı hissəsindən alınmış
eninə kəsikdə görmək olmaz?
A) sklerenxima hüceyrələri
C) parenxima hüceyrələri
B) ələkvari boru elementləri
D) əmici tellər
8. TƏSVİR ET Oduncağı olan bir ikiləpəlinin aşağıda göstərilmiş
eninə kəsiyində illik halqanı, erkən və son oduncağı və boru
elementlərini işarələyin. Daha sonra özəkdən mantara doğru
bir ox çəkin.

Bu boyanmış işıq mikroqrafı Avstraliyanın bəzi quraq
regionlarında yetişən Hakea purpurea adlı bir kolun bir
orqanından alınan eninə kəsiyi göstərir. (a) Şəkil 35.14,
35.17 və 35.18-ə yenidən nəzər saldıqdan sonra bu
orqanın kök, gövdə, yoxsa yarpaq olduğunu təyin edin.
Seçiminizi əsaslandırın. (b) Bu orqan nəyə görə quru
şərait üçün adaptasiya ola bilər?
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Şəkil 36.1 Populus yarpaqları niyə titrəyir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
36.1

Resurs əldə olunması üçün qazanılmış
adaptasiyalar borulu bitkilərin
təkamülündə əsas mərhələlərdir

36.2

Fərqli mexanizmlər maddələri qısa və
ya uzun məsafələrə daşıyır

36.3

Transpirasiya su və mineral maddələrin köklərdən tumurcuqlara
ksilema vasitəsilə nəqlini təmin edir

36.4

Transpirasiya sürəti stomalar
tərəfindən tənzimlənir

36.5

Şəkərlər mənbələrdən mənsəblərə
floema vasitəsilə nəql olunur

36.6

Simplast çox dinamik bir strukturdur
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Titrəyən yarpaqlar
Buludsuz bir gündə qovaq (Populus tremuloides) meşəsində gəzməyə
çıxsanız, nəfis bir işıq tamaşasının şahidi olacaqsınız (Şəkil 36.1). Hətta
küləyin zəif olduğu gündə belə yarpaqların titrəyişi parlaq gün işığına
torpağın səthini dayanmadan dəyişən şəfəqlərlə işıqla boyamağa imkan
verir. Bu passiv yarpaq hərəkətlərinə səbəb olan mexanizmi sezmək çətin deyil: Hər yarpağın saplağı yan tərəflərindən yastılaşdığından yarpaq
ancaq üfüqi müstəvidə tərpənə bilir. Burada daha maraqlı sual bu qəribə
adaptasiyanın Populus-da nəyə görə ortaya çıxdığıdır.
Yarpaq titrəyişinin Populus bitkisinə necə bir fayda verdiyini izah
etmək üçün bir çox hipotezlər ortaya atılmışdır. Aparılmış təcrübələr
bunun yarpaq səthinə yaxın havadakı CO2 miqdarı aşağı olan havanı
yeniləmək (və ya herbivorları qovmaq) üçün yaranmış bir xassə olduğu
ideyasını dəstəkləməmişdir. Hazırkı aparıcı hipotezə əsasən yarpaq
titrəyişləri daha aşağıdakı yarpaqlara işığın gedib çatmasına imkan
yaradaraq bütün bitkinin fotosintetik məhsuldarlığını artırır. Yarpaq
titrəyişləri sayəsində aşağıya qədər gedib çıxan işıq şüaları olmasaydı,
oradakı yarpaqlar fotosintez üçün lazımi qədər işıq ala bilməzdi.
Bu fəsildə bitkilərə su, minerallar, karbon qazı və işıq kimi mənbələri daha səmərəli əldə etməyə kömək edən müxtəlif adaptasiyaları
araşdıracağıq. Bitkilərin hansı qidalı maddələrə ehtiyac duyduğunu və
digər orqanizmlərin bitki qidalanması ilə necə əlaqəli olduğunu görəcəyik. Resursların əldə edilməsi hekayənin sadəcə başlanğıcıdır. Bunun
ardından resurslar ehtiyac duyulan yerlərə daşınmalıdır. Ona görə də,
bitkidə suyun, mineralların və şəkərlərin necə daşındığını da müzakirə
edəcəyik.

BAŞLIQ 36.1
Resurs əldə olunması üçün qazanılmış
adaptasiyalar borulu bitkilərin
təkamülündə əsas mərhələlərdir
TƏKAMÜL Bitkilərin çoxu torpaqda böyüyür və buna görə

də, zoğlarının günəş işığı və CO2 əldə etdiyi torpaqüstü,
köklərinin su və mineral əldə etdiyi torpağın altındakı iki
dünyada yaşayır. Qurunun bitkilər tərəfindən uğurlu kolonizasiyası erkən bitkilərin bu iki fərqli mühitdən qaynaq
əldə etməsinə imkan verən adaptasiyalardan asılı olmuşdur.
Bitkilərin yosun əcdadları su, mineral və CO2-ni içində
yaşadıqları sudan birbaşa əldə edirdi. Bu yosunlarda nəqliyyat nisbətən sadə idi, çünki hər hüceyrə bu maddələrin
mənbəyinə yaxın yerləşirdi. Ən erkən bitkilər borusuz olmaqla yanaşı, içində yaşadıqları dayaz şirin sudan çıxan fotosintetik zoğlar istehsal edir. Bu yarpaqsız zoğlar, adətən,
mumlu kutikulaya və bir neçə stomaya sahib idi. Bu da
fotosintez üçün müəyyən qədər CO2 və O2 mübadiləsinə
icazə versə də, eyni zamanda həddən artıq su itkisinin də
qarşısını alırdı. Erkən bitkilərin lövbərləmə və udma funksiyaları gövdənin aşağı hissəsi və ya ipliyəbənzər rizoidlər
tərəfindən həyata keçirilirdi (Şəkil 29.6).
Bitkilər təkamül edib çoxaldıqca işıq, su və qida uğrun-

da rəqabət gücləndi. Geniş, yastı çıxıntıları olan hündür
bitkilər işığın udulmasında üstünlük əldə etdi. Lakin
səth sahəsindəki bu artım buxarlanmada da artıma
yol açdığına görə, suya olan ehtiyacı artırmışdı. Böyük
zoğlar həm də yerə daha möhkəm bağlanmalı idi. Bu
ehtiyaclar çoxhüceyrəli, budaqlanan köklərin istehsalını
daha əlverişli edirdi. Zoğların hündürə qalxması onun
fotosintetik üst hissəsini yerin altındakı qeyri-fotosintetik hissələrdən daha çox ayırdığına görə, təbii seçmə
suyun, mineralların və fotosintez məhsullarının uzunməsafəli nəqliyyatını təmin edə bilən bitkilərə üstünlük verirdi.
Ksilema və floemadan ibarət ötürücü toxumanın
təkamülü uzunməsafəli nəqliyyat həyata keçirə bilən
geniş kök və zoğ sistemlərinin inkişafını mümkün etmişdir (Şəkil 35.10). Ksilema su və mineralları kökdən
zoğa ötürür. Floema isə fotosintez məhsullarını istehsal
olunan yerdən lazımi yerlərə nəql edir. Şəkil 36.2-də
aktiv fotosintez edən bitkidə resurs əldə olunmasının
və nəqliyyatın icmalı verilib.

Zoğun Strukturu və İşığın
Tutulması
Bitkilərin əksəriyyəti fotoautotrof olduğundan, bir canlı
olaraq müvəffəqiyyətləri nəticədə fotosintez etmək

Şəkil 36.2 Borulu bitkilərdə gün ərzində resursların əldəolunması
və nəqliyyatı: İcmal
Fotosintezdə CO2 alınır, O2 isə yarpaq və cavan
gövdələrin üzərindəki stomalardan buraxılır.

Suyun (çox vaxt stomalar
üzərindən) yarpaqlardan itirilməsi
olan transpirasiya yarpaqlarda
ksilema şirəsini yuxarı dartan
qüvvə yaradır.

Şəkərlər yarpaqlarda
fotosintezlə istehsal olunur.

O2

CO2

Şəkər

İşıq

H2O

Floema şirəsi zoğ və köklər arasında
hər iki istiqamətə axa bilir. Şirə şəkərin
istehsal olunduğu yerdən (adətən
yarpaqlardan) və ya toplandığı yerdən
(adətən köklərdən) şəkərin istifadə və
toplandığı yerlərə doğru hərəkət edir.

Su və minerallar köklərdən
zoğlara doğru ksilema şirəsi
şəklində yuxarı nəql olunur.

Torpaqdakı su və
minerallar köklər
tərəfindən udulur.

H2O və minerallar

O2
CO2

Hüceyrəvi tənəffüs zamanı kök
hüceyrələri torpaqdakı hava boşluqları ilə
qaz mübadiləsi edir: O2 alınır, CO2 verilir.

Gecə fotosintez dayananda hüceyrəvi tənəffüs davam edir. Bunun gecələr
ƏLAQƏ QUR
yarpaq hüceyrələrində qaz mübadiləsini necə dəyişdirdiyini izah edin. Şəkil 10.23-də xloroplast və
mitoxondrilər arasındakı qaz mübadiləsini yenidən gözdən keçirin.
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qabiliyyətlərindən asılıdır. Bitkilərdə təkamül zamanı hər
bir növə tutduğu ekoloji nişdə işıq uğrunda uğurla rəqabət aparmağa imkan verən müxtəlif zoğ stukturu inkişaf
etmişdir. Məsələn, gövdənin uzunluğu və eni, zoğların
budaqlanma şəkli işığın tutulmasına təsir edən quruluş
xassələridir.
Gövdələr yarpaqları dəstəkləyən quruluşdur, eyni zamanda su və qida maddələrinin daşınması üçün kanal rolunu oynayır. Böyüyə bilən bitkilər bu şəkildə qonşuların
sala biləcəyi kölgədən qorunur. Hündür bitkilərin çoxu
yarpaqlara və oradan aşağı daha böyük həcmdə nəqliyyata imkan yaradan, həmçinin möhkəm mexaniki dəstək
verən qalın gövdələrə ehtiyac duyur. Sarmaşıqlar dəstək
üçün digər cisimlərdən (adətən digər bitkilərdən) asılı
olduqlarına görə istisna təşkil edir. Oduncaqlı bitkilərdə
gövdələr ikincili böyümə yolu ilə qalınlaşır (Şəkil 35.11).
Budaqlanma çox vaxt bitkilərə fotosintez üçün günəş
işığını daha effektiv şəkildə tutmağa imkan verir. Buna
baxmayaraq, hind qozu palması kimi bəzi növlər, ümumiyyətlə, budaqlanmır. Budaqlanma formalarında bu qədər
fərq niyə mövcuddur? Bitkilərin böyüməyə sərf etmək
üçün müəyyən miqdarda enerjiləri var. Bu enerjinin çox
hissəsi budaqlanmağa gedərsə, uzununa böyümək üçün
daha az enerji qalar və başqa hündür bitkilər tərəfindən
kölgələnmək riski artar. Əksinə, enerjinin böyük hissəsi
uzununa böyüməyə gedərsə, bitki günəş işığından optimal
istifadə edə bilməz.
Yarpağın ölçü və quruluşu bitkinin xarici formasındakı
müxtəlifliyin böyük hissəsini təşkil edir. Yarpaqların uzunluğu ABŞ-ın qərbindəki quru, qumlu bölgələrdə bitən
Crassula connata-dakı kimi 1.3 mm-dən, Afrikadakı yağışlı
tropik meşələrdə böyüyən palma növü Rafia regalis-dəki
kimi 20 m-ə qədər dəyişir. Bu növlər suyun mövcudluğu
ilə yarpağın ölçüsü arasında müşahidə olunan mütənasibliyin ekstrim nümunəsidir. Ən böyük yarpaqlar, adətən,
yağışlı tropik meşələrdəki növlərdə, ən kiçikləri isə suyun
az olduğu və buxarlanma yolu ilə su itkisinin problemli olduğu quru, eləcə də çox soyuq mühitdə böyüyən
növlərdə olur.
Fillotaksiya olaraq bilinən gövdədə yarpaqların
düzülüşü işığın tutulmasında əhəmiyyətli bir quruluş
xassəsidir. Fillotaksiya zoğun apikal meristemi tərəfindən
müəyyən edilir (Şəkil 35.16) və bioloji növə xasdır (Şəkil
36.3). Müəyyən bir növdə hər buğuma başına bir (növbəli
və ya spiral fillotaksiya), iki (qarşılıqlı fillotaksiya) və ya
daha çox (köbəli fillotaksiya) yarpaq düşür. Əksər açıqtoxumluda növbəli fillotaksiya vardır. Yarpaqlar gövdə
ətrafında yüksələn spiral şəklində düzülür, hər bir yarpaq
əvvəlkinə nəzərən 137.5°-də çıxır. Nə üçün 137.5°? Bir
hipotez budur ki, bu bucaq yuxarı yarpaqların kölgəsini
minimuma endirir. İntensiv günəş işığının yarpaqlara zərər
verə biləcəyi mühitlərdə qarşı-qarşıya düzülmüş yarpaqların verdiyi kölgə daha faydalı ola bilər.
Biosenozdakı bütün bitkilərin yarpaqlı hissələrinin
(bitki örtüyünün üst qatından alt qatlarına qədər) ümumi sahəsi bitkilərin məhsuldarlığına təsir göstərir. Bitki
örtüyünün bir neçə təbəqəsi olduqda alt yarpaqların
kölgələnməsi o qədər böyük olur ki, onlar fotosintezdən
çox tənəffüs edir. Bu halda, qeyri-məhsuldar yarpaq və
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BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Şəkil 36.3 Norveç küknarında fillotaksiya. Zoğ ucundan
çəkilən bu SEM yarpaqların yaranma naxışını göstərir. 1 ən cavan
yarpağı göstərir. (Bəzi nömrələnmiş yarpaqlar yaxından da
görünmür.)

Zoğun apikal
meristemi
Tumurcuqlar

VİZUAL BACARIQ Barmağınızla 29 nömrəli yarpaqdan 28
nömrəliyə və s. gedərək yarpaqların çıxma ardıcıllığını izləyin. Naxış
nədən ibarətdir? Bu fillotaksiya qanunauyğunluğundan istifadə
edərək növbəti çıxacaq yarpaq primordiumunun hansı iki yarpaq
primordialarının arasından çıxacağını təxmin edin.

budaqlar proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünə məruz
qalaraq tökülür; buna özünü budama deyilir.
Öz üstünə saldığı kölgəni azaldan bitkinin daha
yüksək işığı tutma qabiliyyəti olur. Bu baxımdan yararlı
bir göstərici yarpaq sahəsi indeksidir: bitkinin üst yarpaq
səthinin böyüdüyü ərazinin səth sahəsinə olan nisbəti
(Şəkil 36.4). Təsərrüfat bitkiləri arasında yarpaq sahəsi
indeksi çox vaxt 7-ə qədər çıxa bilir. Yarpaq sahəsi

Şəkil 36.4 Yarpaq sahəsi indeksi. Bir bitkinin yarpaq sahəsi
indeksi onun yarpaqlarının üst səthlərinin ümumi ərazisinin bitki
tərəfindən örtülən torpağın sahəsinə olan nisbətidir. Şəkildə
müvafiq sahələr iki bitki üçün göstərilmişdir. Bir neçə yarpaq qatı
olan bitkilərdə yarpaq sahəsi indeksi asanlıqla biri keçir.
Bitki tərəfindən
örtülən torpaq

Bitki A
Yarpaq sahəsi = Torpaq
səthinin 40%-i
(yarpaq sahəsi indeksi = 0.4)

Bitki B
Yarpaq sahəsi = Torpaq
səthinin 80%-i
(yarpaq sahəsi indeksi = 0.8)

Daha geniş yarpaq sahəsi fotosintez miqdarını artırarmı?
Cavabınızı izah edin.

indeksinin bu dəyərdən yüksək olması kənd təsərrüfatı
baxımından əlavə fayda vermir. Əlavə yarpaqlar aşağıdakı
yarpaqların kölgələnməsini artırıraq özünü budamaya yol
açır.
İşığı tutmağa təsir edən başqa amil yarpaqların istiqamətidir. Bəzi bitkilərin yarpaqları üfüqi yerləşir;
digərlərində isə, məsələn, otlarda şaquli yönəldilmiş
yarpaqlar var. Az işıqlı şəraitdə üfüqi yarpaqlar şaquli
yarpaqlara nisbətən günəş işığını daha təsirli edir. Çəmənlik və digər günəşli bölgələrdə üfüqi istiqamət yuxarı
yarpaqları həddindən artıq intensiv işığa məruz qoyaraq
onları zədələyir və fotosintezi zəiflədir. Ancaq bitkinin
yarpaqları təxminən şaquli yerləşəndə işıq şüaları yarpaq
səthinə paralel düşür. Bunun nəticəsində heç bir yarpaq
çox işıq qəbul edə bilmir və işıq daha aşağıdakı yarpaqlara
qədər gedib çata bilir.

Fotosintez – Su İtkisi Kompromisi
Əksər yarpaqlarda geniş səth işığı tutmağa kömək edir,
açıq stoma dəlikləri isə CO2-nin fotosintetik toxumalara diffuziyasına imkan verir. Açıq stoma dəlikləri, eyni
zamanda bitkidən suyun buxarlanmasına icazə verir.
Bitkilər tərəfindən itirilən suyun 90%-dən çoxu stoma
dəliklərindən buxarlanma yolu ilə itir. Beləliklə, zoğ adaptasiyaları xüsusən suyun az olduğu mühitlərdə fotosintezin
artırılması və su itkisinin minimuma endirilməsi arasındakı
kompromisləri təmsil edir. Daha sonra bu fəsildə bitkilərin
CO2 qəbulunu artırmaq və su itkisini minimuma endirmək
üçün stoma dəliklərinin açılıb-bağlanmasını necə tənzimlədiyini müzakirə edəcəyik.

YOXLAMA 36.1
1. Uzunməsafəli nəqliyyat borulu bitki üçün niyə vacibdir?
2. Bəzi bitkilər yanlarındakı bitkilərin yarpaqlarından əks olunan işığın miqdarındakı artmanı aşkar edə bilir. Belə bir hal
bitkidə gövdənin uzanmasına, dik yarpaqlarının istehsalına
və yanlara doğru budaqlanmanın azalmasına səbəb olur.
Bureaksiyalar bitkinin rəqabət qabiliyyətini necə artırır?
3. ƏGƏR Bir bitkinin zoğ uclarını budasanız, bunun bitkinin
budaqlanmasına və yarpaq sahəsi indeksinə qısamüddətli
təsiri nə olacaq?

BAŞLIQ 36.2
Fərqli mexanizmlər maddələri qısa
və ya uzun məsafələrə daşıyır

Kökün Quruluşu, Su və Mineralların
Alınması
Karbon qazı və günəş işığı zoğ sisteminin istismar etdiyi
mənbələr olduğu kimi, torpaqda da kök sistemi
tərəfindən hasil olunan qaynaqlar var. Bitkilər torpaqdakı qidalı ərazilərdən istifadə etmək üçün köklərinin quruluşunu və fiziologiyasını sürətlə tənzimləyir.
Məsələn, bir çox bitkilərin kökləri torpaqda nitratın az
olduğu cibciklərdən budaqlanmadan düz keçir. Əksinə,
nitratla zəngin bir cibciklə qarşılaşdıqda isə kök çox vaxt
budaqlanmağa başlayır. Kök hüceyrələri də nitrat daşınmasında və assimilyasiyasında iştirak edən proteinlərin
sintezini artıraraq torpaqdakı yüksək nitrat səviyyəsinə
cavab verir. Beləliklə, bitki kütləsinin daha böyük hissəsini
nitratla zəngin bir ərazinin istismarına sərf etmir. Hüceyrələrsə nitratı daha effektiv şəkildə mənimsəyir.
Kök sistemində rəqabətin azalması da məhdud qida
maddələrinin səmərəli udulmasına kömək edir. Məsələn,
camış otlarının (Buchloe dactyloides) stolonlarından alınmış
şitillər eyni bitkidən gələn şitillərlə birgə olanda daha az
və daha qısa kök inkişaf edir, nəinki başqa bitkidən gələn
şitillərlə qarşılaşanda. Tədqiqatçılar bitkinin bu formada
özünü başqalarından necə ayırdığını anlamağa çalışırlar.
Bitki kökləri torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli
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istifadə etməyə imkan verən mikroorqanizmlərlə
də qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaradır. Məsələn, kök
və göbələklər arasında yaranan, mikoriza adlanan
qarşılıqlı birləşmənin təkamülü, torpaqların bitkilər
tərəfindən uğurlu kolonizasiyasında mühüm addım
olmuşdur. Mikoriza su və mineralları, xüsusən də
fosfatı udmaq üçün bitkiyə dolayı yolla böyük bir
səth sahəsi bəxş edir. Mikorizanın bitkinin qidalanmasındakı rolu Başlıq 37.3-də araşdırılacaqdır.
Əldə olunan resurslar bitkidə ehtiyac duyulan
digər hissələrə nəql edilməlidir. Növbəti hissədə
su, mineral və şəkər kimi resursları bitkidə boydan
boya nəql etməyə imkan verən prosesləri və yolları
nəzərdən keçirəcəyik.

Bitki bədəni daxilindən keçən maddələrin müxtəlifliyini, bu maddələrin daşındığı məsafə və maneələri
nəzərə alsaq, bitkilərin müxtəlif nəqliyyat
proseslərindən istifadə etməsi təəccüblü olmaz. Bu
prosesləri araşdırmadan əvvəl nəqliyyatın iki əsas
yoluna baxacağıq: apoplast və simplast.

Apoplast və Simplast: Nəqliyyat
Dəhlizləri
Bitki toxumasında iki əsas bölmə var: apoplast və
simplast. Apoplast dedikdə canlı hüceyrələrin
plazma membranlarından kənarda yerləşən hər şey
nəzərdə tutulur və buna hüceyrə divarı, hüceyrəxarici
boşluqlar, boru və traxeidlər kimi ölü hüceyrələrin
daxili hissələri də aid edilir (Şəkil 35.10). Simplast
isə bitkidəki bütün canlı hüceyrələrin sitozolunun
ümumi kütləsindən, eləcə də onları birləşdirən
sitoplazmik kanallar olan plazmodesmlərdən ibarətdir.
Bitkilərin bölməli quruluşu bitki toxuması və ya
orqanları içərisindən keçən nəqliyyat üçün üç yol
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Apoplast hüceyrə
divarları və hüceyrə
xarici boşluqların
yaratdığı kəsintisiz
sahədir.

Simplast plazmodesmalarla əlaqələnmiş
sitozolların yaratdığı
kəsintisiz sahədir.

mövcuddur: apoplastik, simplastik və transmembran
(Şəkil 36.5). Apoplastik marşrutda su və həllolanlar (həll
olmuş kimyəvi maddələr) hüceyrə divarı və hüceyrəarası
boşluqdan ibarət fasiləsiz yoldan keçir. Simplastik
marşrutda isə su və həllolanlar sitozolun əmələ gətirdiyi
fasiləsiz dəhliz boyunca hərəkət edir. Bu yol bitkilərə
ilk dəfə daxil olduqda maddələrin bir dəfə bir plazma
membranından keçməsini tələb edir. Bir hüceyrəyə daxil
olduqdan sonra maddələr plazmodesmalar sayəsində
hüceyrədən hüceyrəyə keçə bilər. Transmembran
marşrutda isə su və həllolanlar bir hüceyrədən, hüceyrə
divarından və qonşu hüceyrədən eyni şəkildə sonrakı
hüceyrəyə keçə bilər. Transmembran marşrut maddələrin bir hüceyrədən çıxıb sonrakına daxil olması üçün
plazma membranlarından dəfələrlə keçməsini tələb edir.
Bu üç marşrut qarşılıqlı müstəsna deyil və bəzi maddələr
müxtəlif miqdarlarda birdən çox marşrutdan istifadə edə
bilir.

Həllolanların Plazma Membranlarından Qısaməsafəli Nəqliyyatı
Digər orqanizmlərdə olduğu kimi, bitkilərdə də plazma
membranının seçici keçiriciliyi maddələrin hüceyə daxilinə və xaricinə qısaməsafəli hərəkətini idarə edir (Başlıq
7.2). Bitkilərdə həm aktiv, həm də passiv nəqliyyat
mexanizmləri var və bitki hüceyrə membranları da digər
hüceyrələrdə fəaliyyət göstərən ümumi növ nasoslar və
nəqliyyat proteinləri (kanal proteinləri, daşıyıcı proteinlər və kotransporterlər) ilə təchiz olunmuşdur. Lakin
bitki və heyvan hüceyrələrinin membran üzərindən
daşıma prosesləri arasında xüsusi fərqlər var. Bu hissədə
bu fərqlərin bəzilərinə diqqət yetirəcəyik.
Heyvan hüceyrəsindən fərqli olaraq, bitkinin təməl
nəqliyyat prosesində əsas rolu natrium ionu (Na+) yox,
hidrogen ionu (H+) oynayır. Məsələn, bitki hüceyrələrində membran potensialını yaradan şey natrium-kalium nasosları ilə Na+-un vurulması yox, proton nasosları
tərəfindən H+-in vurulmasıdır (Şəkil 36.6a). Bundan
əlavə, bitkilərdə daha çox H+, heyvanlarda isə Na+
kotransport olunur. Kotransport zamanı bitki hüceyrələri
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H+ qradiyenti və membran potensialındakı enerjidən istifadə edərək müxtəlif həllolanların aktiv nəqlini həyata
keçirir. Məsələn, saxaroz şəkəri kimi
neytral həllolanların floema və digər
bitki hüceyrələri tərəfindən udulmasında H+ ilə kotransport əsas rol oynayır.
Bir H+/saxaroz kotransporteri, H+-nin
elektrokimyəvi qradiyenti boyu aşağı
hərəkətini saxarozun qatılıq qradiyentinin əksinə hərəkəti ilə qoşalaşdırır
(Şəkil 36.6b). H+ ilə kotransport
ionların hərəkətini də asanlaşdırır,
məsələn, nitratın (NO3–) kök hüceyrələri tərəfindən tutulmasında olduğu
kimi (Şəkil 36.6c).
Bitki hüceyrələrinin membranlarında
yalnız müəyyən ionların keçməsinə imkan verən ion
kanalları da vardır (Şəkil 36.6d). Heyvan hüceyrələrində
olduğu kimi kanalların çoxu qapılı olub müəyyən
kimyəvi maddə, təzyiq və ya gərginlik kimi qıcıqlara
cavab olaraq açılıb-bağlanır. Daha sonra bu fəsildə
qoruyucu hüceyrələrdəki kalium ion kanallarının stomanın açılıb-bağlanması zamanı necə işlədiyini müzakirə edəcəyik. İon kanalları bitkilərdə heyvanlardakı
fəaliyyət potensialına bənzər elektrik siqnallarının istehsalında da iştirak edir (Başlıq 48.2). Bununla birlikdə,
bu siqnallar 1000 dəfə yavaşdır və heyvan hüceyrələri
tərəfindən istifadə olunan natrium ion kanallarından
deyil, Ca2+ ilə aktivləşən anion kanallarından istifadə
edir.

Plazma Membranları Arasındakı
Suyun Qısaməsafəli Nəqliyyatı
Suyun bir hüceyrə tərəfindən udulması və ya itirilməsi osmoz yolu (sərbəst suyun həll olunan və ya səthə
bağlanmayan suyun bir membran üzərindən keçidi) ilə
baş verir (Şəkil 7.12). Suyun axacağı istiqaməti təyin
edən fiziki xassəyə su potensialı deyilir. Bu göstərici
həllolan qatılığı və fiziki təzyiqin təsirini də özündə
ehtiva edir. Sərbəst su axımına heç bir maneə olmadığı
təqdirdə su potensialı daha yüksək olan bölgələrdən
daha aşağı olan bölgələrə doğru hərəkət edir. Su potensialı terminindəki potensial sözü suyun potensial enerjisinə, yəni potensialı daha yüksək olan bir bölgədən daha
aşağı bölgəsinə doğru hərəkət etdiyi zaman suyun iş
görmək qabiliyyətidir. Məsələn, bir bitki hüceyrəsi və ya
toxum daxilindən daha yüksək su potensialına malik bir
məhlula batırılarsa, su hüceyrəyə və ya toxuma keçərək
onun genişlənməsinə səbəb olar. Bitki hüceyrələrinin və
toxumların genişlənməsi güclü bir qüvvə ola bilər: Ağac
köklərindəki hüceyrələrin genişlənməsi beton səkiləri
qıra bilər, zədələnmiş gəmilərin ehtiyat bölgələrindəki nəm taxıl toxumlarının şişməsi gəmi korpusunda
fəlakətə və gəminin batmasına gətirib çıxara bilər. Toxumların şişməsi nəticəsində əmələ gələn güclü qüvvələri
nəzərə alsaq, toxumlar tərəfindən suyun alınmasının

Həllolanlar və Təzyiq Su
Potensialına Necə Təsir
Edir?
Su qəbul etmiş bitkidə su potensialının
əsas müəyyənediciləri həllolan potensialı
və fiziki təzyiqdir:
Ψ = ΨS + ΨP

aktiv bir proses olub-olmadığını düşünmək maraqlıdır. Bu
sual temperaturun həmin prosesə təsirini araşdıran Elmi
Bacarıq Məşğələsində araşdırılır.
Su potensialı yunan hərfi olan Ψ (psi, “say” oxunur) ilə
göstərilir. Bitki bioloqları Ψ-ni meqapaskal (qısaltması,
MPa) adlanan təzyiq vahidi ilə ölçürlər. Tərifinə əsasən,
standart şəraitdə (dəniz səviyyəsində və otaq temperaturunda) atmosferə açıq bir qabda təmiz suyun Ψ-si 0
MPa təşkil edir. Bir MPa dəniz səviyyəsindəki atmosfer
təzyiqinin təxminən 10 qatına bərabərdir. Suyun osmotik
qəbulu sayəsində bir canlı bitki hüceyrəsinin daxili təzyiqi,
təxminən 0.5 MPa, yəni şişirdilmiş bir avtomobil şinindəki
hava təzyiqindən təxminən iki dəfə çoxdur.
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Burada Ψ su potensialı, ΨS həllolan
potensialı (osmotik potensial), ΨP isə
təzyiq potensialıdır. Bir məhlulun həllolan potensialı (ΨS) onun molyarlığı ilə
birbaşa mütənasibdir. Həllolan potensialına osmotik potensial da deyilir, çünki
həllolanlar osmozun istiqamətinə təsir
göstərir. Bitkilərdəki məhlullar əsasən
mineral ionları və şəkərlərdir. Tərifə
əsasən saf suyun ΨS -si 0-dır. Həllolanlar
suyu əlavə olunduqda, su molekullarına
bağlanır. Nəticədə sərbəst su molekullarının sayı azalır və suyun hərəkət
edərək iş görmə
qabiliyyəti aşağı düşür. Buna görə də,
həllolan qatılığının artması su potensialına mənfi təsir göstərir və məhlulun ΨS
dəyəri həmişə mənfi ədədlə ifadə
olunur. Məsələn, 0.1 M şəkər
məhlulunda ΨS = –0.23 MPa-dır. Həllolan qatılığı artdıqca ΨS daha da mənfi
dəyər alır.
Təzyiq potensialı (ΨP) məhlul
üzərindəki fiziki təzyiqdir. ΨS-dən fərqli
olaraq, ΨP atmosfer təzyiqinə nəzərən
müsbət və ya mənfi ola bilər. Məsələn,
məhlul şpris ilə çəkiləndə mənfi təzyiq,
şprisdən xaric edildikdə isə müsbət
təzyiq altındadır. Canlı hüceyrələrdəki su, suyun osmotik qəbuluna görə,
adətən, müsbət təzyiq altında olur.
Xüsusilə protoplast (plazma membranı
daxil, hüceyrənin canlı hissəsi) hüceyrə
divarına təzyiq tətbiq edərək turqor
təzyiqi əmələ gətirir. Dolu şindəki hava
kimi, bu daxili təzyiqin itələyici gücü bitkinin inkişafı
üçün çox vacibdir, çünki bitki toxumalarının sərtliyini
qorumağa kömək edir və hüceyrələrin uzanması üçün
hərəkətverici qüvvə rolunu oynayır. Bitkinin içi boş
olan ksilem hüceyrələrindəki su (traxeidlər və boru elementləri) isə əksinə, çox vaxt –2 MPa-dan aşağı mənfi
təzyiq potensialı (gərginlik) altında olur.Su potensialı
tənliyini tətbiq etməyi öyrənərkən, bir əsas məqamı
unutmayın: Su daha yüksək su potensialı olan bölgələrdən su
potensialının daha aşağı olduğu bölgələrə hərəkət edir.
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Temperatur Əmsallarının
Hesablanması və Şərhi
Toxumlar Tərəfindən Suyun İlkin Qəbulu Temperaturdan
Asılıdırmı? Bu suala cavab tapmağın bir yolu toxumları fərqli
temperaturlardakı suya qoyub hər temperatur şəraitində suyun alınma
sürətini hesablamaqdır. Bu datadan istifadə edərək temperatur əmsalı
Q10-u hesablamaq olar; bu rəqəm temperaturu 10℃ artıranda fizioloji
reaksiya (və ya proses) sürətinin nə qədər artdığını göstərir:

o

Burada t2 daha yüksək temperaturu ( C), t1 daha aşağı temperaturu,
k2 t2-dəki reaksiya (və ya proses) sürətini, k1 isə t1-dəki reaksiya(və ya
proses) sürətini göstərir. (Əgər burada göstərildiyi kimi t2 – t1 = 10
olarsa hesablama sadələşir.)
Q10 dəyərləri öyrənilməkdə olan fizioloji proses haqda müəyyən
nəticələrə gəlməyə imkan verir. Protein quruluşunda iri miqyaslı
dəyişmələrin baş verdiyi kimyəvi (metabolik) proseslər temperaturdan
çox asılı olub daha yüksək, 2 və ya 3-ə yaxın Q10 dəyərinə sahib olur.
Bunun əksinə, bir çox fiziki parametrlər temperaturdan o qədər də asılı
olmur və Q10 dəyərləri 1-ə yaxın olur. Məsələn, suyun axıcılığındakı
dəyişmənin Q10 dəyəri 1.2 - 1.3 arasındadır. Bu məşğələdə turp
(Raphanus sativum) toxumlarından əldə olunmuş datadan istifadə
edərək Q10 dəyərini hesablayıb suyun ilkin qəbulunun daha çox fiziki,
yoxsa kimyəvi bir proses olduğunu təyin etməyə çalışacaqsınız.
Təcrübə necə aparılmışdır? Turp toxumu nümunələrinin çəkiləri
ölçülərək dörd fərqli temperaturda suya yerləşdirilir. 30 dəqiqədən
sonra toxumlar sudan çıxarılır, kağızla qurudulur və çəkiləri yenidən
ölçülür. Tədqiqatçılar daha sonra hər nümunə üçün kütləni neçə faiz
artıdığını hesablayırlar.
Təcrübə datası
30 Dəqiqədən Sonra Su Qəbuluna Görə
Çəkidəki Artımın Faizi

Temperatur

Mənbə J. D. Murphy and D. L. Noland, Temperature effects on seed imbibition and leakage
mediated by viscosity and membranes, Plant Physiology 69:428–431 (1982).

DATANI ŞƏRH EDİN
1. Dataya əsasən, suyun turp toxumları tərəfindən ilkin qəbulu
temperaturdan asılı olaraq dəyişirmi? Temperaturla su qəbulu
arasındakı əlaqə nədir?
2. (a) 35℃ və 25℃ üçün alınan datadan istifadə edərək turp toxumları
tərəfindən su qəbulunun Q10 dəyərini hesablayın. Hesablamanı 25℃
və 15℃, 15℃ və 5℃ üçün təkrarlayın. (b) Orta Q10 dəyəri neçədir?
(c) Sizcə, aldığınız nəticə prosesin daha çox fiziki, yoxsa kimyəvi
(metabolik) bir proses olduğuna dəlalət verir? (d) Suyun axıcılığındakı
dəyişmə üçün Q10 dəyərinin 1.2 – 1.3 olduğunu nəzərə alsaq,
toxumların su qəbulunun temperaturdan cüzi asılılığı su axıcılığının
temperaturdan olan cüzi asılılığı ilə əlaqəli ola bilərmi?
3. Temperaturdan başqa hansı dəyişənləri dəyişərək turp toxumları
tərəfindən su qəbulunun fiziki və ya kimyəvi bir proses olduğunu təyin
edə bilərsiniz?
4. Sizcə, bitki böyüməsinin Q10 dəyəri 1-ə yaxındır, yoxsa 3-ə? Niyə?
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Bitki Hüceyrəsində Suyun
Membrandan Hərəkəti
İndi isə su potensialının canlı bitki hüceyrəsi tərəfindən suyun udulmasına və itirilməsinə necə təsir etdiyini
nəzərdən keçirək. Əvvəlcə, su itirərək süst bir hüceyrə
təsəvvür edin. Hüceyrənin ΨP-si 0 MPa-dır. Fərz edin ki,
bu hüceyrə özündən daha yüksək həllolan qatılığına sahib
(daha mənfi həllolan potensialı) bir məhlula salınır (Şəkil
36.7a). Xarici məhlulun su potensialı aşağı (daha mənfi)
olduğu üçün su hüceyrədən çıxır. Hüceyrənin protoplastı plazmoliz keçirir, yəni büzülür və hüceyrə divarından
uzaqlaşır. Eyni süst hüceyrəni saf suya (Ψ = 0 MPa) yerləşdirsək (Şəkil 36.7b), daxilində həllolanlar olduğundan,
hüceyrə ətrafdakı sudan daha aşağı su potensialına malik
olur. Bunun nəticəsində, su osmozla hüceyrəyə daxil olur.
Hüceyrə şişməyə başlayır və plazma membranını hüceyrə
divarına basır. Qismən elastik olan divar turqor təzyiqi ilə
protoplastı məhdudlaşdırır. Bu təzyiq hüceyrədəki həllolanlara görə hüceyrəyə daxil olan suyun göstərdiyi təzyiqə
bərabər olanda ΨP və ΨS eyniləşir və Ψ = 0 olur. Belə olan
halda, hüceyrənin daxilindəki su potensialı
hüceyrəxarici mühitin su potensialına bərabər olur (bu
misalda 0 MPa). Beləliklə, dinamik bir tarazlıq əldə edilir və
suyun müəyyən istiqamətdə xalis
hərəkəti dayanır.
Süst bir hüceyrədən fərqli
olaraq ətrafından daha yüksək
həllolan qatılığı olan divarlı
hüceyrə turqid, yəni bərk olur.
Oduncaqsız toxumadakı turqid
hüceyrələr bir-birinə təzyiq
göstərəndə toxuma sərtləşir.
Turqorun itirilməsinin nəticəsini
solma zamanı görmək mümkündür: tərkibindəki hüceyrələrin su itirməsi nəticəsində
yarpaq və gövdələrin sallanmasında.

Akvaporinlər: Su
Diffuziyasının Asanlaşdırılması
Su potensialındakı fərq suyun membranlardan keçid istiqamətini müəyyənləşdirir, bəs su molekulları əslində membranlardan hansı yolla keçir? Qoşalayın daxili hissəsinin
hidrofobik olmasına baxmayaraq su molekulları fosfolipid
qoşalayından diffuziya yolu ilə keçəcək qədər kiçikdir. Lakin
onların bioloji membranlar üzərindən hərəkəti o qədər
sürətlidir ki, bunu təkcə diffuziya ilə izah etmək olmur.
Akvaporin adlanan nəqliyyat proteinləri (Şəkil 7.1 və Başlıq
7.2) su molekullarının bitki hüceyrəsinin plazma membranları üzərindən keçidini asanlaşdırır. Açılıb-bağlana bilən akvaporin kanalları suyun membran üzərindən osmotik olaraq
hərəkət etmə sürətinə təsir edir. Sitozolda Ca2+-un artması
və ya pH-ın azalması akvaporinlərin keçiriciliyini azaldır.

Şəkil 36.7 Bitki hüceyrələrinin su ilə əlaqəsi. Bu təcrübələrdə süst (protoplastın hüceyrə divarı ilə
təmas etdiyi, lakin turqor təzyiqinin olmadığı) hüceyrələr iki fərqli mühitə yerləşdirilmişdir. Göy oxlar
suyun ilkin xalis hərəkət istiqamətini göstərir.

Başlanğıcdakı süst hüceyrə:

Mühit
saxaroz məhlulu

Mühit
Saf su:

İlkin süst hüceyrə:

Mühitlə osmotik tarazlıq
içində olan sondakı
plazmolizləşmiş
hüceyrə:

Mühitlə osmotik
tarazlıq içində
olan yekun
turqid hüceyrə:

(a) İlkin şərait: hüceyrəvi Ѱ > mühitin Ѱ. Hüceyrə osmozlasuyu
xalis olaraq udur və turgid hala keçir. Suyu udmağa olan meyllilik
elastik divarın əks istiqamətdə tətbiq etdiyi təzyiqlə bərabərləşəndə
su potensialı hüceyrənin içi və çölündə bərabərləşmiş olur.(Hüceyrənin həcmindəki dəyişmə bu şəkildə bilərəkdən şişirdilmişdir.)

(a) İlkin şərait: hüceyrəvi Ѱ > mühitin Ѱ. Protoplast su itirir
və hüceyrə plazmoliz keçirir. Plazmoliz başa çatdıqdan sonra
hüceyrə və onun ətrafının su potensialı bərabərdir.

Uzunməsafəli Nəqliyyat: Kütləvi
Axının Rolu
Diffuziya hüceyrə səviyyəsində rastlanan məkan
miqyaslarında təsirli nəqliyyat mexanizmi olsa da, bitki
daxilində uzunməsafəli nəqliyyat üçün əlverişli olacaq
qədər sürətli deyil. Diffuziya hüceyrənin bir ucundan
digərinə bir neçə saniyə çəksə də, köklərdən nəhəng bir
qırmızı ağacın yuxarısına bir neçə əsr çəkər. Ona görə də,
uzunməsafəli nəqliyyat kütləvi axın, yəni mayenin təzyiq
qradiyenti boyu hərəkəti ilə baş verir. Materialın kütləvi
axını həmişə yuxarı təzyiqdən aşağı təzyiqə baş verir. Osmozdan fərqli olaraq, kütləvi axın həllolan qatılığından asılı
deyil.
Uzunməsafəli kütləvi axın ötürücü toxumanın ixtisaslaşmış hüceyrələrində (ksilemanın traxeidləri və
boru elementləri), o cümlədən floemanın ələkvari boru
elementləri üzərindən baş verir. Yarpaqlarda damarların
budaqlanması bütün hüceyrələrin ötürücü toxumadan bir
neçə hüceyrə aralı yerləşməsinə imkan verir (Şəkil 36.8).
Ksilema və floemanın ötürücü hüceyrələrinin quruluşu
kütləvi axını asanlaşdırır. Yetişkin traxeid və boru elementləri ölü hüceyrələrdir. Onlar sitoplazmaya malik deyil.
Ələkvari boru elementlərinin (ələkvari boru üzvləri də
adlanır) sitoplazmasında isə demək olar ki, heç bir orqanel
olmur (Şəkil 35.10). Qismən tıxanmış bir borunu açmaqla
məşğul olmusunuzsa, axın həcminin boru diametrindən
asılı olduğunu bilirsiniz. Tıxaclar borunun effektiv diametrini azaldır. Bu tip gündəlik təcrübə kütləvi axın üçün
ixtisaslaşmış bitki hüceyrələrinin quruluşlarının onların
funksiyalarına necə uyğun gəldiyini başa düşməyə kömək
edir. Tıxanmış borunun açılmasında olduğu kimi, bir
FƏSİL 36

bitkinin “su kəmərlər”ində sitoplazmanın olmaması
və ya azaldılması ksilema və floema vasitəsilə kütləvi
axını asanlaşdırır. Boru elementlərinin uclarında yerləşən dəlikli lövhələr və ələkvari boru elementlərini
birləşdirən ələkvari lövhələr də kütləvi axını rahatlaşdırır.Bütün bitki boyunca resursların daşınması diffuziya, aktiv nəqliyyat və kütləvi axının birgə işləməsi
sayəsində mümkün olur. Məsələn, floemada şəkərin
uzunməsafəli nəqliyyatı təzyiq fərqi sayəsində baş
versə də, bu təzyiq fərqini qoruyub saxlanılması üçün
şəkərin hüceyrə səviyyəsində aktiv nəqliyyatına ehtiyac var. Növbəti üç hissədə su və
Şəkil 36.8 Populus yarpağında damarlanma. İkiləpəli
yarpaqlarının yarpaq boyu getdikcə daha da narındamarlanması
sayəsində heç bir yarpaq hüceyrəsi ötürücü
sistemdən uzaq düşmür.

Hüceyrə

VİZUAL BACARIQ Bu yarpaqda mezofil hüceyrələri damardan
ən çox neçə hüceyrə uzaqdadır?
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mineralların köklərdən zoğlara daşınması, buxarlanma
və şəkərlərin nəqliyyatı haqqında daha ətraflı müzakirələr aparacağıq.

adətən, aşağı mineral qatılığına malik olsa da, aktiv nəqliyyat köklərə K+ kimi vacib mineralları torpaqdakından
yüz dəfə çox qatılıqda toplamağa imkan verir.

YOXLAMA 36.2

Su və Mineral Maddələrin
Ksilemaya Nəqli

1. Əgər distillə edilmiş suya batırılmış bitki hüceyrəsinin ΨS =
–0.7 MPa, Ψ = 0 MPa-dırsa, hüceyrənin ΨP-si nədir? Əgər
hüceyrəni Ψ = 0.4 MPa olan açıq məhlula qoysanız, tarazlıq
halında onun ΨP -si nə qədər olar?
2. Akvaporin kanallarının sayındakı azalma bitki hüceyrəsinin
yeni osmotik şərtlərə uyğunlaşma qabiliyyətinə necə təsir
edər?
3. Traxeidlər və boru elementləri yetişkin halda canlı olsaydılar,
suyun uzunməsafəli nəqliyyatına necə təsir edərdir? Cavabınızı
izah edin.
4. ƏGƏR Bitki protoplastlarını saf suya qoysanız, nə baş verər?
Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 36.3
Transpirasiya su və mineral
maddələrin köklərdən tumurcuqlara
ksilema vasitəsilə nəqlini təmin edir
19 kiloqram ağırlığında 19 litrlik bir su konteynerini bir
neçə mərtəbə yuxarı qaldırdığınızı və bunu gündə 40
dəfə təkrarladığınızı düşünün. Daha sonra nə ürəyə, nə
də əzələyə sahib olmayan orta ölçülü bir ağacın gündəlik oxşar həcmdə suyu çətinlik çəkmədən nəql etdiyini
nəzərə alın. Ağaclar buna necə nail olur? Bu suala cavab
tapmaq üçün su və mineralların köklərdən yarpağa
qədərki səyahəti zamanı keçdiyi mərhələləri bir-bir
izləyəcəyik.

Kök Hüceyrələri Tərəfindən Su və Mineralların
Udulması
Bütün canlı bitki hüceyrələri plazma membranları
üzərindən qida maddələrini udsa da, köklərin uclarına
yaxın yerləşən hüceyrələr xüsusilə vacibdir, çünki su və
mineralların udulmasının böyük hissəsi burada baş verir.
Bu bölgədəki epidermis hüceyrələri suya keçiricidir və
bir çoxu əmici tellərə (suyun köklər tərəfindən udulmasının böyük hissəsini təşkil edən ixtisaslaşmış hüceyrələrə) çevrilir (Şəkil 35.3). Əmici tellər su molekullarından və torpaq hissəciklərinə möhkəm bağlanmamış,
həll olmuş mineral ionlarından ibarət torpaq məhlulunu
udur. Torpaq məhlulu epidermis hüceyrələrinin hidrofilik
divarlarına doğru çəkilir, hüceyrə divarları və hüceyrəxarici boşluqlar boyunca kök korteksinə keçir. Bu axın
korteksdəki hüceyrələrin torpaq məhlulu ilə təmas edən
səth sahəsini artırır. Bu isə öz növbəsində, udma üçün
təkcə epidermis hüceyrələrinin səth sahəsindən daha
geniş bir membran səthi sahəsi yaradır. Torpaq məhlulu,
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Torpaqdan kök korteksinə keçən su və minerallar ötürücü
silindrə və ya stelaya daxil olmadan bitkinin qalan
hissələrinə nəql edilə bilməz. Kök korteksinin ən daxili
qatı olan endodermis, mineralların korteksdən ötürücü
silindrə seçici keçidi zamanı son nəzarət nöqtəsi kimi
fəaliyyət göstərir (Şəkil 36.9). Endodermisə çatdıqda
artıq simplastda olan minerallar endodermal hüceyrələrin
plazmodesmalarından keçərək ötürücü silindrə daxil olur.
Bu minerallar artıq epidermisdə və ya korteksdə simplasta daxil olarkən plazma membranı tərəfindən seçilib.
Apoplast vasitəsilə endodermisə çatan minerallar isə
ötürücü silindrə keçərkən maneə ilə qarşılaşır. Endodermal hüceyrənin eninə və radial divarlarında yerləşən
bu maneə Caspary zolağı adlanır (strukturu kəşf edən
Robert Caspary-nin adı ilə bağlı olaraq). Kəmər formasındakı bu struktur suya və həll olmuş minerallara
qarşı keçirici olmayan mumlu bir material olan suberindən ibarətdir (Şəkil 36.9). Caspary zolağına görə su və
minerallar apoplast üzərindən endodermisdən keçərək
ötürücü silindrə daxil ola bilmir. Apoplastda passiv
şəkildə hərəkət edən su və minerallar ötürücü silindrə
girməzdən əvvəl bir endodermal hüceyrənin seçici keçirici
plazma membranından keçməlidir. Endodermis bu yolla
lazımi mineralları torpaqdan ksilemaya nəql edir və çox
sayda faydasız və ya zəhərli maddələri kənarda saxlayır.
Endodermis, eyni zamanda ksilemada yığılan həllolanların yenidən torpaq məhluluna sızmasının qarşısını alır.
Torpaq-ksilema marşurutundakı son seqment su və
mineralların traxeidlərə və boru elementlərinə keçididir.
Bu suötürücü hüceyrələr yetişkin halda protoplasta sahib
olmur və buna görə apoplastın bir hissəsi sayılır. Ötürücü
silindrin içərisindəki canlı hüceyrələr və endodermis
hüceyrələri mineralları protoplastlarından öz hüceyrə
divarlarına buraxır. Həllolanların simplastdan apoplasta
ötürülməsində həm diffuziya, həm də aktiv nəqliyyat
iştirak edir və bu prosesin nəticəsində su və minerallar
traxeidlərə və boru elementlərinə daxil olaraq, kütləvi
axın yolu ilə zoğ sisteminə nəql oluna bilir.

Ksilema Vasitəsilə Kütləvi Axın
Torpaqdakı su və minerallar bitkiyə köklərin epidermisindən daxil olur və kök korteksindən keçərək ötürücü
silindrə daxil olur. Oradan ksilemadakı su və həll olmuş
mineralların əmələ gətirdiyi ksilema şirəsi kütləvi axınla
uzun məsafələrə daşınıb yarpağın içindəki budaqlanan damarlara ötürülür. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi,
kütləvi axın diffuziya və aktiv nəqliyyatdan sürətlidir.
Ksilema şirəsini köçürmə sürəti geniş boru elementlərinə
sahib ağaclarda saatda 15 ilə 45 m-ə çatır. Gövdə və

Şəkil 36.9 Su və mineralların əmici tellərdən ksilemaya nəqli.
Caspary zolağı

VİZUAL BACARIQ Şəkli təhlil etdikdən sonra Caspary zolağının
su və mineralları endodermis hüceyrə membranından keçməyə
necə məcbur etdiyini izah edin.

Endodermis hüceyrəsi

Apoplast
yolu

Su
ötürücü
silindr
boyu
yuxarı
gedir

Simplast
yolu

Plazmodesmalar

1 Apoplastik marşrut. Torpaq

məhlulunun əmici tellərin
hidrofilik divarları tərəfindən
alınması apoplasta çıxış verir.
Su və minerallar bundan sonra
divar və hüceyrəxarici boşluqların
yaratdığı matris üzərindən
korteksə diffuziya edə bilir

Caspary zolağı
Plazma
membranı
Apoplastik
marşrut

2 Simplastik marşrut. Əmici

tellərin plazma membranından
keçən su və minerallar simplasta
daxil olur.

Borular
(ksilema)
Simplastik
marşrut

Əmici tel

3 Transmembran marşrut.

Torpaq məhlulu apoplast boyunca
hərəkət etdikcə bəzi su və
minerallar epidermis və korteks
hüceyrələrinin protoplastlarına
keçir və simplast yolu ilə içəriyə
doğru axır.

Epidermis

Endodermis

Ötürücü silindr
(stela)

Korteks

4 Endodermis: ötürücü silidrə (stelaya) kontrollu keçid. Endodermis hüceyrəsinin

köndələn və radial divarlarında su və həll olmuş mineralların keçidini əngəlləyən
mumlu bir kəmər olan Caspary zolağı mövcuddur. Yalnız artıq simplastda olan
minerallar və ya endodermis plazma membranından keçərək bu marşruta daxil olan
minerallar Caspary zolağından yayınaraq ötürücü silindrə (stelaya) daxil ola bilir.

yarpaqlar bu sürətli çatdırılma sistemi su və mineralların
təminatından asılıdır.
Ksilema şirəsinin daşınması zamanı bitkinin yarpaqlarından və digər hava ilə təmas edən hissələrindən çoxlu
miqdarda su itirilir və ya transpirasiya olur. Məsələn, bir
qarğıdalı bitkisi böyümə mövsümündə 60 L su transpirasiya edir. Təsərrüfatda bir hektar əraziyə, adətən, 60 000
qarğıdalı bitkisi əkilir və bu bitkilər böyümə mövsümündə
4 milyon litr su transpirasiya edir. Transpirasiya olunan su
köklərdən nəql olunan su ilə əvəz olunmazsa, yarpaqlar
solar və bir müddət sonra bitki ölər.
Ksilema şirəsi ən hündür ağaclarda 120 m-dən çox
yüksəkliyə qalxır. Görəsən, şirə daha çox köklərdən yuxarıya doğru vurulur, yoxsa yuxarıya dartılır? Gəlin, bu iki
mexanizmin verdiyi töhfəni qarşılaşdıraq.

FƏSİL 36

5 Ksilemada nəqliyyat. Endodermis və

ötürücü silindrin canlı hüceyrələri su və
mineralları divarlarına (apoplasta) buraxır.
Ksilema boruları bu su və mineralları kütləvi
axınla yuxarıya doğru, zoğ sisteminə daşıyır.

Ksilema Şirəsinin Vurulması: Kök Təzyiqi
Kök hüceyrələri gecə transpirasiyanın, demək olar
ki, dayandığı vaxt mineral ionları ötürücü silindrdəki
ksilemaya aktiv şəkildə vurmağa davam edir. Bu vaxt
endodermisin Caspary zolağı ionların korteksə və
torpağa doğru geri sızmasının qarşısını alır. MineralŞəkil 36.10
Quttasiya. Kök təzyiqi
artıq suyu çiyələk
yarpağından xaric edir.
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ların bu şəkildə toplanması ötürücü silindrin içərisində
su potensialını azaldır. Su kök korteksindən içəri doğru
axaraq ksilema şirəsini yuxarı qaldıran kök təzyiqini
yaradır. Kök təzyiqi bəzən transpirasiya olunandan daha
çox suyun yarpaqlara daxil olmasına və nəticədə quttasiya adlanan prosesə səbəb olur: səhər vaxtı bəzi bitkilərin
yarpaq uclarında və kənarlarında görünən su damlalarının yaranmasına (Şəkil 36.10). Quttasiya mayesini
atmosferdəki rütubətin kondensasiya olması ilə yaranan
şeh ilə qarışdırmaq olmaz.
Bitkilərin əksəriyyətində kök təzyiqi ksilema şirəsinin
qalxmasında o qədər də böyük rol oynamır; su bu yolla
bir neçə metr qalxa bilir. Yaranan müsbət təzyiq (xüsusilə
də hündür bitkilərdə) ksilemadakı su sütununa təsir
edən cazibə qüvvəsinin öhdəsindən gələcək qədər güclü
deyil. Bitkilərin çoxu heç bir kök təzyiqi yaratmır və ya
bunu yalnız böyümə mövsümünün bir hissəsində edir.
Quttasiya edən bitkilərdə belə kök təzyiqi günəş çıxandan sonra transpirasiya ilə ayaqlaşa bilmir. Ksilema şirəsi,
əsasən, kök təzyiqi ilə aşağıdan yuxarı vurulmur, əksinə
yuxarıdan dartılır.

məhlula batırılmış yarpaqlı gövdələr mayenin səthinin
altından kəsilərsə, bu zəhərli məhlulu asanlıqla yuxarı
çəkə bilər. Zəhərli məhlul yuxarı qalxdıqca yolunda olan
bütün canlı hüceyrələri öldürərək sonda yarpaqlara daxil
olub yarpaq hüceyrələrini də öldürür. Buna baxmayaraq,
Strasburger-in də qeyd etdiyi kimi, zəhərli məhlulun
yuxarı dartılması və ölü yarpaqlardan suyun itirilməsi
bundan sonra həftələrlə davam edə bilər.
1894-cü ildə Strasburger-in kəşflərindən bir neçə il
sonra iki irlandiyalı alim John Joly və Henry Dixon hələ
də ksilema şirəsinin qalxmasının aparıcı izahı olaraq
qalan bir hipotez irəli sürmüşdülər. Onların koheziya-gərginlik hipotezinə görə, transpirasiya ksilema
şirəsinin qalxmasına imkan verən dartılmanı yaradır və
su molekulları arasındakı koheziya bu dartılmanı ksilema
boyu zoğlardan köklərə qədər ötürür. Beləliklə, ksilema
şirəsi adi halda mənfi təzyiq və ya gərginlik altında olur.
Transpirasiya “çəkmə” dartma prosesi olduğundan ksilema şirəsinin koheziya-gərginlik mexanizmi ilə qalxmasını
araşdırandan tədqiqatımız köklərdən yox, transpirasiyaya güc verən qüvvənin yarandığı yarpaqlardan başlayır.

Ksilema Şirəsinin Dartılması:
Koheziya-Gərginlik Hipotezi

Transpirasional Dartma Yarpağın səthindəki stomalar mezofil hüceyrələrini fotosintez üçün lazım olan CO2
ilə təmasa gətirən daxili hava boşluqlarından ibarət bir
labirintə açılır. Bu boşluqlardakı hava hüceyrələrin nəm
divarları ilə təmasda olduğundan su buxarı ilə doymuş
vəziyyətdə olur. Yarpağın xaricindəki hava, adətən, daha
quru olur, yəni yarpağın içindəki havadan daha aşağı
su potensialına malik olur. Buna görə də, yarpağın hava
boşluqlarındakı su buxarı su potensialı qradiyenti boyu
aşağı hərəkət edərək stomalar vasitəsilə yarpaqdan çıxır.

Gördüyünüz kimi, həllolanların aktiv nəqlindən asılı
olan kök təzyiqi ksilema şirəsinin qalxmasında cüzi rol
oynayır. Ağac boyu qalxan ksilema şirəsi nəinki böyük
ölçüdə hüceyrələrin metabolik fəaliyyətindən asılı deyil,
hətta canlı hüceyrələrin mövcud olmasını belə tələb
etmir. Eduard Strasburgerin 1891-ci ildə nümayiş etdirdiyi kimi, alt ucu mis sulfat və ya turşudan ibarət zəhərli

Şəkil 36.11 Transpirasional dartmanın yaradılması. Hava ilə suyun təmas
xəttindəki mənfi təzyiq (gərginlik) ksilemada suyun qaldırılmasına xidmət edən
transpirasional dartmanın əsasını təşkil edir.görünmür.)
5 Ksilemadan gələn su ətrafdakı hüceyrə
və hava boşluqlarına çəkilərək itirilmiş suyu
əvəzləyir.

Kutikula

Ksilema

Üst
epidermis

Mezofil
Hava
boşluğu

Mezofil
hüceyrəsinin
divarında mikroliflər

Stoma

1 Transpirasiya zamanı su buxarı (göy nöqtələr stomalardan
keçərək yarpağın daxilindəki nəm hava boşluqlarından çöldəki
daha quru havaya doğru diffuziya edir.
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3 Bu su təbəqəsinin buxarlanması su ilə havanın
təmas xəttini hüceyrə divarının daxilinə doğru
çəkərək onu əyir. Bu əyilmə səthi gərilmə və
transpirasiya sürətini artırır.

2 İlk başda transpirasiya ilə itirilən su
buxarı mezofil hüceyrələrini əhatələyən su
təbəqəsindən buxarlanma ilə əvəzlənir.

Alt
epidermis
Kutikula

4 3-cü mərhələdə artan səthi gərginlik
suyu ətrafdakı hüceyrə və hava boşluqlarından
dartır.
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Mikrolif
Su ilə havanın
Su
(eninə kəsik) təbəqəsi görüşmə xətti

Şəkil 36.12 Ksilema şirəsinin qalxması. Hidrogen rabitəsi torpaqdan yarpaqlara qədər
Transpirasiya deyilən şey su buxarının
uzanan su molekullarının kəsintisiz zəncirini yaradır. Ksilema şirəsini yuxarıya qaldıran güc
bu formada diffuziya və buxarlanma ilə
su potensialı (Ѱ) qradiyentidir. Uzunməsafəli kütləvi axın üçün Ѱ qradiyenti, əsasən, təzyiq
itirilməsidir.
potensialı (ѰP) qradiyentinə görə yaranır. Transpirasiya nəticəsində ksilemanın yarpaq
Bəs yarpaqdan su buxarının itməsi
ucundakı ѰP kök ucundakı ѰP-dən daha aşağı hala gəlir. Solda göstərilən Ѱ dəyərləri ani
suyun bitki boyunca yuxarı hərəkət etdəyərlərdir. Gündüz vaxtı bu dəyərlər dəyişə bilsə də, Ѱ qradiyenti həmişə eyni qalır.
məsi üçün çəkici qüvvəyə necə çevrilir?
Suyun ksilema ilə hərəkət etməsinə
səbəb olan mənfi təzyiq potensialı
yarpaqdakı mezofil hüceyrə divarlarının səthində yaranır (Şəkil 36.11).
Hüceyrə divarı çox nazik bir kapilyar
şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərir. Su,
sellüloz mikroliflərinə və hüceyrə
divarının digər hidrofilik komponentlərinə yapışır.
Mezofil hüceyrələrinin hüceyrə
divarlarını örtən su təbəqəsindən
su buxarlandıqca hava ilə suyun
görüşdüyü xətt hücəyrə divarının
içinə doğru girməyə başlayır. Suyun
yüksək səth gərginliyi olduğundan
görüşmə xəttinin əyriliyi suda gərginliyə və ya mənfi təzyiq potensialına
səbəb olur. Hüceyrə divarından
daha da çox su buxarlandıqca hava
ilə suyun görüşmə xəttinin əyriliyi
daha da artır və buna bağlı olaraq,
suyun təzyiqi daha da mənfiləşir.
Yarpağın daha nəm hissələrindəki su
molekulları bu sahəyə tərəf dartılaraq
gərginliyi azaldır. Bu çəkmə qüvvələri
buradan ksilemaya ötürülür, çünki
hər bir su molekulu bir sonrakı su
molekuluna hidrogen rabitələri ilə
bağlanmış olur. Buna görə də, transpirasional dartma suyun Başlıq 3.2də müzakirə olunan xüsusiyyətlərindən
asılıdır: adheziya, koheziya və səthi gərilmə.
Transpirasiyada mənfi təzyiq potensialının rolu su
potensialı tənliyinə uyğundur, çünki mənfi təzyiq potenyüksək koheziya qüvvəsinə malikdir. Ksilema içərisialı (gərginlik) su potensialını aşağı salır. Su daha yüksək
sindəki suyun koheziya qüvvəsi ona oxşar diametrli
su potensialı olan sahələrdən daha aşağı su potensialı olan
bir polad telinin gücünə bərabər bir möhkəmlik verir.
sahələrə keçdiyinə görə, hava ilə suyun görüşmə xəttindəki
Suyun koheziyası su molekullarını bir-birindən ayırmənfi təzyiq potensialı ksilema hüceyrələrindəki suyun
madan ksilema şirəsini yuxarıdan bir sütun şəklində
mezofil hüceyrələrinə doğru “dartılmasına” səbəb olur.
dartmağa imkan verir. Yarpaqdakı ksilemadan ayrılan
Burada su hava boşluqlarından keçərək stomalardan xaric
su molekulu birləşdiyi başqa su molekullarını dartır
olunur. Bu şəkildə, yarpaqlardakı mənfi su potensialı tranvə bu dartma növbəli şəkildə bir molekuldan digərinə
spirasional dartma üçün lazımi “dartma” qüvvəsini verir.
keçməklə ksilemanın su sütunu boyu aşağı ötürülür.
Ksilema şirəsindəki transpirasional dartma yarpaqlardan
Eyni zamanda, su molekullarının (yenə də hidrogənc köklərə, hətta torpaq məhluluna qədər ötürülür (Şəkil
gen rabitələri ilə) ksilema hüceyrələrinin hidrofilik
36.12).
divarlarına möhkəm adheziyası cazibə qüvvəsini
üstələməyə kömək edir.
Şirənin yuxarıya çəkilməsi elastik borulara bənzər
Ksilema Şirəsinin Qalxmasında Adheziya və
boru
elementləri və traxeidlər içərisində gərginlik
Koheziya Adheziya (yapışma) və koheziya (birləşmə)
yaradır.
Müsbət təzyiq elastik borunun şişməsinə,
suyun kütləvi axınla daşınmasını asanlaşdırır. Koheziya
gərginlik
isə boru divarlarının içəriyə doğru yığıleyni maddənin molekulları arasındakı cəlbedici qüvvədir.
masına
gətirib
çıxarır. İsti bir gündə ağac gövdəsinin
Su, hər bir su molekulunun digər su molekulları ilə yarada
diametrində
azalmanı
ölçmək belə mümkündür.
biləcəyi hidrogen bağları səbəbindən qeyri-adi dərəcədə
FƏSİL 36
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Transpirasional dartma boru elementləri və traxeidləri
gərginlik altına saldıqca (tozsoranın xortumundakı dəmir
halqaların xortumun formasını qoruduğu kimi) bu qalın
ikincili divarları da onların gərginlik altında çökməsinin
qarşısını alır. Transpirasional dartma nəticəsində yaranan
gərginlik kök ksilemasındakı su potensialını o qədər
aşağı salır ki, su torpaqdan kök korteksinə, oradan isə
ötürücü silindrə passiv şəkildə keçir.
Transpirasional dartma yalnız su molekullarından
ibarət qırılmamış bir zəncir vasitəsilə köklərə qədər enə
bilər. Su buxarı cibciyinin meydana gəlməsi, başqa sözlə,
kavitasiya zənciri pozur. Bu məfhum traxeidlərdən çox,
daha geniş diametrə sahib boru elementlərində görünür
və quraqlıq dövründə və ya qışda ksilema şirəsi donanda
baş verə bilir. Kavitasiya nəticəsində yaranan hava qabarcıqları genişlənərək ksilemanın su kanallarını tıxayır.
Hava qabarcıqlarının sürətlə genişlənməsi çıqqıltı səsləri
yaradır və bu səsləri gövdənin səthinə yerləşdirilmiş
həssas mikrofonlar vasitəsilə eşitmək mümkündür.
Ksilema şirəsinin nəqliyyatının kavitasiya ilə kəsilməsi həmişə qalıcı olmur. Su molekulları zənciri qonşu traxeid və ya boru elementləri arasındakı çuxurlar vasitəsilə
hava qabarcıqlarının yanından keçib gedə bilir (Şəkil
35.10). Kök təzyiqi kiçik bitkilərə tıxanmış boru elementlərini doldurmağa imkan verir. Son dəlillər göstərir
ki, ksilema şirəsi mənfi təzyiq altında olduqda kavitasiya
aradan qaldırıla bilər, buna baxmayaraq bunun baş vermə mexanizmi hələ ki, bəlli deyil. Bundan əlavə, ikincili
böyümə hər il yeni bir ksilema qatı əlavə edir. Yalnız ən
gənc, ən xarici ikincili ksilema təbəqələri su daşıyır. Yaşlı
ikincili ksilema artıq su nəql etməsə də, ağaca dəstək
verir (Şəkil 35.22).
Tədqiqatçılar bir müddət əvvəl kəşf etmişdilər ki,
bəzi hallarda suyun floemadan ksilemaya ötürülməsi ilə ağaclarda kavitasiyanın qarşısını almaq olur. Su
molekulları üçün əvəzləyici rolunda flüoresent boyadan
istifadə edərək, tədqiqatçılar suyun simplastik olaraq
diqqətədəyər sürətdə ksilemadan floemaya, ötürücü
şüaların parenxima hüceyrələri vasitəsilə isə geriyə
hərəkət edə bildiyini müəyyən etmişdilər (Şəkil 35.20).
Su ksilemadan floemaya, adətən, suyun daha çox olduğu
gecə saatlarında hərəkət edir. Ötürülən su daha sonra
ağaca lazım olana qədər müvəqqəti olaraq floemada saxlanılır və lazım olanda yenidən ksilemaya keçir.

Ksilema Şirəsinin Kütləvi Axınla Qalxması:
İcmal
Ksilema şirəsini cazibə qüvvəsinin əksinə nəql edən
koheziya-adheziya mexanizmi fiziki prinsiplərin bioloji
proseslərə necə tətbiq olunduğunun əla nümunəsidir.
Suyun köklərdən yarpaqlara doğru kütləvi axınla uzun
məsafəli nəqlində, mayenin hərəkəti ksilema toxumasının əks uclarındakı su potensialı fərqi ilə idarə
olunur. Su potensialı fərqi ksilemanın yarpaq ucunda,
suyun yarpaq hüceyrələrindən buxarlanması ilə yaradılır.
Buxarlanma hava ilə suyun görüşmə xəttində su potensialını aşağı salır və bununla da ksilema vasitəsilə su
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dartan mənfi təzyiq (gərginlik) əmələ gətirir. Ksilemdəki kütləvi axın bəzi təməl xassələrinə görə diffuziyadan fərqlənir. Birincisi, kütləvi axın təzyiq potensialındakı (ΨP) fərq ilə idarə olunur; həllolan potensial
(ΨS) burada vacib bir amil deyil. Buna görə də, ksilema
içərisindəki su potensialı qradiyenti, əsasən, bir təzyiq
qradiyentidir. Bundan əlavə, axın canlı hüceyrələrin
plazma membranları üzərindən deyil, əksinə içi boş,
ölü hüceyrələrdən baş verir. Son olaraq, kütləvi axın
təkcə su və ya həllolanı deyil, bütöv məhlulu birlikdə
hərəkət etdirir və özü də bunu diffuziyadan çox daha
yüksək sürətlə edir. Bitki ksilema şirəsini kütləvi axınla
qaldırmaq üçün heç bir enerji sərf etmir. Bunun əvəzinə, günəş işığının udulması, mezofil hüceyrələrinin
nəm divarlarından suyun buxarlanmasına və yarpağın
içərisindəki hava boşluqlarında su potensialının azalmasına səbəb olmaqla transpirasiyanın çox hissəsini
aparır. Beləliklə, ksilema şirəsinin qalxması da fotosintez prosesi kimi günəş enerjisi ilə baş verir.

YOXLAMA 36.3
1. Təbiətşünas Zinnia çiçəklərinin səhər kəsildiyi zaman gövdənin kəsilmiş yerində kiçik bir damla su toplandığını görür.
Lakin çiçəklər günorta saatlarında kəsildikdə isə heç bir damcı
müşahidə edilmir. Bunun niyə belə olduğunu izah edin.
2. ƏGƏR Fərz edin ki, işlək akvaporin proteinləri olmayan bir
Arabidopsis mutantının kök kütləsi yabanı bitkidə olandan üç
qat daha artıqdır. Bunun niyə belə olduğunu izah edin.
3. ƏLAQƏ QUR Carpary zolağı və sıx qovşaqlar bir-birinə
necə bənzəyir (Şəkil 6.30)?

BAŞLIQ 36.4
Transpirasiya sürəti stomalar
tərəfindən tənzimlənir
Yarpaqların, adətən, böyük səth sahələri və yüksək
səth/həcm nisbətləri olur. Böyük səth sahəsi fotosintez üçün işığın udulmasını artırır. Fotosintez zamanı
CO2-nin udulmasında, həmçinin fotosintezin əlavə
məhsulu olan O2-nin buraxılmasında isə yüksək səth/
həcm nisbəti kömək edir. Stomalardan diffuziya edən
CO2 məsaməli mezofil hüceyrələrinin yaratdığı hava
boşluqlarına daxil olur (Şəkil 35.18). Bu hüceyrələrin
nizamsız formasına görə yarpağın daxili səth sahəsi
xarici səth sahəsində 10-30 qat daha böyük ola bilir.
Böyük səth sahəsi və yüksək səth/həcm nisbəti fotosintez sürətini artırsa da, eyni zamanda stomalardan
su itkisini də artırır. Buna görə də, əslində bir bitkinin
suya olan tələbatı zoğ sisteminin fotosintez üçün çox
miqdarda CO2 və O2 tələb etməsindən qaynaqlanır.
Qoruyucu hüceyrələr stomaları açıb-bağlayaraq bitkinin
fotosintezə olan tələbatını suyun qorunub saxlanılmasına olan tələbatı ilə tarazlaşdırır (Şəkil 36.13).

Şəkil 36.13 Açıq (sol) və qapalı (sağ) stoma (SEM).

Stomalar: Su İtkisinin Əsas Yolları
Bitki itirdiyi suyun təxminən 95%-ni stomalardan itirir,
baxmayaraq ki, bu dəliklər xarici yarpaq səthinin yalnız
1-2%-ni təşkil edir. Mumlu kutikula yarpağın geri qalan
səthindən su itkisini məhdudlaşdırır. Hər bir stoma bir
cüt qoruyucu hüceyrə ilə əhatə olunmuşdur. Qoruyucu hüceyrələr forma dəyişərək aralarındakı boşluğu
genişləndirib-daraldır və bununla da stoma diametrini
idarə edir. Müəyyən sabit mühit şərtləri altında bir yarpağın itirdiyi suyun miqdarı stomaların sayı və dəliklərin
orta ölçüsündən asılıdır.
Yarpağın stoma sıxlığı bir kvadrat santimetrdə
20 000-ə çıxa bilir və həm genetik, həm də ətraf mühit
nəzarəti altındadır. Məsələn, təbii seçmə yolu ilə təkamül
nəticəsində çöl bitkiləri bataqlıq bitkilərindən daha aşağı
stoma sıxlığına sahib olacaq şəkildə genetik olaraq proqramlaşdırılmışdır. Lakin stoma sıxlığı bir çox bitkilərdə
dəyişə bilən bir xassədir. Yarpağın inkişafı zamanı yüksək
miqdarda gün işığına və aşağı CO2 səviyyəsinə məruz
qalmaq bir çox bitki növlərində stoma sıxlığının artmasına
gətirib çıxarır. Alimlər yarpaq fosillərindəki stoma sıxlığını
ölçərək keçmiş iqlimlərdə atmosferdəki CO2 səviyyəsi
haqqında məlumat əldə edə bilirlər. Britaniyada aparılmış
yeni bir tədqiqat göstərmişdir ki, oxşar müşahidələrin
aparıldığı 1927-ci ildən bəri bir sıra meşə bitkisində stoma
sıxlığı azalmışdır. Bu müşahidə atmosferdəki CO2
səviyyəsinin XX əsrdə kəskin şəkildə artdığını göstərən
digər çalışmalarla üst-üstə düşür.

(Şəkil 36.14b). K+-un qoruyucu hüceyrələrin plazma membranından axını proton nasosları vasitəsilə
membran potensialının yaranmasına qoşalaşdırılır
(Şəkil 36.6a). Stomaların açılışı H+-nin qoruyucu hüceyrələrdən aktiv nəqliyyatı ilə əlaqəlidir.
Bunun nəticəsində yaranan gərginlik (membran
potensialı) K+-u xüsusi membran kanalları vasitəsilə
hüceyrə daxilinə itələyir. K+-un udulması qoruyucu
hüceyrələrdə su potensialının daha mənfi olmasına səbəb olur və osmozla daxil olan su hüceyrələri
daha turgid hala gətirir. K+ və suyun böyük hissəsi
vakuolda saxlanıldığı üçün vakuol membranı da
qoruyucu hüceyrə dinamikasının tənzimlənməsində
rol oynayır. Stomaların bağlanması qoruyucu
hüceyrələrdən qonşu hüceyrələrə K+ itirilməsindən
və buna bağlı olaraq, suyun osmotik itkisindən
qaynaqlanır. Akvaporinlər də qoruyucu hüceyrələrin osmotik şişmə və büzülməsini tənzimləməyə
kömək edir.

Şəkil 36.14 Stomaların açılıb-bağlanma mexanizmi.
Turgid qoruyucu
hüceyrələr/Stoma açıq

Süst qoruyucu
hüceyrələr/Stoma qapalı

Radial düzülüşlü
sellüloz mikrolifləri
Hüceyrə
divarı

Nüvə
Vakuol

Xloroplast

Qoruyucu
hüceyrə

(a) Qoruyucu hüceyrə formasında dəyişiklik və stomaların
açılıb-bağlanması. Adi bir örtülütoxumlunun qoruyucu hüceyrələri
turgid (stoma açıq) və süst (stoma bağlı) hallarda təsvir olunmuşdur.
Sellüloz mikroliflərinin divarda radial düzülüşü turqor halı artdıqda
qoruyucu hüceyrələrin daha çox eninə yox, uzununa böyümələrinə
imkan verir. İki qoruyucu hüceyrə uclardan bir-birinə möhkəm
bağlandığına görə turgid olanda çölə doğru gərilib stoma dəliyini
açır.

Stomaların Açılıb-Bağlanma Mexanizmləri
Qoruyucu hüceyrələr osmoz yolu ilə qonşu hüceyrələrdən
su aldıqda daha turgid olur. Örtülütoxumluların çoxunda
qoruyucu hüceyrələrin hüceyrə divarları qeyri-bərabər
qalınlıqdadır və sellüloz mikrolifləri turgid hala gələn
qoruyucu hüceyrələrin yay kimi əyilməsinə yol açacaq
şəkildə düzülür (Şəkil 36.14a). Bu əyilmə qoruyucu
hüceyrələr arasındakı dəliyin ölçüsünü artırır. Hüceyrələr
su itirib boşalanda daha az əyilmiş vəziyyətə gəlir və dəlik
bağlanır.
Qoruyucu hüceyrələrin turqor təzyiqindəki dəyişikliklər, ilk növbədə, K+-un dönən şəkildə udulması və
itirilməsi nəticəsində baş verir. Qoruyucu hüceyrələr
qonşu epidermal hüceyrələrdən K+ aldıqda stoma açılır
FƏSİL 36

(b) Kalium ionlarının (K+) stomaların açılıb-bağlanmasında
rolu. K+-un (qırmızı nöqtələr) plazma membranı və vakuol membranı üzərindən nəqli qoruyucu hüceyrələrdə turqor halın dəyişməsinə gətirib çıxarır. Malat və xlorid ionları (göstərilməyib) kimi
anionların alınması da qoruyucu hüceyrələrin şişməsinə töhfə verir.
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Stomaların Açılıb-Bağlamasını Tətikləyən
Qıcıqlar
Ümumiyyətlə, stomalar gün ərzində açılır və gecələr
isə əsasən bağlı olur, bununla da fotosintezin baş verə
bilmədiyi dövrdə bitkinin su itirməsinin qarşısını alır.
Ən azı üç şey səhər saatlarında stomaların açılmasına
töhfə verir: işıq, CO2-nin tükənməsi və qoruyucu
hüceyrələrdəki daxili “saat”.
İşıq qoruyucu hüceyrələrin K+ yığıb turgidləşməsini
tətikləyir. Bu reaksiya qoruyucu hüceyrələrin plazma
membranındakı mavi işıq reseptorlarının işıqlandırılması ilə başlanır. Bu reseptorların aktivləşməsi qoruyucu
hüceyrələrin plazma membranında proton nasoslarının
fəaliyyətə keçməsini tətikləyir və bu da öz növbəsində
K+-un udulmasına kömək edir.
Stomalar fotosintez nəticəsində yarpağın hava
məkanlarında CO2-nin tükənməsinə cavab olaraq da
açılır. Gün ərzində yarpağa kifayət qədər su verildiyi
təqdirdə CO2 qatılığı azaldıqca stomalar da tədricən
açılır.
Qoruyucu hüceyrələrdəki daxili “saat” stomaların
gündəlik açılıb-bağlanma ritmini davam etdirməsinə
imkan verir. Bu ritm bitki qaranlıq bir yerdə saxlananda
belə davam edir. Bütün eukariotik orqanizmlərdə dövri
prosesləri tənzimləyən daxili saatlar var. Təxminən 24
saat intervalı olan dövrələrə sirkadian ritmlər
deyilir (bu barədə Başlıq 39.3-də daha çox məlumat
əldə edəcəksiniz).
Quraqlıq stresi də stomaların bağlanmasına səbəb
ola bilər. Su çatışmazlığına cavab olaraq köklərdə və
yarpaqlarda əmələ gələn absis turşusu (ABT) adlı bir
hormon stomaları bağlamaq üçün qoruyucu hüceyrələrə
siqnal göndərir. Bu reaksiya büzüşməni azaltsa da, eyni
zamanda CO2 udulmasını da məhdudlaşdırır və bununla
da, fotosintezi yavaşladır. ABT ayrıca birbaşa fotosintezi
də tormozlayır. Suyun əlçatanlığı bitki məhsuldarlığı
üçün vacibdir; ona görə yox ki, su fotosintezdə bir substrat kimi lazım olur, ona görə ki, suyun əlçatanlığı bitkilərə stomaları açıq saxlamağa və daha çox CO2 almağa
imkan verir.
Qoruyucu hüceyrələr müxtəlif daxili və xarici siqnalları birləşdirərək hər an fotosintez-transpirasiya kompromisinə nəzarət edir. Yuxarıdan bir buludun keçməsi və
ya günəş işığının qısa bir müddət düşməsi belə transpirasiya sürətinə təsir göstərə bilir.

və dönməz şəkildə zədələnə bilər.
Transpirasiya buxarlanma yolu ilə soyuma ilə də
nəticələnir ki, bu da öz növbəsində yarpağın istiliyini
ətrafdakı hava ilə müqayisədə 10℃-ə qədər daha aşağı
edə bilər. Bu soyuma yarpağı fotosintez və digər metabolik proseslərdə iştirak edən enzimləri denaturasiya
edə bilən temperatura çatmaqdan qoruyur.

Buxarlanma İlə Suyun İtirilməsini Azaldan
Adaptasiyalar
Suyun əlçatanlığı bitki məhsuldarlığı üçün əsas təyinedici faktorlardandır. Ona görə yox ki, fotosintez
substrat kimi suya birbaşa ehtiyac duyur, ona görə ki,
suyun əlçatan olması bitkilərə stomaları açıq saxlamağa
və daha çox CO2 almağa imkan verir. Su itkisini azaltmaq problemi çöl bitkiləri üçün xüsusilə aktualdır.
Quraq mühitlərə uyğunlaşmış bitkilərə kserofitlər
deyilir (yunanca “ksero” quru sözündən).
Çöl bitkilərinin bir çoxu qısa yağış mövsümlərində
qısa həyat dövrələrini başa vurarkən quruyaraq məhv
olmaqdan qorunur. Yağış səhralara nadir hallarda yağır.
Bu baş verəndə birillik bitkilərin fəaliyyətsiz toxumları
sürətlə cücərib çiçək açaraq quraqlıq şəraiti geri dönməmiş həyat dövrələrini başa vurur.
Digər kserofitlərdə sərt səhra şəraitinə tab
gətirməyə imkan verən qeyri-adi fizioloji və ya morfoloji adaptasiyalar mövcuddur. Suyu uzun çəkən quru
dövrlərdə istifadə etmək üçün saxladıqlarına görə bir
çox kserofitlərin gövdəsi lətli olur. Kaktusların həddən artıq su itkisinə qarşı müqavimət göstərən xeyli
kiçilmiş yarpaqları var; bu bitkilərdə fotosintez, əsasən,
gövdələrdə aparılır. Quraq habitatlarda çox rastlanan
başqa bir adaptasiya Crassulaceae və digər bəzi ailələrə
aid sukkulent bitkilərdə müşahidə olunan xüsusi bir
fotosintez forması olan krassulasea turşu metabolizmidir (CAM) (Şəkil 10.21). CAM bitkilərinin yarpaqları CO2-ni gecə qəbul etdiyinə görə, buxarlandırıcı
stresin ən çox olduğu gündüz vaxtı stomalar bağlı qala
bilir. Kserofit adaptasiyalarının digər nümunələri Şəkil
36.15-də müzakirə olunmuşdur.

YOXLAMA 36.4
1. Stomaların açılıb-bağlanmasına nəzarət edən qıcıqlar

Transpirasiyanın Büzüşməyə və Yarpaq
İstiliyinə Təsir
Stomalar açıq qaldıqda transpirasiyanın miqdarı günəşli,
isti, quru və küləkli bir gündə ən yüksək həddə çatır,
çünki bu mühit amilləri buxarlanmanı artırır. Transpirasiya yarpaqlara kifayət qədər su çəkə bilməyəndə hüceyrələr turqor təzyiqini itirdiyindən zoğ bir qədər büzüşür.
Bitkilər belə mülayim quraqlıq stresinə stomaları sürətlə
bağlayaraq reaksiya versə də, yenə də müəyyən qədər su
buxarlanma yolu ilə kutikuladan itirilir. Yarpaqlar uzun
müddət davam edən quraqlıq şəraitində kəskin büzüşə
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Bitki Forma və Funksiyası

hansıdır?
2. Patogen göbələk Fusicoccum amygdali bitki hüceyrələrinin
plazma membran proton nasoslarını aktivləşdirən və nəzarətsiz su itkisinə səbəb olan fusicoccin adlı bir toksin ifraz
edir. Proton nasoslarının aktivləşməsinin şiddətli büzüşməyə
necə səbəb ola biləcəyini açıqlayan bir mexanizm təklif edin.
3. ƏGƏR Kəsilmiş çiçəklər alanda çiçəkçi nəyə görə gövdələri ilk öncə suyun altında kəsməyi, daha sonra bu gövdələr
hələ yaşkən çiçəkləri vazaya köçürməyi tövsiyə edə bilər?
4. ƏLAQƏ QUR Yarpaqdan suyun buxarlanması onun temperaturunu necə aşağı salır? (Başlıq 3.2).

Şəkil 36.15 Kserofit adaptasiyalarına bəzi örnəklər.

▲

▲

Okotillo (Fouquieria
splendens) ABŞ-ın cənubqərbində və şimali Meksikada
çox geniş yayılıb. Bu bitki ilin
böyük hissəsində yarpaqsız
olub bu şəkildə artıq su itkisinin qarşısını alır (sağ). Güclü
yağışdan dərhal sonra xırda
yarpaqlar çıxır (aşağıda və
çərçivədə). Torpaq quruduqca yarpaqlar sürətlə büzüşüb
məhv olur.

Aşağıdakı çərçivədə göstərilmiş oleandr (Nerium oleander),
əsasən, quru iqlimlərdə böyüyür. Bu bitkinin yarpaqlarında su
itkisini azaldan qalın kutikula və çoxtəbəqəli epidermis toxuması
olur. Stomalar “kript” adlanan çuxurlara çəkilmiş vəziyyətdə
olur. Bu adaptasiya stomanı isti və quru küləkdən qoruyaraq transpirasiya sürətini aşağı salır. Trixomlar havanın axınını sındıraraq
kript boşluğunda rütubətin ətrafdakı atmosferdən daha yuxarı
olmasına imkan verir (LM).

Qalın kutikula

Trixomlar

Kript

Üst epidermis toxuması

Stoma

Alt epidermis toxuması

▲

Ağsaqqal kaktusu
(Cephalocereus senilis)
boyunca çıxan uzun,
ağ tükə bənzər qıllar
Meksika səhrasında
şiddətli gün işığını əks
etdirməyə kömək edir.

BAŞLIQ 36.5

Şəkər Mənbəyindən Mənsəbinə Hərəkət

Şəkərlər mənbələrdən mənsəblərə
floema vasitəsilə nəql olunur
Su və mineralların torpaqdan köklərə və oradan yarpaqlara
ksilema boyunca tək istiqamətli hərəkəti, əsasən, yuxarıya doğrudur. Bunun əksinə olaraq, fotosintez məhsullarının (fotosintat) hərəkəti isə çox vaxt əks istiqamətdə
baş verir və şəkərləri yetişkin yarpaqlardan bitkinin aşağı
hissələrinə, məsələn enerji və böyümə üçün çox miqdarda
şəkər tələb edən kök ucları kimi yerlərə nəql edir. Translokasiya olaraq bilinən fotosintez məhsullarının daşınması
başqa bir toxuma, floema tərəfindən həyata keçirilir.

FƏSİL 36

Ələkvari boru elementləri örtülütoxumlularda translokasiya üçün boru rolunu oynayan ixtisaslaşmış hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr uc-uca düzülərək uzun ələkvari
borular meydana gətirir (Şəkil 35.10). Bu hüceyrələr
arasında yerləşən ələkvari lövhələr şirənin ələkvari
boru boyunca axmasına imkan verən quruluşdur.
Ələkvari borulardan axan sulu məhlul olan floema
şirəsi, traxeid və boru elementləri ilə daşınan ksilema
şirəsindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Floema
şirəsindəki əsas həllolan şəkərdir; növlərin çoxunda
bu, adətən, saxaroz olur. Saxaroz miqdarı ağırlığına
görə məhlulun 30%-nə qədər çıxa bilir və bu, şirəyə
şərbət qatılığı verir. Floema şirəsində aminturşu, hor-
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mon və minerallara rast gəlmək olur.
Ksilema şirəsinin köklərdən yarpaqlara doğru tək
istiqamətli hərəkətindən fərqli olaraq, floema şirəsi
şəkərin istehsal olunduğu yerlərdən istifadə olunduğu və
ya toplandığı yerlərə hərəkət edir (Şəkil 36.2). Şəkər
mənbəyi fotosintez yolu ilə və ya nişastanın parçalanması ilə xalis şəkər istehsal edən bitki orqanına deyilir.
Bunun əksinə, şəkər mənsəbi ümumi götürdükdə xalis
istehlakçı olan və ya şəkərin toplandığı bir orqandır.
Böyüyən kök, tumurcuq, gövdə və meyvələr şəkər yuvasıdır. Genişləndirilmiş yarpaqlar şəkər yuvası olsa da,
yaxşı işıqlandırılmış olsalar, şəkər mənsəbləridir. Yumru və ya soğanaq kimi toplama orqanları mövsümdən
asılı olaraq mənbə və ya mənsəb ola bilir. Bu orqanlar
yay aylarında karbohidratları toplayanda şəkər mənsəbi olur. Yazda qeyri-fəal dövrdən oyananda isə şəkər
mənbəyi kimi çalışır, çünki bu orqanlarda nişasta şəkərə
parçalanır və böyüyən zoğ uclarına aparılır.
Mənsəblər şəkəri, adətən, ən yaxın şəkər mənbələrindən alır. Məsələn, budağın yuxarı yarpaqları
şəkəri böyüyən zoğ uclarına ötürərkən aşağı yarpaqlar
şəkəri köklərə ixrac edə bilir. Böyüyən bir meyvə onu
əhatə edən şəkər mənbələrini inhisara da ala bilər. Hər
bir ələkvari boru üçün nəqliyyat istiqaməti həmin boru
ilə bir-birinə bağlanmış şəkər mənbəyi və mənsəbinin
yerlərindən asılıdır. Əgər bir-birinə qonşu ələkvari borular fərqli yerlərdən başlayıb-bitirlərsə, şirəni əks istiqamətlərdə daşıya bilir.
Şəkər mənsəbə göndərilməzdən əvvəl ələkvari
boru elementlərinə daşınmalı və ya yüklənməlidir. Bəzi
növlərdə şəkər mezofil hüceyrələrindən simplast yolu ilə
plazmodesmalar üzərindən hərəkət edərək ələkvari boru
elementlərinə keçir. Digər növlərdə həm simplastik, həm
də apoplastik yollardan istifadə olunur. Məsələn, qarğıdalı yarpaqlarında saxaroz simplast vasitəsilə fotosin-

tetik mezofil hüceyrələrindən kiçik damarlara yayılır.
Bunun böyük hissəsi daha sonra apoplasta keçir və yaxınlıqdakı ələkvari boru elementlərində ya birbaşa, ya da
ki, Şəkil 36.16a-da göstərildiyi kimi, yoldaş hüceyrələri
vasitəsilə toplanır. Bəzi bitkilərdə yoldaş hüceyrələrin
divarlarında çoxlu girinti-çıxıntı var ki, bu da apoplast
və simplast arasındakı həllolan keçidini gücləndirir.
Bir çox bitkilərdə şəkərin floemaya keçidi aktiv
nəqliyyat tələb edir, çünki saxaroz mezofilə nisbətən
ələkvari boru elementlərində və yoldaş hüceyrələrdə
daha çox cəmlənmiş olur. Proton nasosları və H+/saxaroz kotransportu saxarozun mezofil hüceyrələrindən
ələkvari boru elementlərinə və ya yoldaş hüceyrələrə
keçməsinə imkan verir (Şəkil 36.16b).
Şəkər ələkvari borunun mənsəb ucunda boşaldılır.
Proses növdən-növə və orqandan-orqana dəyişir.
Mənsəbdə sərbəst şəkərin qatılığı həmişə ələkvari borudan daha aşağı olur, çünki boşaldılmış şəkər mənsəb
hüceyrələrinin böyümə və metabolizmi zamanı istehlak
olunur və ya nişasta kimi həll olmayan polimerlərə
çevrilir. Bu şəkər qatılığı qradiyenti nəticəsində şəkər
molekulları floemadan mənsəb toxumalarına yayılır və
su osmozla şəkərin ardınca axır.

Müsbət Təzyiq ilə Kütləvi Axın:
Örtülütoxumlularda Translokasiya
Mexanizmi
Floema şirəsi mənbədən mənsəbə diffuziya və ya
sitoplazmik axımdan daha sürətli, 1m/saata qədər
çatan sürətlə axır. Tədqiqatçılar bu nəticəyə gəliblər ki,
örtülütoxumluların ələkvari borularından axan floema
şirəsi təzyiq axını olaraq bilinən müsbət təzyiq sayəsində

Şəkil 36.16 Saxarozun floemaya yüklənməsi.
Yüksək H+ qatılığı
Yoldaş
(tranfer)
Hüceyrə divarları (apoplast) hüceyrəsi

Mezofil hüceyrəsi

Ələkvari boru
elementi

Kotransporter

Proton
nasosu

Plazma membranı
Plazmodesma

Açar
Apoplast

ATP

Simplast
Mezofil hüceyrəsi

Topa örtüyü
hüceyrəsi

Floemanın
parenxima hüceyrəsi

(a) Mezofil hüceyrələri tərəfindən istehsal olunmuş saxaroz
simplast (göy oxlar) yolu ilə ələkvari boru elementlərinə
keçir. Bəzi növlərdə ələkvari boruların yaxınlığında saxaroz
simplastı tərk edir və apoplastla hərəkət edir (qırmızı oxlar).
Bu şəkər daha sonra ələkvari boru elementləri və onların
yoldaş hüceyrələri tərəfindən aktiv şəkildə toplanır.

798

BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Saxaroz

Aşağı H+ qatılığı

(b) Saxarozun ələkvari boru elementləri və onların
yoldaş hüceyrələri tərəfindən aktiv şəkildə to
planması kemiosmotik mexanizmlə baş verir. Proton
nasosları H+ qradiyenti yaradır; bu qradiyent
saxarozun keçidini H+-nin təzədən hüceyrənin
içinə qayıtması ilə qoşalaşdıran kotransport
proteininin köməyilə saxarozun toplanması üçün
lazımi gücü verir.

Şəkil 36.18

Şəkil 36.17 Ələkvari boruda müsbət təzyiqlə kütləvi axın.
Boru
(ksilema)

Ələkvari
boru
(floema)

Mənbə
hüceyrəsi
(yarpaq)

1

1

Şəkərin (yaşıl nöqtələr)
mənbəyə (bu misalda
yarpaqdakı mezofil
hüceyrələrinə) yaxın ələkvari
borulara yüklənməsi ələkvari
boru elementlərində su
potensialını azaldır. Bu
borunun su osmozla qəbul
etməsinə gətirib çıxarır.

2

Suyun qəbulu nəticəsində
yaranan müsbət təzyiq
şirəni boru boyunca
aşağıya itələyir.

3

Mənsəbdə şəkər
boşaldılması və suyun
itirilməsi ilə təzyiq azalır.

Saxaroz

Müsbət təzyiqlə kütləvi axın

Mənfi təzyiqlə kütləvi axın

2

Mənsəb
hüceyrəsi
(toplayıcı
kök)

Ələkvari
boru elementi
4

Saxaroz

Tədqiqat Floema şirəsi mənbəyə yaxın yerdə
mənsəblə müqayisədə daha çox şəkərə sahib olurmu?

Yarpaqdan kökə
translokasiya
vaxtı ksilema suyu
mənsəbdən mənbəyə
qaytarır.

Şirə
damlası
Stilet

baş verən kütləvi axınla hərəkət edir (Şəkil 36.17). Mənbədə təzyiqin yaranması və mənsəbdə bu təzyiqin azalması şirənin mənbədən mənsəbə axmasına səbəb olur.
Təzyiq axını hipotezi floema şirəsinin mənbədən
mənsəbə niyə axdığını izah edir və təcrübələr təzyiq
axınının örtülütoxumlularda translokasiya mexanizmi
olduğunu göstərən güclü dəlillər yaradır (Şəkil 36.18).
Bununla belə, elektron mikroskoplardan istifadə edən tədqiqatlar göstərir ki, çiçəksiz borulu bitkilərdə floema hüceyrələri arasındakı dəliklər təzyiq axınına imkan verməyəcək
qədər kiçik və ya qapalı ola bilir.
Mənsəblər enerji tələbatı və şəkərləri boşaltma
qabiliyyəti baxımından fərqlənir. Bəzən mənbələr
tərəfindən təmin oluna biləcəyindən daha çox mənsəb
olur. Belə hallarda bitki bəzi çiçək, toxum və ya meyvələrin
inkişafını dayandıra bilər — buna özünü arıqlatma deyilir.
Mənsəbləri aradan qaldırmaq bağçılıq üçün də faydalı bir
metod ola bilər. Məsələn, böyük alma kiçiklərdən daha
yaxşı qiymətə satıldığından bağbanlar bəzən çiçəkləri və ya
gənc meyvələri kəsirlər ki, ağaclarda daha az, amma daha
böyük almalar yetişsin.

YOXLAMA 36.5
1. Floema və ksilema şirələrini uzun məsafələr boyu hərəkət etdirən
qüvvələri qarşılaşdırıb müqayisə edin.
2. Şəkər mənbəyi, mənsəbi və ya hər ikisi ola bilən bitki orqanlarını
təyin edin. Cavabınızı izah edin.
3. Niyə ksilema su və mineralları daşımaqda ölü hüceyrələrdən istifadə edə bilir, lakin floema nəqliyyat üçün canlı hüceyrələr tələb
edir?
4. ƏGƏR Yaponiyadakı alma yetişdiriciləri bəzən böyümə mövsümündən sonra aradan qaldırılması planlanan ağacların qabığına
spiral şəklində kəsik atırlar. Bu almaları daha da şirin edir. Niyə?
FƏSİL 36

Qidalanan bitki biti

Ələkvari boru
elementində stilet

Şirə damlası
Şirəni boşaldan
stilet

Nəticələr Stilet mənbəyə nə qədər yaxın olarsa, şəkərin qatılığı bir o
qədər yüksək olur.

Yekun nəticə Belə təcrübələrin nəticələri şəkər qatılığının mənbəyə
yaxın yerlərdə daha yüksək olduğunu iddia edən təzyiq axını hipotezini
dəstəkləyir.
Mənbə S. Rogers and A. J. Peel, Some evidence for the existence of turgor
pressure in the sieve tubes of willow (Salix), Planta 126:259–267 (1975).

ƏGƏR

Tüpürcək böcəyi (Clasirptora növü) ksilema ilə qidalanan
böcək olub güclü əzələlərilə ksilema şirəsini bağırsaqlarına ötürür.
Tüpürcək böcəyinin bədəndən qopmuş stiletlərdən istifadə edərək
ksilema şirəsini əldə edə bilərsinizmi?

BAŞLIQ 36.6
Simplast çox dinamik bir
strukturdur
Nəqliyyat məsələsini sanki borulardan axan məhlul
haqda danışırmış kimi sadəcə fiziki cəhətdən müzakirə etsək də, bitkilərdə nəqliyyat inkişaf zamanı
dəyişən dinamik və dəqiq şəkildə köklənmiş bir
prosesdir. Məsələn, bir yarpaq ilk başda şəkər mənsəbi kimi başlasa da, ömrünün böyük hissəsini şəkər
mənbəyi kimi keçirir. Bundan əlavə, ətraf mühitdəki
dəyişikliklər bitkinin nəqliyyat proseslərində müəyyən
reaksiyaları tətikləyə bilir. Su stresi su və mineralların ümumi nəqlini tənzimləyən membran nəqliyyat

FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
Borulu1 Bitkilərdə
Resursların
Əldə Təkamül
Olunması
və Nəqliyyatı
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zülallarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirən siqnalötürmə
yollarını aktivləşdirə bilər. Simplast canlı toxuma olduğuna
görə bitkilərdə nəqliyyat prosesindəki dinamik dəyişikliklərə əsas cavabdeh tərəfdir. Bu hissədə bir neçə başqa
nümunəyə nəzər salacağıq: plazmodesmalarda, kimyəvi və
elektrik siqnallaşmada baş verən dəyişmələrə.

Plazmodesma Sayında və Dəlik
Ölçüsündə Dəyişmələr
Bioloqlar əvvəllər elektron mikroskopla əldə edilmiş statik
şəkillərə əsasən plazmodesmaları sabit, dəliyəbənzər
bir quruluş hesab edirdilər. Lakin daha yeni tədqiqatlar
plazmodesmanın xeyli dinamik bir struktur olduğunu
göstərmişdir. Plazmodesmalar turqor təzyiqi, sitozolik Ca2+
səviyyəsində və ya sitozolik pH-da baş verən dəyişikliklərə
cavab olaraq sürətlə açıla və ya bağlana bilir. Plazmodesmaların bir hissəsi sitokinez zamanı əmələ gəlsə də, daha
sonra da əmələ gələ bilir. Bundan əlavə, başqalaşma vaxtı
funksiyanın itirilməsi də çox müşahidə olunur. Məsələn,
yarpaq mənsəbdən mənbəyə çevrildikcə onun plazmodesmaları ya bağlanır, ya da aradan qaldırılır, bununla da floemadan şəkərin yarpağa yüklənməsinin qarşısı alınır.
Bitki fizioloq və patoloqları tərəfindən aparılan erkən
tədqiqatlar plazmodesmanın dəlik ölçüləri ilə bağlı fərqli
nəticələrə gəlmişdir. Fizioloqlar hüceyrələrə fərqli molekulyar ölçüdə flüoresent zondlar yeritmiş və bu molekulların
qonşu hüceyrələrə keçib-keçmədiyini izləmişdilər. Bu
müşahidələrə əsasən, dəlik ölçülərinin təxminən 2.5 nm
olduğu, yəni zülal kimi molekulların keçidi çox kiçik olduğu
qənaətinə gəlmişdilər. Bunun əksinə, patoloqlar 10 nm və
daha böyük diametrə sahib virus hissəciklərinin keçdiyini
sübut edən elektron mikroqrafları ortaya qoymuşdular
(Şəkil 36.19).
Daha sonralar məlum oldu ki, bitki virusları plazmodesmaların genişlənməsinə səbəb olan virus hərəkəti
proteinləri istehsal edir ki, bu proteinlər virus RNA-sının
hüceyrədən-hüceyrəyə keçməsinə imkan yaradır. Yeni əldə
olunmuş əlavə dəlillər göstərir ki, bitki hüceyrələri özləri
plazmodesmaları rabitə şəbəkəsinin bir hissəsi kimi tənzimləyir. Viruslar hüceyrə tənzimləyicilərini təqlid edərək
bu şəbəkədən istifadə edə bilir.
Yüksək dərəcədə sitozolik qarşılıqlı əlaqə yalnız sim-

Şəkil 36.19 Şalğamın yarpaq hüceyrələrini əlaqələndirən
plazmodesmalar üzərindən hüceyrədən hüceyrəyə keçən
virus parçacıqları (TEM)
Hüceyrə 2-nin
sitoplazması

Plazmodesma

Virus
parçacıqları

Hüceyrə
divarları

Hüceyrə
1-in sitoplazması
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plastik domenlər kimi bilinən bəzi hüceyrə və toxuma
qruplarında mövcuddur. Protein və RNA kimi məlumat
molekulları hər simplastik domendəki hüceyrələrin inkişafını koordinasiya edir. Simplastik rabitənin pozulması
inkişafa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər.

Floema: İnformasiya Superşosesi
Şəkərin nəqli ilə yanaşı floema həm də makromolekul
və virusların nəqliyyatı üçün də bir “superşose” rolunu
oynayır. Bu nəqliyyat sistematik (bütün bədən boyu)
olub bir çox və ya bütün bitki sistem, eləcə də orqanlarına
təsir göstərir. Floema vasitəsilə hərəkət etdirilən makromolekullara plazmodesma vasitəsilə ələkvari borulara
daxil olan protein və müxtəlif RNA növləri daxildir.
Çox vaxt heyvan hüceyrələri arasındakı aralıq qovşağa
bənzədilsə də, plazmodesmalar protein və RNA daşıma
qabiliyyətinə görə unikaldır.
Floema vasitəsilə sistemik əlaqə bütöv bitkinin funksiyalarını bir-birinə birləşdirməyə kömək edir. Buna klassik
bir nümunə, çiçəklənməni tətikləyən kimyəvi bir siqnalın
yarpaqlardan vegetativ meristemlərə çatdırılmasıdır.
Digəri məhəlli bir infeksiyaya qarşı müdafiə reaksiyasıdır;
bu zaman floemadan keçən kimyəvi siqnallar zərər çəkməmiş toxumalarda müdafiə genlərini aktivləşdirir.

Floemada Elektrik Siqnallaşma
Floema vasitəsilə sürətli, uzunməsafəli elektrik siqnallaşma simplastın başqa bir dinamik xüsusiyyətidir.
Elektrikli siqnallaşma Mimosa pudica və milçəkqapan
(Dionaea muscipula) kimi sürətli yarpaq hərəkəti olan
bitkilərdə dərindən araşdırılmışdır. Lakin onun digər bitki
növlərindəki rolu haqqında daha az bilirik. Bəzi tədqiqatlar göstərmişdir ki, bitkinin bir hissəsindəki qıcıq floemada elektrik siqnalı tətikləyir və bu siqnal öz növbəsində
bitkinin başqa bir hissəsində gen transkripsiyası, tənəffüs,
fotosintez, floema boşaldılması və ya hormon səviyyələrində dəyişməyə yol aça bilir. Beləliklə, floema
sinirəbənzər bir funksiyanı yerinə yetirib bir-birindən
aralı orqanlar arasında sürətli elektrik əlaqəsi yarada bilər.
Material və məlumatın koordinasiyalı nəqliyyatı
bitkinin həyatda qalmasında mərkəzi rol oynayır. Bitkilər
ömrü boyu yalnız müəyyən qədər resurs əldə edə bilir.
Nəticə etibarı ilə, bu resursların uğurla əldə olunması və
optimal paylanması, bitkinin nə qədər uğurla rəqabət
aparacağını təyin edən ən vacib amillərdir.

YOXLAMA 36.6
1. Pazmodesma aralı qovşaqlardan nə ilə fərqlənir?
2. Heyvanlardakı sinir siqnalları bitkilərdəki analoji siqnallardan
min dəfə daha sürətli olur. Bu fərqi izah edə biləcək davranışla
əlaqəli bir səbəb təklif edin.
3. ƏGƏR Fərz edin ki, bitkilər virus hərəkət proteinlərə qarşı
qeyri-həssas olacaq şəkildə genetik olaraq dəyişdirilmişdir. Bu
infeksiyanın yayılmasının qarşısını almağın yaxşı bir yolu ola
bilərmi? Cavabınızı izah edin.
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BAŞLIQ 36.3

BAŞLIQ 36.1

Transpirasiya su və mineral maddələrin köklərdən
tumurcuqlara ksilema vasitəsilə nəqlini təmin edir
(səh. 790-794)

Resurs əldə olunması üçün qazanılmış adaptasiyalar
borulu bitkilərin təkamülündə əsas mərhələlərdir
(səh. 783-785)

Torpaqdakı su və minerallar kök epidermisindən keçərək
bitkiyə daxil olur, kök korteksini keçir və daha sonra endodermisin seçici keçirici hüceyrələrindən keçərək ötürücü
silindrə daxil olur. Ksilema şirəsi daha sonra kütləvi axın
yolu ilə ötürücü silindrdən hər yarpaq boyu budaqlanan
damarlara ötürülür.
Koheziya-gərginlik hipotezinə görə ksilema şirəsinin
hərəkəti ksilemanın yarpaq ucunda suyun yarpaq hüceyrələrindən buxarlanması ilə əmələ gələn su potensialı fərqi
vasitəsilə baş verir. Buxarlanma hava ilə suyun görüşmə
xəttində su potensialını aşağı salaraq suyun ksilema boyunca
yuxarıya dartılmasına imkan verən mənfi təzyiq yaradır.
Su molekullarının hidrogen rabitələri yaratma qabiliyyəti
ksilema şirəsinin hərəkəti üçün nəyə görə vacibdir?

Minerallar

BAŞLIQ 36.4
Yarpaq, əsasən, günəş işığı və CO2-nin tutulmasında iştirak edir.
Gövdələr yarpaqlar üçün dəstək strukturları, su və mineralların uzunməsafəli nəqli üçün boru funksiyasını yerinə yetirir.
Köklər torpaqdan su və mineralları əldə edir və bütöv bitkini
yerə bərkidir.
Təbii seçmə bitki növlərinin təbii olaraq yaşadıqları yerdə
resursların əldə olunmasını optimallaşdıran memari xassələri
əmələ gətirmişdir.
Ksilema və floemanın təkamülü borulu bitkilərin quruda
yayılmasına necə töhfə vermişdir?

BAŞLIQ 36.2
Uzunməsafəli nəqliyyat mexanizmi ilə qısaməsafəli
fərqlidir (səh. 785-790)
Plazma membranının seçici keçiriciliyi maddələrin hüceyrəyə
giriş-çıxışını tənzimləyir. Bitkilərdə həm aktiv, həm də passiv
nəqliyyat mexanizmləri müşahidə olunur.
Bitki toxumalarının əsas iki bölməsi var: apoplast (plazma
membranının xaricindəki hər şey) və simplast (sitozol və
plazmodesmalar).
Su hərəkətinin istiqaməti həllolan qatılığı və fiziki təzyiqi
göstərən su potensialından asılıdır. Bitki hüceyrələri tərəfindən suyun osmotik qəbulu və bunun nəticəsində yaranan
daxili təzyiq bitki hüceyrələrini turgid hala gətirir.
Uzunməsafəli nəqliyyat kütləvi axınla, yəni mayenin təzyiq
qradiyentinə bağlı olaraq hərəkəti ilə baş verir. Kütləvi axın
ksilemada traxeid və boru elementləri daxilində, floemada isə
ələkvari boru elementlərində baş verir.
Ksilema və floemanın təkamülü borulu bitkilərin quruda
yayılmasına necə töhfə vermişdir?

Transpirasiya sürəti stomalar tərəfindən
tənzimlənir (səh. 794-797)
Transpirasiya bitkilərdə su buxarının itirilməsidir. Transpirasiya ilə itirilən su köklərdən udulan su ilə əvəzlənməyəndə büzüşmə baş verir. Bitkilər suyun azalmasına stomalarını bağlayaraq cavab verir. Uzunmüddətli quraqlıq şəraitində
bitkilər dönüşsüz şəkildə zədələnə bilir.
Bitkilərdə su itkisi, əsasən, stomalar üzərindən baş verir.
Stoma dəliyinin kənarlarında yerləşən qoruyucu hüceyrələr
K+ qəbul edəndə stomalar açılır. Stomaların açılıb-bağlanması işıq, CO2, quraqlıq hormonu olan absis turşusu və
sirkadian ritmi ilə tənzimlənir.
Kserofit quraqlığa uyğunlaşmış bitkidir. Kiçilmiş yarpaqlar
və CAM fotosintezi quraqlığa qarşı yaranmış adaptasiya
örnəyidir.
Stomalar nəyə görə lazımdır?

BAŞLIQ 36.5
Şəkərlər mənbələrdən mənsəblərə floema
vasitəsilə nəql olunur (səh. 797-800)
Yetişkin yarpaqlar əsas şəkər mənbələri olsa da, toplayıcı orqanlar da mövsümi olaraq mənbəyə çevrilə bilir.
Böyüməkdə olan kök, gövdə və meyvə kimi orqanlar əsas
şəkər mənsəbləridir. Floemada nəqliyyatın istiqaməti
həmişə şəkər mənbəyindən mənsəbinə doğrudur..
Floema yüklənməsi saxarozun aktiv nəqliyyatından asılıdır.
Saxaroz proton nasosları tərəfindən yaradılan qradiyenti
boyunca aşağı axan H+ ilə kotransport olunur. Şəkərin
mənbədə yüklənməsi və mənsəbdə boşaldılması bu iki yer
arasındakı təzyiq fərqini saxlayaraq floema şirəsinin ələkvari
boyunca davamlı olaraq axmasına imkan verir.
Floemadakı nəqliyyat nəyə görə aktiv bir proses sayılır?

FƏSİL 36

FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
Borulu1 Bitkilərdə
Resursların
Əldə Təkamül
Olunması
və Nəqliyyatı
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BAŞLIQ 36.6
Simplast çox dinamik strukturdur (səh. xxx-xxx)
Plazmodesmaların keçiriciliyi və sayı dəyişə bilir. Plazmodesmalar boşalanda protein, RNA və digər makromolekulların
simplast üzərindən uzunməsafəli hərəkəti üçün keçid rolunu oynayır. Floema həm də sinirəbənzər elektrik siqnallar
da ötürərək bitkinin fərqli hissələrini bir-birilə əlaqələndirir.
Simplastik əlaqə hansı mexanizmlərlə tənzimlənir?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı su və mineralların köklər tərəfindən
əldə olunmasını gücləndirən adaptasiyadır?
A) mikoriza
B) plazmodesmalardan ötürülmə
C) boru elementləri ilə aktiv udulma
D) kök korteksindəki hüceyrələrin ritmik yığılması
2. Aşağıdakılardan struktur və ya bölmələrdən hansı simplastın
bir hissəsidir?
A) boru elementlərinin içi
B) ələkvari borunun içi
C) mezofil hüceyrəsinin hüceyrə divarı
D) hüceyrəxarici hava boşluğu
3. Floema şirəsinin mənbədən mənsəbə axması
A) ələkvari boru elementlərinin apoplastları
üzərindən baş verir.
B) proton nasoslarının fəaliyyətindən asılıdır.
C) gərginlik və mənfi təzyiq potensialından asılıdır.
D) əsasən diffuziya nəticəsində baş verir.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
4. Yarpaq büzüşəndə fotosintez dayanır, çünki
A) büzüşmüş yarpaqda xlorofil parçalanır.
C) yarpaqda CO2-nin yığılması enzimləri tormozlayır.
B) stomalar bağlanaraq CO2-nin yarpağa girişini
dayandırır
D) su azlığından fotosintezdə suyun parçalandığı mərhələ
olan fotoliz baş verə bilmir.
5. Bunlardan hansı bitki hüceyrəsində suyun qəbulunu gücləndirər?
A) məhluldakı Ψ-nin azalması
B) məhluldakı müsbət təzyiq
C) hüceyrənin həllolanları itirməsi
D) sitoplazmada Ψ-nin artması
6. ΨS = –0.65 MPa olan bitki hüceyrəsini ΨS = –0.30 MPa olan
və açıq qabda yerləşən məhlula yerləşdirdikdə hüceyrə həcmini sabit saxlayır. Bu hüceyrədə də
A) ΨP = + 0.65 MPa
C) ΨP = – 0.65 MPa
B) ΨP = + 0.35 MPa
D) ΨP = 0 MPa
7. Membranında az sayda akvoporin proteini olan hüceyrə ilə
müqayisədə çox sayda akvaporinli hüceyrədə.
A) osmoz daha sürətli olacaq.
B) su potensialı daha aşağı olacaq.
C) su potensialı daha yuxarı olacaq.
D) su aktiv nəqliyyat ilə toplanacaq.
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8. Aşağıdakılardan hansı transpirasiyanı artırar?
A) tikanşəkilli yarpaqlar
B) daha dərində yerləşmiş stomalar
C) daha qalın kutikula
D) daha yuxarı stoma sıxlığı

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Kelp adlanan iri qəhvəyi yosunlar
25 metrə qədər böyüyə bilir. Kelplər okean döşəməsinə
pərçimlənmiş quyruqdan, səthdə üzən və işıq toplayan
ayalardan və ayaları quyruğa bağlayan uzun saplaqdan
ibarətdir (Şəkil 28.12). Saplaqdakı ixtisaslaşmış hüceyrələr borusuz olsa da, şəkər nəql edə bilir. Ələkvari boru
elementlərinə analoji bu strukturların kelplərdə nəyə görə
yarandığını izah edin.?
10. ELMİ TƏDQİQAT DATANI ŞƏRH EDİN Qusarlı bir bağban
yola yaxın ərazilərdəki bitkilərin uzaq ərazidəkilərlə
müqayisədə daha yavaş böyüdüyünü müşahidə edir. Yola
yaxın ərazilərdəki torpağın qış vaxtı yola tökülən duzla
qarışdığından şübhələnən bağban torpağı təhlil edir. Məlum olur ki, yola yaxın torpağın tərkibi uzaq olan torpağın
tərkibi ilə eynidir, sadəcə bu torpaqda əlavə 50 mM NaCl
var. NaCl-un tamamilə ionlaşdığını fərz etsək, həllolan
potensialı tənliyindən istifadə edərək
ΨS = –iCRT
bu NaCl-un 20 ℃-dəki torpağın həllolan potensialını nə
qədər azaldacağını hesablayın. (Tənlikdə i, ionlaşma sabiti
olub NaCl üçün 2-ə bərabərdir; C molyar qatılıq [mol/L];
R təzyiq sabiti [R = 0.00831 (L · MPa)/(mol · K)]; T isə
temperaturu Kelvin (273 + °C) təmsil edir.Həllolan potensialında bu dəyişmə torpağın su potensialına necə təsir
edər?.
11. ELMİ TƏDQİQAT Daşqın altında qalan pambıq kökü bir
neçə saat içində büzüşür. Daşqın oksigen səviyyəsində
azalmaya, sitozolda Ca2+ qatılığının artmasına və pH-ın
düşməsinə gətirib çıxarır. Daşqının büzüşməyə necə yol
açdığını izah edən bir hipotez təklif edin.
12. ESSE: TƏŞKİLAT Təbii seçmə bitkilərin yaşadıqları mühitlərdə fotosintezi daha səmərəli aparmalarına imkan
verən memari dəyişiklərə gətirib çıxarmışdır. Qısa bir esse
(100-150 söz) zoğ strukturunun fotosintezi necə gücləndirdiyini izah edin.
13. SİNTEZ
Özünüzü meşədəki torpaq məhlulundakı su molekulu
kimi təsəvvür edin. Qısa bir esse ilə (100-150 söz) sizi
ağacların yarpaqlarına aparacaq yolların və güclərin nə
olduğunu izah edin.

37

Torpaq və Bitkilərin
Qidalanması

Şəkil 37.1 Bu bitkinin kökləri varmı?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
37.1

Torpaq canlı, mürəkkəb ekosistemi
ehtiva edir

37.2

Bitki kökləri torpaqdan zəruri
elementləri udur

37.3

Bitki qidalanması çox vaxt digər
orqanizmlərlə münasibətləri əhatə
edir

Tıxacaçan karnivor
Şəkil 37.1-də gördüyünüz bataqlıq bitkisi olan Genlisea-nın solğun,
kökəbənzər çıxıntıları bakteriya, yosun, protozoa, nematod və kopepodlar da daxil olmaqla, torpaqda yaşayan müxtəlif kiçik canlıları
tutmaq və həzm etmək üçün ixtisaslaşmış yeraltı yarpaqlardır. Bəs,
bu tələ yarpaqları necə işləyir? Tübik düzəltmək üçün nazik bir
kağız zolaq bükdüyünüzü düşünün. Tıxacaçana bənzər boruvari
yarpaqlar, təxminən bu şəkildə formalaşır. Dar spiral şəkilli yarıq
tələ yarpağı boyunca uzanır; bu yarığın səthində yerləşən əyri tükcüklər mikroorqanizmlərə yarpağa daxil olmağa icazə versələr də,
yarpaqdan çıxmağa imkan vermirlər. İçəri keçdikdən sonra şikar yalnız bir istiqamətdə, həzm vəziləri ilə əhatələnmiş kiçik bir bölməyə
doğru hərəkət etməyə məcbur qalır ki, həmin bölgədə də şikarın
taleyi həll olur. Şikarın geriyə getməsinə isə, yalnız birtərəfli keçidə
imkan verən başqa bir əyri tükcüklər dəsti maneə yaradır (soldakı mikroqraf). Genlisea-nın ətyeyən vərdişləri bu bitkinin, həzm
olunan şikardan gələn minerallar sayəsində əldə etdiyi, yetişdiyi bataqlıq və qida baxımından kasad ərazilərdə inkişafına imkan verən
adaptasiyasıdır.
Başlıq 36.1-də də qeyd edildiyi kimi, bitkilər həm atmosferdən, həm də torpaqdan qida maddələri əldə edirlər. Bitkilər günəş
işığından enerji mənbəyi kimi istifadə edərək, fotosintez prosesi
vasitəsilə karbon qazını adi şəkərə qədər parçalamaqla üzvi qida
istehsal edirlər. Eyni zamanda, kök sistemləri ilə torpaqdan su və
müxtəlif qeyri-üzvi qidalar alınır. Bu fəsildə bitki qidalanmasına, həmçinin, bitkinin böyüməsi üçün lazım olan mineralların
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül və Elmi Araşdırma

803

öyrənilməsi məsələlərinə diqqət yetirilir. Torpaqların
fiziki xüsusiyyətlərini və torpağın keyfiyyətini tənzimləyən amilləri müzakirə etdikdən sonra, müəyyən
mineral qida maddələrinin bitkinin inkişafındakı əhəmiyyətini araşdırırıq. Sonda, bir çox hallarda, digər orqanizmlərlə əlaqədə inkişaf edən bəzi qidalanma adaptasiyalarına nəzər salırıq.

Şəkil 37.2 Torpaq horizontları

A horizontu müxtəlif teksturalı
parçalanmış süxurlar, canlı
orqanizmlər və parçalanmaqda
olan üzvi maddələrdən ibarət üst
qatdır.

BAŞLIQ 37.1
Torpaq canlı, mürəkkəb ekosistemi
ehtiva edir
Bitkilər üçün tələb olunan su və mineralların (demək
olar ki, hamısının) udulduğu torpağın üst qatlarında
bir-biri ilə və fiziki mühitlə qarşılıqlı təsirdə olan çoxlu
sayda müxtəlif canlı orqanizm mövcuddur. Bu mürəkkəb
ekosistemin formalaşması əsrlər çəkə bilsə də, insanlar
tərəfindən yanlış idarəetmə nəticəsində bir neçə il ərzində məhv ola bilər. Torpağı qorumağın nə üçün vacib
olduğunu, bitkilərin nədən ancaq müəyyən yerlərdə
böyüdüyünü başa düşmək üçün, əvvəlcə torpağın əsas
fiziki xüsusiyyətlərini, [teksturasını] tərkibini nəzərə
almaq lazımdır.

Torpağın Teksturası
Torpağın teksturası onun hissəciklərinin ölçülərindən
asılıdır. Torpaq hissəcikləri iri qumdan (diametri 0,02-2
mm) toza, (0.002-0.02 mm) lil və ya mikroskopik gil
hissəciklərinə (0.002 mm-dən az) qədər dəyişə bilər. Bu
müxtəlif ölçülü hissəciklər süxurların aşınması ilə formalaşır. Süxurların yarıqlarında suyun donması mexaniki
çatlara səbəb olur, torpaqdakı zəif turşular isə daşları
kimyəvi olaraq parçalayır. Orqanizmlər süxurlara nüfuz etdikdə, onun kimyəvi və mexaniki parçalanmasını
sürətləndirirlər. Məsələn, köklər süxurları həll edən
turşular ifraz etdiyindən, köklərin yarıqlarda böyüməsi
mexaniki çatlara səbəb olur. Aşınma nəticəsində ortaya
çıxan mineral hissəciklər və canlı orqanizmlər humusu,
yəni ölü orqanizmlərin qalıqları digər üzvi maddələrlə
qarışaraq, üst qatı meydana gətirir. Torpağın üst qatı
digər təbəqələrlə birlikdə torpaq horizontlarını əmələ
gətirir (Şəkil 37.2). Torpağın üst qatı və ya A horizontu, dərinlik baxımından, millimetrdən bir neçə metrə
qədər ola bilir. Burada, əsasən, torpağın üst qatının
xüsusiyyətlərinə diqqət yetiririk, çünki üst qat bitkilərin
böyüməsi üçün ən vacib torpaq təbəqəsidir.
Ən münbit olmaqla, bitkilərinh inkişafını ən çox
dəstəkləyən üst qat torpaqları loamlardır ki, onlar da,
təxminən, bərabər miqdarda qum, toz və gildən ibarət
olurlar. Loamlı torpaqlarda mineralların, suyun adheziyası və saxlanılması üçün kifayət qədər səth sahəsini
təmin edən kiçik toz və gil hissəcikləri olur.
Bitkilər, əslində torpaq hissəcikləri arasındakı
məsamələrdə yerləşən, su və həll olmuş minerallardan
ibarət torpaq məhlulu ilə qidalanırlar. Şiddətli yağışdan
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B horizontu A horizontundan
daha az üzvi materiala malikdir
və aşınmaya daha az məruz
qalır.
C horizontu, əsasən, qismən
parçalanmış süxurlardan ibarətdir.
Süxurların bir hissəsi daha yuxarı
horizontların formalaşmasına kömək
edən minerallar üçün “əcdad”
material rolunu oynamışdır.

sonra torpaqdakı böyük boşluqlardan su aşağı süzülür,
kiçik boşluqlar isə suyu saxlaya bilirlər, çünki su molekulları gil və digər hissəciklərin mənfi yüklü səthlərinə cəlb
olurlar. Qumlu torpaqlarda torpaq hissəcikləri arasındakı geniş boşluqlar bitkilərin güclü böyüməsinə imkan
verəcək qədər su saxlamasa da, oksigenin köklərə səmərəli şəkildə yayılmasına imkan verir. Gilli torpaqlar çoxlu
su saxlamağa meyillidir və torpaq kifayət qədər qurumadıqda hava su ilə əvəz olunur ki, nəticədə də köklər
oksigen çatışmazlığından boğulurlar. Çox vaxt ən münbit
üst qatların tərkibində təxminən yarı su və yarı havadan
ibarət məsamələr olur ki, bu da havalanma, drenaj və su
saxlama xüsisuyyətləri arasında məqbul tarazlıq təmin
edir. Torpaqların fiziki xüsusiyyətləri torf, kompost, peyin
və ya qum kimi torpaq əlavələri istifadə edilməklə dəyişdirilə bilər.

Üst Qatın Tərkibi
Torpağın tərkibi onun qeyri-üzvi (mineral) və üzvi
kimyəvi komponentlərini əhatə edir. Üzvi komponentlər
torpaqda yaşayan bir çox canlılardan ibarətdir.

Qeyri-üzvi Komponentlər
Torpaq hissəciklərinin səthi yükləri onların bir çox qida
maddələrinə bağlanmaq qabiliyyətini müəyyən edir.
Məhsuldar torpaqlardakı torpaq hissəciklərinin əksəriyyəti mənfi yüklüdür və buna görə də bəzi nitrat (NO3-),
fosfat (H2PO4-) və sulfat (SO42-) kimi bitki qidaları mənfi
yüklü ionlarla (anionlar) bağlanmırlar. Nəticədə, bu qida
maddələri suyun yuyulması, yəni suyun torpaq üzərindən
axması ilə asanlıqla itirilirlər. Müsbət yüklü ionlar
(kationlar) - kalium (K+), kalsium (Ca2+) və maqnezium
(Mg2+) mənfi yüklü torpaq hissəciklərinə daha möhkəm
bağlandığından yuyulma ilə asanlıqla
itirilmirlər.

Şəkil 37.3 Torpaqda kation mübadiləsi
3 Torpaq məhlulundakı H ionları torpaq hissəciklərinin
mənfi yüklərini neytrallaşdırır və bununla da, mineral
kationların torpaq məhluluna buraxılmasına səbəb olur.
+

2 CO2 H2O ilə
reaksiyaya girərək
H2CO3 yaradır, bu
isə parçalandıqda
H+ buraxır.

1 Köklər tənəffüs
yolu ilə CO2 ifraz
edərək və H+-i torpağa nasosla vuraraq,
torpaq məhlulunu
turşulaşdırırlar.

göstərir. Məsələn, soxulcanlar üzvi maddələri
istehlak edir və qidalarını burada böyüyən bakteriya
və göbələklərdən alırlar. Onlar tullantıları emal edir,
və böyük miqdarda materialı torpaq səthinə daşıyırlar.
Bundan əlavə, onlar üzvi maddələri daha dərin qatlara
keçirirlər. Soxulcanlar torpaq hissəciklərini qarışdırmaqla qaz diffuziyasınnın yaxşılaşmasına və suyun
daha yaxşı tutulmasına yol açırlar. Köklər də torpağın
teksturası və tərkibinə təsir göstərirlər. Məsələn, köklər
torpağa bağlanaraq həm eroziyanı, həm də turşular
ifraz edərək, torpaq pH-nı azaldırlar.

Torpağın Mühafizəsi və Dayanıqlı Əkinçilik

4 Köklər
buraxılan
kationları
udurlar.

VİZUAL BACARIQ pH-ın aşağı düşməsi hansının daha çox torpaqdan yuyulmasına gətirib çıxarar: kationların, yoxsa anionların?
Cavabınızı izah edin.

Köklər mineral kationları birbaşa torpaq hissəciklərindən
udmur, onları torpaq məhlulundan alır. Mineral kationlar
torpaq məhluluna kation mübadiləsi ilə - kationların torpaq hissəciklərindən digər kationlar, xüsusən, H+ tərəfindən kənarlaşdırılması ilə daxil olurlar (Şəkil 37.3). Buna
görə də torpağın kationları mübadilə etmə qabiliyyəti kation yapışma yerlərinin sayına və torpağın pH səviyyəsinə
əsasən təyin olunur. Ümumilikdə, torpaqda gil və üzvi
maddələr nə qədər çox olarsa, kation mübadiləsi qabiliyyəti də bir o qədər yüksək olur. Gil tərkibi vacibdir, çünki bu
kiçik hissəciklərin səth sahəsinin həcmə nisbəti yüksəkdir
ki, bu da böyük miqdarda kationun torpağa bağlanmasına
imkan verir.

Üzvi Komponentlər
Torpağın üst qatının əsas üzvi hissəsi tökülmüş yarpaqların,
ölü orqanizmlərin, nəcis və digər üzvi maddələrin bakteriya və göbələklər tərəfindən parçalanması nəticəsində
əmələ gələn üzvi materialdan ibarət olan humusdur. Humus gil hissəciklərinin bir yerə yığılmasının qarşısını alaraq
suyu saxlasa da, əmələ gətirdiyi torpaq köklərin havalanması üçün üçün hələ də məsaməli qalır. Humus torpağın
kation mübadiləsi qabiliyyətini artırır və mikroorqanizmlər
üzvi maddələri parçaladıqca, tədricən torpağa qayıdan
mineral qidaların anbarı rolunu oynayır.
Torpağın üst qatında heyrətamiz sayda və müxtəliflikdə
orqanizmlər yaşayır. Bir çay qaşığı üst qatda təxminən 5
milyard bakteriya var ki, bunlar da göbələklər, yosunlar,
digər protistlər, böcəklər, yer qurdları, nematodlar və bitki
kökləri ilə birlikdə yaşayırlar. Bütün bu orqanizmlərin
fəaliyyəti torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə təsir

Qədim fermerlər müəyyən bir torpaq sahəsindəki
məhsulun illər keçdikcə azaldığının fərqindəydilər.
Daha əvvəllər işlənməmiş yeni ərazilərə keçdikdə də
eyni şey müşahidə olunurdu. Nəticədə anlamışdılar ki,
gübrələmə, yəni mineral qida maddələrinin torpağa
əlavə edilməsi, torpağı hər mövsüm, yer dəyişmədən,
becərməyə imkan verən və bərpa olunan bir mənbəyə
çevirə bilər. Bu, oturaq əkinçilik kimi yeni bir həyat
tərzinin formalaşmasına xidmət etmişdir. İnsanlar daimi
yaşayış yerləri – ilk kəndləri – tikməyə başlamışdırlar.
Bundan əlavə, yığım mövsümləri arasında istifadə etmək üçün qida tədarükünə başlanmış və bu da insanlar
arasında əkinçilikdən başqa digər peşələrin də yaranmasına şərait yaratmışdır. Bir sözlə, gübrələmə və digər
yollarla torpaqların bərpa və idarə olunması müasir
cəmiyyətlərin yaranmasına töhfə vermişdir.
Təəssüf ki, 1930-cu illərdə ABŞ-ın cənub-qərbindəki Böyük Düzənlikləri bürüyən ekoloji və humanitar
fəlakətə səbəb olan Amerika Toz Tufanı nümunəsində
olduğu kimi, torpaqların düzgün idarə edilməməsi
də dünya tarixində təkrarlanan problemlərə səbəb
olmuşdur. Bu bölgə uzun müddət davam edən
quraqlıq və onilliklər ərzində yanlış əkinçilik metodları
nəticəsində formalaşan dağıdıcı toz fırtınalarından əziyyət çəkmişdir. Fermerlərin gəlməsindən əvvəl, Böyük
Düzənliklər təkrarlanan quraqlıq və leysan yağışlarına
baxmayaraq, torpağı bərkidən sərt otlarla örtülmüşdü.
Lakin 1800-cü illərin sonu və 1900-cü illərin əvŞəkil 37.4 Amerikada 1930-cu illərdə baş verən Toz
Tufanından bir görüntü.

Bu toz buludlarının yaranmasına hansı torpaq horizontu
töhfə vermişdir?
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vəllərində bu ərazilərdə məskunlaşan çox sayda ev sahibi
buğda əkib mal-qara yetişdirməyə başladı. Torpaqların
bu şəkildə istifadəsi onu küləklər tərəfindən eroziyaya
məruz qoydu. Bir neçə il sürən quraqlıq isə problemi
daha da çətinləşdirdi. 1930-cu illərdə “qara fırtınalarla”
böyük miqdarda münbit torpaq sovrularaq, milyonlarla
hektar əkin sahəsi yararsız hala gəldi (Şəkil 37.4). Ən
dağıdıcı toz fırtınalarından birində toz buludları şərqdən
Çikaqoya qədər getmiş, burada torpaq qar kimi yerə
yağmış və fəsadları hətta Atlantik okeanının sahillərinə
qədər sirayət etmişdir. Toz Tufanı bölgəsindəki yüz minlərlə insan evlərini və torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır və bu hal John Steinbeck-in “Qəzəb
Salxımı” romanında tarixin yaddaşına köçürülmüşdür.
Torpağın düzgün idarə edilməməsi bu günə qədər
də böyük problem olaraq qalmaqdadır. Dünyanın əkin
sahələrinin 30%-dən çoxunda kimyəvi çirklənmə, mineral çatışmazlığı, aşırı turşluq, şoranlıq və yetərsiz drenaj
kimi səbəblərdən dolayı məhsuldarlıq aşağı düşmüşdür.
Dünya əhalisi artdıqca qidaya tələbat artır. Torpağın keyfiyyəti kənd təsərrüfatı məhsuldarlığına mühüm təsir etdiyindən, torpaq resursları uzaqgörənliklə idarə olunmalıdır. Bu gün ən məhsuldar torpaqlar artıq əkinçilik üçün
istifadə olunur. Buna görə də fermerlərin təsərrüfat üçün
istifadə edə biləcəkləri yeni ərazilər yoxdur. Bu səbəbdən fermerlərin dayanıqlı kənd təsərrüfatına, yəni təbii resursların mühafizəsinə əsaslanan, ekoloji cəhətdən
təhlükəsiz və qazanclı olan əkinçilik təcrübələrinə keçidi
labüd olmalıdır. Dayanıqlı kənd təsərrüfatına suvarma
və torpaq düzəlişlərindən düzgün istifadə edilmə, torpaq
qatının şoranlaşma və eroziyadan qorunması və yararsız
torpaqların bərpası daxildir.

Suvarma
Bitki böyüməsində məhdudlaşdırıcı amil çox vaxt su
Şəkil 37.5 Qəfil torpaq çökməsi. Yeraltı sulardan suvarma üçün
ifrat dərəcədə istifadə Floridada belə bir çökəkliyin yaranmasına səbəb
olmuşdur.
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olur. Bəlkə də heç bir texnologiya suvarma qədər təsərrüfat məhsuldarlığını artırmamışdır. Bununla bərabər,
suvarma şirin su ehtiyatlarının ən çox istifadə edildiyi
yerdir. Dünyada bütün şirin su istifadəsinin 75%-i kənd
təsərrüfatının payına düşür. Quraq bölgələrdən axan
çox sayda çayın suyu suvarma üçün istifadə edildiyinə
görə bu çaylarda suyun səviyyəsi kəskin azalıb. Lakin
suvarma üçün istifadə olunan suyun əsas mənbəyi
çaylar və göllər kimi yerüstü sular deyil, akvifer adlanan
yeraltı su ehtiyatlarıdır. Dünyanın bəzi yerlərində suyun
götürülmə sürəti su qatlarının təbii şəkildə dolma
sürətindən yuxarıdır. Bunun nəticəsi isə, yer səthinin
tədricən aşağı düşməsi və ya qəfil batması olan torpaq
çökməsidir (Şəkil 37.5). Torpaq çökməsi drenaj yollarını
dəyişdirir, tikililərə ziyan vurur, yeraltı bulaqların itirilməsinə gətirib çıxarır və daşqın riskini artırır.
Xüsusən də, yeraltı sular vasitəsilə suvarma torpağın
şoranlaşmasına - torpağa əkin üçün əlverişsiz dərəcədə
böyük miqdarda duzun qatılmasına səbəb ola bilər.
Suvarma suyunda həll olmuş duzlar suyun buxarlanması
nəticəsində torpaqda toplanır və torpaq məhlulunun su
potensialını daha mənfi hala gətirir. Torpaqdan köklərə
yönələn su potensialı qradienti azalır və suyun qəbulu
aşağı düşür (Şəkil 36.12).
Suyun böyük hissəsi buxarlandığı üçün suvarma
növlərinin bir çoxu, o cümlədən, tarlaların su ilə doldurulması israfçılıq hesab olunur. Sudan səmərəli istifadə
etmək üçün fermerlər torpaqlarının su tutma qabiliyyətini, bitkilərin suya olan ehtiyacını və bunlara uyğun
suvarma texnologiyalarını öyrənib tətbiq etməlidirlər.
Populyar texnologiyalardan biri olan damcı suvarması,
suyun torpağa və bitkilərə birbaşa kök zonasında
yerləşdirilmiş dəlikli plastik borulardan axıdılmasıdır.
Damcı suvarma metodu daha az su sərf etdiyindən və
şoranlaşmanı azaltdığından, əsasən, quraq ərazilərdəki
təsərrüfatlarda istifadə olunur.

Gübrələmə
Təbii ekosistemlərdə mineral qida maddələri adətən
heyvan tullantılarının emalı və humusun parçalanması
ilə yenilənir. Ancaq kənd təsərrüfatı təbii proses deyil.
Məsələn, yediyiniz kahı bir əkinçinin tarlasından əxz
olunan mineralları özündə ehtiva edir. Qida tullantıları
bədəndən çıxdıqdan sonra tərkibindəki minerallar ilkin
mənbəyindən çox uzaqda torpağa qarışır. Beləliklə, hər
yığımdan sonra fermerin tarlası qida maddələri baxımından daha da kasıblaşır. Qidalanmanın tükənməsi qlobal
torpaq böhranının əsas səbəbidir. Fermerlər gübrələmə
yolu ilə qida tükənməsinin qarşısını almağa məcburdurlar.
Bu gün sənayeləşmiş ölkələrin əksər fermerləri ya
mədənlərdən alınan, ya da böyük enerji sərfiyyatlı proseslərlə əldə olunan minerallardan ibarət gübrələrdən
istifadə edirlər. Bu gübrələr, adətən, azot (N), fosfor (P)
və kalium (K) kimi mineral maddələri tükənmiş torpaqları ən çox çatışmayan maddələrlə zənginləşdirirlər.
N-P-K nisbəti adlanan üç rəqəmli kodla etiketlənmiş

gübrələri görmüş ola bilərsiniz. Məsələn, “15–10–5” adlandırılan gübrə 15% N (ammonium və ya nitrat), 10% P
(fosfat) və 5% K-dan (mineral kalium duzları) ibarət olur.
Peyin, balıq unu və kompost “üzvi” gübrələr adlanır,
çünki bioloji mənşəlidirlər və parçalanan üzvi materialdan ibarətdirlər. Bitkilərin üzvi materialdan yararlanması
üçün, əvvəlcə bu maddələr köklər tərəfindən udula bilən
qeyri-üzvi maddələrə parçalanmalıdırlar. Bitkinin udduğu
minerallar, üzvi gübrə və ya kimyəvi mənşəyindən asılı
olmayaraq, eyni formada və təsirdə olur. Burada əsas
fərqlərdən biri odur ki, üzvi gübrələr tərkibindəki mineralları torpağa tədricən buraxır, sənaye gübrələri isə torpağa
dərhal qarışdığı halda, orada uzun müddət qalmır. Köklər
tərəfindən udulmayan minerallar torpaqdan yağış suyu və
ya suvarma yolu ilə yuyulurlar. Bu azmış kimi, minerallar
axıb göllərə qarışanda yosun populyasiyalarında partlayışa
gətirib çıxarır ki, bu da öz növbəsində, göldə oksigen səviyyəsinin düşməsinə və balıq populyasiyalarının məhvinə
səbəb ola bilir.

Torpaq pH-nın Tənzimlənməsi
Torpaq pH-ı kation mübadiləsinə və mineralların kimyəvi
formasına təsir göstərərək, mineralların əlçatanlığını
müəyyən edir. Torpağın pH-ından asılı olaraq, müəyyən
bir mineral torpağın gil hissəciklərinə çox sıx bağlandığından bitkinin uda bilmədiyi kimyəvi formada ola bilər.
Bitkilərin əksəriyyəti bir qədər turş torpağa üstünlük
verirlər, çünki yüksək H+ qatılığı müsbət yüklü mineralları
torpaq hissəciklərindən kənarlaşdıra və bitkinin onları
udması üçün daha əlçatan edə bilər. Torpağın pH səviyyəsini tənzimləmək çətin məsələdir, çünki H+ qatılığındakı
dəyişiklik bir mineralı daha əlçatan edərkən, digərini daha
az əlçatan edə bilər. Məsələn, pH 8-də bitkilər kalsiumu
uda bilir, ancaq dəmirin udulması demək olar ki, mümkün
deyil. Torpağın pH dəyəri əkilən bitkinin mineral ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Torpaq çox qələvidirsə, sulfat əlavə
etmək pH səviyyəsini aşağı salacaq. Çox turş olan torpaq
isə əhəng (kalsium karbonat və ya kalsium hidroksid) əlavə
edilməklə tənzimlənə bilər.
Torpağın pH-ı 5-ə və daha aşağı düşdüyü zaman zəhərli
alüminium ionları (Al3+) torpaq məhlulunda daha çox həll
olaraq, köklər tərəfindən udulur. Bu da kök sisteminin
inkişafını dayandır və vacib bitki qidası olan kalsiumun
udulmasının qarşısını alır. Bəzi bitkilər Al3+-a bağlanaraq,
onu zərərsiz hala gətirən üzvi anionlar ifraz etməklə
yüksək Al3+ səviyyəsinin öhdəsindən gələ bilirlər. Buna
baxmayaraq, aşağı torpaq pH-ı və Al3+ zəhərliliyi, xüsusilə
də, böyüməkdə olan əhali üçün qida istehsalı tələbatının
ən çox olduğu tropik bölgələrdə ciddi problemlər yaratmağa davam edir.

Eroziyanın Tənzimlənməsi
Toz Tufanında olduğu kimi, su və külək eroziyası da torpağın üst qatını böyük miqyasda süpürə bilər. Qida maddələri külək və axınlarla aparıldığı üçün, bu cür aşınmalar
torpaqların yararsızlaşmasına səbəb olur. Eroziyanı məh-

Şəkil 37.6 Kontur becərməsi. Bu bitkilər təpə boyu yuxarıdan
aşağıya yox, dairəvi cərgələr şəklində əkilmişdir. Kontur becərməsi
sərt yağışlardan sonra su axınlarını və üst qatın eroziyasını yavaşlatmağa kömək edir.

dudlaşdırmaq məqsədi ilə əkinçilər, adətən, əkin
ərazilərinin konturları boyu küləyin qarşısını alan
ağac cərgələri, teraslarda yamac bitkiləri əkirlər (Şəkil
37.6). Yonca və buğda kimi bitkilər torpaqda yaxşı
örtük təşkil edir və onu, qarğıdalı kimi daha geniş
aralıqlarla əkilən bitkilərdən, daha yaxşı qoruyurlar.
Eroziyanı laydırsız şumlama kimi tanınan şumlama texnikası ilə də azaltmaq olur. Ənənəvi şumlama
zamanı bütün sahə şumlanır və ya çevrilir. Bu təcrübə
alaq otlarını idarə etməyə kömək etsə də, eyni zamanda, torpağı mexaniki aşınmadan qoruyan kök
şəbəkəsini parçalayır və səth axınlarının artmasına,
eroziyaya səbəb olur. Laydırsız şumlamada xüsusi
kotan toxum və gübrə üçün dar şırımlar açır. Bu yolla,
tarla daha az gübrə və torpağa minimal müdaxilə ilə
əkilir.

Fitosağaltma
Zəhərli metallar və ya üzvi tullantılar torpağı və qrunt
sularını çirkləndirdiyinə görə bəzi torpaq sahələri
əkin üçün yararsız hala düşür. Ənənəvi olaraq, torpağın sağaldılması və ya çirklənmiş torpaqların detoksifikasiyası bir çox hallarda çirklənmiş torpağın
poliqonda yığılıb saxlanması kimi qeyri-bioloji texnologiyalara əsaslansa da, bu üsullar baha başa gəlir
və çox vaxt landşaftı zədələyir. Bəzi bitkilərin torpaq
çirkləndiricilərini torpaqdan çıxartmaq və bədəninin
müəyyən hissələrində cəmləşdirmək qabiliyyəti var.
Fitosağaltma bu qabiliyyətdən istifadə etməklə,
həmin bitki hissələrini daha təhlükəsiz şəkildə aradan
qaldıran qeyri-dağıdıcı biotexnologiyadır. Məsələn,
dağ qəpik-vəzərisi (Thlaspi caerulescens) tumurcuqlarında əksər bitkilərin dözə biləcəyindən 300 dəfə daha
artıq sink toplaya bilir. Bitkilərin zoğlarını yığaraq
sinki torpaqdan çıxarmaq mümkündür. Belə bitkilər
polad əritmə zavodları tərəfindən, minalar və ya nüvə
sınaqları ilə çirkləndirilmiş ərazilərin təmizlənməsi
üçün çox faydalı ola bilərlər. Fitosağaltma prokariot və
protistlərdən də istifadə edən, daha ümumi bir sahə
olan biosağaltmanın bir növüdür (Başlıq 27.6 və 55.5).
Davamlı əkinçilik üçün torpaq mühafizəsinin
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vacibliyini müzakirə etdik. Mineral qida maddələri
torpağın münbitliyinə böyük töhfə verir, lakin ən vacib
minerallar hansılardır və onlar bitkilərə niyə lazımdır?
Bunlar növbəti hissənin mövzularıdır.

YOXLAMA 37.1
1. ”Yaxşı şeyin artıqlığı” ifadəsini bitkilərin suvarılması və
gübrələnməsinə necə şamil etmək olar? Cavabınızı izah edin.
2. Bəzi qazon biçənlər biçini toplayır. Bu texnologiya bitki qida
lanmasına necə təsir edə bilər?
3. ƏGƏR [Loam]lı torpaqlara gil əlavə etmək kation mübadiləsi
və su saxlama qabiliyyətinə necə təsir edir? Cavabınızı izah
edin.

birləşmələrin əsas komponentləridir: karbon, oksigen,
hidrogen, azot, fosfor və kükürd. Digər üç makroqida isə
kalium, kalsium və maqneziumdur. Bütün mineral qida
maddələri arasında bitki böyüməsi və məhsuldarlığına
ən çox töhfə verəni azotdur. Bitkilər zülalların, nuklein
turşularının, xlorofilin və digər vacib üzvi molekulların
tərkib hissəsi olaraq, azot tələb edir. Cədvəl 37.1-də
makroqidaların funksiyalarının xülasəsi verilmişdir.
Digər zəruri elementlərə mikroqidalar deyilir, çünki
bitkilərin bunlara daha az miqdarda ehtiyacı var. Bunlar
xlor, dəmir, manqan, bor, sink, mis, nikel və molibdendir.
Natrium, fotosintezin C4 və ya CAM yollarını istifadə
edən bitkilər üçün doqquzuncu vacib mikroqidadır ki,
(Başlıq 10.4) o da iki növ karbon fiksasiyası üçün istifadə

4. ƏLAQƏ QUR Torpağın əmələgəlməsində suyun xassələrinin
verdiyi üç töhfəni təsvir edin. Başlıq 3.2-yə nəzər salın.

Tədqiqat Metodu Hidroponik Kultura

BAŞLIQ 37.2
Bitki kökləri torpaqdan zəruri
elementləri udur
Su, hava və torpaqdakı minerallar bitkinin böyüməsinə
töhfə verir. Bitkidəki su tərkibini ölçmək üçün qurudulmadan əvvəl və sonrakı kütləni müqayisə etmək olar.
Adətən, bir bitkinin təzə kütləsinin 80-90%-i sudan ibarətdir. Qalan quru kütlənin 96%-i fotosintez
nəticəsində əmələ gələn sellüloz və nişasta kimi karbohidratlardan ibarətdir. Buna görə də, karbohidrat
komponentləri - karbon, oksigen və hidrogen - qurudulmuş bitki kütləsində ən çox rast gəlinən elementlərdir.
Torpaqdan alınan qeyri-üzvi maddələr bitkinin yaşaması
üçün vacib olsalar da, onun quru kütləsinin yalnız 4%-ni
təşkil edirlər.

Zəruri Elementlər
Bitkilərdəki qeyri-üzvi maddələrin tərkibində 50-dən
çox kimyəvi element var. Bitkilərin kimyəvi tərkibini öyrənərkən, zəruri olan elementləri digərlərindən
fərqləndirməliyik. Hər hansı bir kimyəvi element bitkinin yalnız həyat dövrəsini tamamlaması və çoxalması
üçün lazım olduqda, zəruri element hesab olunur.
Hansı kimyəvi elementlərin zəruri olduğunu
müəyyən etmək üçün, tədqiqatçılar bitkilərin torpaq
əvəzinə mineral məhlullarda əkildiyi hidroponik kulturadan istifadə edirlər (Şəkil 37.7). Bu cür tədqiqatlar bütün bitkilər üçün lazım olan 17 zəruri elementi
müəyyən etməyə kömək etmişdir. Hidroponik kulturadan kiçik miqyasda bəzi istixana bitkilərini yetişdirmək
üçün də istifadə olunur.
Doqquz zəruri elementə makroqidalar deyilir ki,
bitkilərin onlara nisbətən böyük miqdarda ehtiyacı var.
Bunlardan altısı bitki strukturunu meydana gətirən üzvi
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Tətbiq Hidroponik kulturada bitkilər torpaq əvəzinə mineral məhlulunda
yetişdirilir. Hidroponik kulturanı, həm də bitkilər üçün zəruri elementləri təyin
etmək məqsədi ilə də istifadə edirlər.
Texnika Bitki köklərini mineral tərkibi bilinən və havalandırılan məhlula batırırlar. Suyun havalandırılması kökləri hüceyrə tənəffüsü üçün oksigenlə təmin
edir. (Qeyd: Yosunların böyüməsinin qarşısını almaq üçün kolbalar, adətən
qeyri-şəffaf olur.) Dəmir kimi bir mineralı məhlulun tərkibindən çıxararaq,
onun zəruri olub-olmadığını öyrənmək olar.

Kontrol: Bütün mineralları
özündə ehtiva edən məhlul

Təcrübə: Dəmirsiz Məhlul

Nəticələr Çıxarılmış mineral zəruridirsə, mineral çatışmazlığı simptomları
məsələn, böyümənin zəifləməsi və yarpaq rənginin qaçması əmələ gəlir. Bu
halda bitki öz həyat dövrəsini başa vura bilmir. Fərqli elementlərin çatışmazlığı fərqli formalarda özünü biruzə verə bilər və bu müxtəliflik torpaqda hansı
mineralın çatışmadığını təyin etməyə kömək edir.

olunan CO2 qəbuledicisinin (fosfoenolpirüvatın) bərpası
üçün lazımdır.
Bitkilərdə mikroqidalar, əsasən, kofaktorlar, yəni
enzim reaksiyalarında köməkçi qeyri-protein rolunu
oynayırlar (Başlıq 8.4). Məsələn, xloroplast və mitokondri elektron nəqliyyat zəncirlərindəki proteinlərdən
olan sitoxromların tərkibində dəmir olur. Mikroqidalar,
ümumiyyətlə, bitkilərin yalnız kiçik miqdarda ehiyac
duyduğu katalitik rol oynayırlar. Məsələn, bitkilərin

Cədvəl 37.1 Bitkilərdə Makroqidalar
Element
(Bitkilər Tərəfindən
Udulan Forması)

Quru
Toxumada
Kütləsi (% ilə)

Əsas
Funksiyaları

Çatışmazlığının Görünən Erkən Simptomları

Makroqidalar
Karbon
(CO2)

45%

Bitkidəki üzvi birləşmələrin
əsas komponenti

Zəif böyümə

Oksigen
(CO2)

45%

Bitkidəki üzvi birləşmələrin
əsas komponenti

Zəif böyümə

Hidrogen
(H2O)

6%

Bitkidəki üzvi birləşmələrin
əsas komponenti

Büzüşmə, zəif böyümə

Azot
(NO3-, NH4+)

1.5%

Nuklein turşuları, protein və
xlorofilin komponenti

Qoca yarpaqların uclarında xlorozis (ifrat dərəcədə əkilmiş
və ya üzvi materialı kasad olan torpaqlarda tez-tez rast gəlinir)

Kalium
(K+)

1%

Bir çox enzimin kofaktoru; su tarazlığında
iştirak edən əsas həllolan; stomaların işləyişi

Qoca yarpaqların ləkələnməsi, yarpaq kənarlarının quruması; zəif
gövdələr; zəif inkişaf etmiş köklər (turş və ya qumlu torpaqlarda
tez-tez rast gəlinir)

Kalsium
(Ca2+)

0.5%

Orta lamel və hüceyrə divarlarının vacib komponenti;
membran qoruma funksiyası; siqnalötürmə

Cavan yarpaqların qırışması; təpə tumurcuqlarının məhvi
(turş və ya qumlu torpaqlarda tez-tez rast gəlinir)

Maqnezium
(Mg2+)

0.2%

Xlorofilin tərkib hissəsi;
bir çox enzimin kofaktoru

Qoca yarpaqlarda damarlar arasında xlorozis
(turş və ya qumlu torpaqlarda tez-tez rast gəlinir)

Fosfor
(H2PO4-, HPO42-)

0.2%

Nuklein turşuları, fosfolipidlər və
ATP-nin tərkib hissəsi

Sağlam görünüş lakin çox yavaş böyümə; nazik gövdələr; damarların bənövşəyiləşməsi; zəif çiçəkləmə və meyvələmə (nəm, turş və
ya soyuq torpaqlarda tez-tez rast gəlinir)

Kükürd
(SO42-)

0.1%

Proteinlərin tərkib hissəsi

Cavan yarpaqlarda ümumi xlorozis
(qumlu və ya qumsal nəm torpaqlarda tez-tez rast gəlinir)

ƏLAƏQ QUR

Bitkinin quru kütləsindəki oksigenin böyük hissəsinin mənbəyi nəyə görə O2 yox, CO2-dir? Başlıq 10.1-ə nəzər salın.

Şəkil 37.8 Qarğıdalı bitkisinin timsalında ən çox rast gəlinən
mineral çatışmazlıqları. Mineral çatışmazlığı simptomları
növdən növə dəyişə bilər. Qarğıdalıda azot çatışmazlığı yarpaq
uclarından başlayaraq, mərkəz xətti boyunca aşağı doğru gedən
saralma şəklində özünü biruzə verir. Fosfor çatışmazlığı olan qarğıdalı bitkisinin, əsasən, cavan yarpaqlarında kənarların bənövşəyi rəng alması müşahidə olunur. Kalium çatışmazlığı isə qoca
yarpaqların uclarında və kənarlarında “yanma” və ya qurumaya
gətirib çıxarır.
Sağlam

Azot
çatışmazlığında
Fosfor
çatışmazlığında

Kalium
çatışmazlığında

molibden tələbi o qədər cüzidir ki, qurudulmuş bitki
kütləsindəki hər 60 milyon hidrogen atom qarşılığında bu nadir elementdən yalnız bir atom ola bilir. Buna
baxmayaraq, molibden və ya başqa bir mikroqidanın
çatışmazlığı bitkini zəiflədə və ya məhv edə bilər.

Mineral Çatışmazlığı Simptomları
Çatışmazlığın əlamətləri, müəyyən qədər, mineralın
qida olaraq, həyata keçirdiyi funksiyasından asılıdır.
Məsələn, xlorofilin tərkib hissəsi olan maqneziumun
çatışmazlığı xloroza, yəni yarpaqların saralmasına
səbəb olur. Bəzi hallarda çatışmazlıqla onun simptomları arasındakı əlaqə daha dolayı olur. Məsələn,
xlorofilin tərkibində dəmir olmasa da, dəmir çatışmazlığı xloroza səbəb ola bilər, çünki xlorofil sintezinin
fermentativ mərhələsində dəmir ionları kofaktor kimi
istifadə olunur.
Mineral çatışmazlığı əlamətləri təkcə qidanın bitkinin inkişafındakı rolundan deyil, həm də onun bitki
daxilindəki hərəkətliliyindən asılıdır. Bir qida sərbəst
hərəkət edirsə, çatışmazlığın simptomları ilk növbədə
yaşlı orqanlarda meydana çıxır, çünki kasad olan qidaların çoxu gənc, böyüyən toxumalarda istifadə olunur.
Məsələn, maqnezium nisbətən hərəkətlidir və əsasən,
gənc yarpaqlara ötürülür. Buna görə də maqnezium
FƏSİL 1 Biologiyanın
Əsas
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL
37 Mövzuları,
Torpaq vəTəkamül
Bitkilərin
Qidalanması
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çatışmazlığı olan bir bitkidə xloroz əlamətləri öncə
köhnə yarpaqlarda özünü biruzə verir. Bunun əksinə,
nisbətən hərəkətsiz bir mineralın çatışmazlığı isə əvvəlcə bitkinin gənc hissələrinə təsir edir, yaşlı toxumalarda
isə, qısamüddətli dövrdə saxlana biləcək miqdarda ola
bilir. Məsələn, dəmir bitkinin daxilində sərbəst hərəkət
etmir və dəmir çatışmazlığı yaşlı yarpaqlara hər hansı
bir təsir etməzdən əvvəl, gənc yarpaqların saralmasına
səbəb olur. Bitkinin mineral tələbatı ilin vaxtı və bitkinin yaşı ilə də dəyişə bilir. Məsələn, gənc fidanlar nadir
hallarda mineral çatışmazlığı əlamətləri göstərir, çünki
mineral tələbatları, əsasən, toxumların özlərində saxlanılan ehtiyatlardan azad olunan minerallar tərəfindən
qarşılanır.
Mineral çatışmazlığının əlamətləri növdən növə
dəyişə bilər, lakin müəyyən bir bitkidə diaqnoza kömək
edəcək qədər sabitdir. Şəkil 37.8-də qarğıdalı yarpaqlarının nümunəsində göründüyü kimi, fosfor, kalium və azot çatışmazlıqları ən çox rast gəlinən mineral
çatışmazlığı növləridir. Elmi Bacarıq Məşğələsində
portağal ağacı yarpaqlarında mineral çatışmazlığı diaqnozunu təcrübə edə bilərsiniz. Mikroqida çatışmazlığı
makroqida çatışmazlığından daha nadirdir və daha çox
torpaq tərkibindəki fərqlər üzündən müəyyən coğrafi
bölgələrdə rast gəlinir. Diaqnozu təsdiqləməyin bir yolu
bitki və ya torpağın mineral tərkibini analiz etməkdir.
Mineral çatışmazlığını düzəltmək üçün lazım olan hər
hansı bir mikroqida miqdarı çox vaxt cüzi olur. Məsələn,
meyvə ağaclarındakı sink çatışmazlığı hər ağacın gövdəsinə bir neçə sink mıx vurmaqla müalicə edilə bilər.
Lakin dozanın düzgün təyin edilməsi vacibdir, çünki
mikroqida və ya makroqidanın normadan artıq dozası
zərərli və ya zəhərli ola bilər. Məsələn, azotun çoxluğu pomidorda yaxşı meyvə istehsalı yerinə gövdənin
böyüməsinə səbəb ola bilər.

Genetik Dəyişdirmə ilə Bitki
Qidalanmasının Yaxşılaşdırılması

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Müşahidələr aparmaq
Bu Bitki Hansı Mineralın Çatışmazlığını Nümayiş Etdirir?
Əkinçilər, adətən, məhsullarındakı mineral çatışmazlığını
yarpaqlarda yaranan əlamətlərə məsələn, xlorozisə (saralma),
bəzi yarpaqların məhv olmasına, rəngin qaçmasına, qırışmaya,
yanmaya, ölçüdə və ya teksturadakı dəyişmələrə əsasən təyin
edirlər. Bu məşğələdə mineral çatışmazlığı haqda mətndən və
Cədvəl 37.1-dən öyrəndiklərinizə əsaslanaraq, bitkinin yarpaqlarını
müşahidə etməklə bitkidə hansı mineral çatışmazlığı olduğunu təyin
edəcəksiniz.
Data Mineral çatışmazlığı əlamətləri nümayiş etdirən portağal
ağacının yarpaqlarının fotosu bu məşğələ üçün istifadə edəcəyiniz
data olacaq.

Qoca yarpaq

Cavan yarpaq

DATANI ŞƏRH EDİN
1. Cavan yarpaqlar, görünüş baxımından, qoca yarpaqlardan nə ilə
fərqlənir?
2. Şəkildə ən gözəçarpan mineral çatışmazlığı hansıdır?
Çatışmazlıqları bu əlamətə gətirib çıxaran üç qida maddəsi deyin.
Əlamətin ortaya çıxdığı bölgələri nəzərə alsaq, bu qidalardan
hansını siyahıdan çıxarmaq olar və niyə? Bölgələr digər iki qida
haqda nə söyləməyə əsas verir?
3. Torpağın humus baxımından kasad olduğunu bilmək, bu
çatışmazlığın səbəbi ilə bağlı irəli sürdüyünüz hipotezinizə necə
təsir edər?

Bitki bəslənməsini müzakirə edərkən, bura qədər, torpaq şəraitini məhsula uyğunlaşdırmaq üçün əkinçilərin
suvarma, gübrələmə və digər vasitələrdən necə istifadə
etdiyindən bəhs etdik. Bu yanaşmanın əksi isə, bitkilərin özlərini torpağa daha yaxşı uyğunlaşdırmaq üçün
genetik mühəndislikdən istifadə etməkdir. Burada bitki
qidalanması və gübrə istifadəsini yaxşılaşdıran iki gen
mühəndisliyi nümunəsinə nəzər salacağıq.

dəyişdirmişlər. Nəticədə yaranan bitkilərdəki yüksək
miqdarda limon turşusu istehsalı alüminium əleyhinə
müqaviməti artırmışdır.

Alüminium toksikliyinə qarşı müqavimət

Ağıllı Bitkilər

Turş mühitli torpaqlarda alüminium bitki köklərini
zədələyir və məhsuldarlığı azaldır. Alüminium müqavimətinin əsas mexanizmi köklər tərəfindən üzvi turşuların (məsələn, alma və limon turşusu) ifrazıdır. Turşu
molekulları sərbəst alüminium ionları ilə birləşərək,
torpağın tərkibindəki alüminium səviyyəsini aşağı salır.
Alimlər tütün və papaya bitkilərinin genomuna bir bakteriyadan alınan sitrat sintaz genini daxil edərək onları

Kənd təsərrüfatı tədqiqatçıları gübrə istifadəsini
azaltmaqla məhsuldarlığın qorunması yollarını inkişaf
etdirirlər. Bu istiqamətdəki yanaşmalardan biri, qida
çatışmazlığı yaxınlaşdıqda, ola biləcək ziyan baş verməmişdən əvvəl siqnal verən “ağıllı” bitkilərin genetik
olaraq hazırlanmasını özündə ehtiva edir. Ağıllı bir bitki
növü, bitki toxumalarında fosfor azalmağa başlayanda RNA polimeraza (transkripsiya enzimi) daha asan
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bağlanan bir promoterden (genin transkripsiyasının haradan
başladığını təyin edən DNA ardıcıllığı) istifadə edir. Bu
promoter yarpaq hüceyrələrində açıq mavi piqmentin yaranmasına səbəb olan “xəbərçi” genlə əlaqələnmiş olur (Şəkil
37.9). Bu ağıllı bitkilərin yarpaqları mavi ton aldıqda, əkinçi
fosfor tərkibli gübrə əlavə etməyin vaxtı gəldiyini bilir.
İndiyə qədər öyrəndiniz ki, güclü bitki inkişafını təmin
etmək üçün torpaq mineral qida ilə kifayət qədər təchiz
olunmalı, kifayət qədər havalanmalı, yaxşı su saxlama
qabiliyyətinə, aşağı duzluluq və neytrala yaxın pH-a malik olmalıdır. Eyni zamanda, minerallar və digər kimyəvi
maddələr zəhərli dozalarda olmamalıdır. Torpağın bu fiziki
və kimyəvi xüsusiyyətləri mövzunun sadəcə bir hissəsidir:
torpağın canlı hissəsini də nəzərə almalıyıq.

YOXLAMA 37.2
1. Bəzi zəruri elementlər digərlərindən daha vacibdirlərmi? Cavabınızı
izah edin.
2. ƏGƏR Bir element bitkinin böyümə sürətini artırırsa, ona zəruri
element demək olarmı?
3. ƏLAQƏ QUR Şəkil 9.17-ə əsaslanaraq, hidroponik yetişən
bitkilərin kifayət qədər havalanmadıqları təqdirdə, nəyə görə daha
yavaş böyüyəcəyini izah edin.

BAŞLIQ 37.3
Bitki qidalanması çox vaxt digər
orqanizmlərlə münasibətləri əhatə edir
İndiyə qədər bitkiləri torpaq resurslarının istismarçısı
kimi təqdim etsək də, bitkilərlə torpaq qarşılıqlı əlaqəyə
sahibdirlər. Ölü bitkilər torpaqda yaşayan bakteriya və
göbələklərə tələb olunan enerjinin böyük hissəsini təmin
edirlər. Bu orqanizmlərin bir çoxu canlı köklərin əmələ
gətirdiyi şəkər və digər zəngin ifrazatlardan da faydalanırlar.
Eyni zamanda, bitkilər də torpaqda yaşayan bakteriya və
göbələklərlə qarşılıqlı olaraq faydalanırlar. Şəkil 37.10-da
göstərildiyi kimi, aləmlər və domenlər arasında qarşılıqlı faydalı münasibətlər təbiətdə nadir deyil. Lakin bunlar bitkilər
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bitkilərlə torpaqdakı bakteriya və göbələklər arasındakı bəzi mutualizmləri, həmçinin,
bitki qidalanmasının daha qeyri-adi, qeyri-mutualist formalarını araşdıracağıq.

Bakteriyalar və Bitkilərin
Qidalanması
Bitki qidalanmasında müxtəlif növ torpaq bakteriyaları rol
oynayır. Onların bəziləri bitki kökləri ilə qarşılıqlı faydalı
kimyəvi mübadilə aparırlar. Digərləri üzvi materialların
parçalanmasını və qida maddələrinin əlçatanlığını artırır.

Rizobakteriyalar
Rizobakteriyalar ya bilavasitə bitki kökləri ilə birlikdə,
ya da torpağın köklərə yaxın yerlərində, rizosfer adlanan
ərazilərdə yaşayan bakteriyalardır. Bir çox rizobakteriya
bitki kökləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar nümayış
etdirir. Rizobakteriyalar bitki hüceyrələri tərəfindən ifraz
olunan şəkər, amin turşuları və üzvi turşular kimi qidalardan asılıdırlar. Bitki mənşəli fotosintez istehsalının 20%-ə
qədəri bu mürəkkəb bakteriya icmalarına yanacaq vermək
üçün istifadə edilə bilər. Bunun müqabilində bitkilər bu
qarşılıqlı əlaqələrdən çox faydalanırlar. Bəzi rizobakteriyalar kökləri xəstəliklərdən qoruyan antibiotiklər istehsal
edirlər. Bəziləri də zəhərli metalları mənimsəyir və ya
qida maddələrini köklərə daha əlçatan edirlər. Digərləri
isə qaz halındakı azotu bitki tərəfindən istifadəyə yararlı
hala gətirir və ya bitki böyüməsini stimullaşdıran kimyəvi
maddələr ifraz edir. Toxumların bitki böyüməsini təşviq
edən rizobakteriyalar ilə peyvənd edilməsi məhsuldarlığı
artırmaqla, gübrə və pestisidlərə olan ehtiyacı azalda bilər.
Bəzi rizobakteriyalar rizosferdə sərbəst yaşasa da, digər
rizobakteriyalar bitki daxilindəki hüceyrələrin arasında
yaşayan endofitlərdir. Həm endofit bakteriyaların işğal
etdiyi hüceyrələrarası boşluqlar, həm də rizosfer, özündə
ətrafdakı torpaqdan fərqlənən, kök ifrazatları və bakterial
məhsullardan ibarət özünəməxsus və mürəkkəb bir kokteyli ehtiva edir. Bu yaxınlarda aparılan metagenomik bir
araşdırma göstərmişdir ki, endofitik və rizosferdə yaşayan
bakteriya icmalarının tərkibləri eyni olmur (Şəkil 37.11).
Köklərin həm daxilində, həm də ətrafında yaşayan
bakteriya növlərinin daha dərin tədqiqatı kənd təsərrüfatında böyük sıçrayışlara səbəb ola bilər.

Azot Dövranındakı Bakteriyalar
Proteinləri və nuklein turşularını sintez etmək üçün
çox miqdarda azot tələb olunduğundan, heç bir mineral çatışmazlığı bitki böyüməsini azot çatışmazlığından daha çox məhdudlaşdırmır. Bitkilərin istifadə
edə bildiyi azot NO3- və NH4+ formasında olur. Torpaqdakı azotun bir hissəsi süxurların aşınmasından
yaranır, bir hissəsi isə şimşək zamanı havada hasil
olan NO3--ün yağışla torpağa qarışmasından gəlir.
Lakin bitkilər üçün əlçatan olan azotun böyük hissəsi
bakteriyaların fəaliyyətindən qaynaqlanır (Şəkil
37.12). Bu fəaliyyət azot dövranının bir hissəsidir;
bu dövranda bəzi azotlu maddələr torpaq və havadan
canlılar üçün əlverişli formaya keçir, onlar tərəfindən
istifadə olunur və daha sonra torpağa və yaxud havaya geri qaytarılır (Şəkil 55.14).Bitkilər, adətən azotu
NO3- (nitrat) şəklində əldə edirlər. Torpaqdakı NO3-,
əsasən, ammonyakın (NH3) nitritə (NO2-) oksidləşməsindən və NO2- -nin NO3--ə oksidləşməsindən
ibarət azotlama adlı ikipilləli proses nəticəsində meydana gəlir. Şəkil 37.12-nin alt hissəsində göstərildiyi
kimi, hər addımda müxtəlif növ azotlayıcı bakteriyalar iştirak edir. Köklər NO3--ü udduqdan sonra bir
bitki enzimi onu yenidən NH4+ formasına qaytarır,
başqa enzimlər isə NH4+-ü aminturşu və digər üzvi
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Şəkil 37.10

ƏLAQƏ QUR

Heyvan-Göbələk

Aləmlər və Domenlər Arasında Mutualizm
Zəhərli balıqların bəzi növləri zəhərlərini özləri istehsal etmir. Bu necə ola bilər? Bəzi qarışqa növləri yarpaqları çeynəsələr də, onları yemirlər. Niyə? Sualların cavabları heyrətamiz
mutualizmlərdə, yəni iki növ arasında yaranan və hər birinin digərini onun üçün faydalı
olan maddələrlə təmin etdiyi əlaqələrdədir (Başlıq 54.1) Mutualizm bəzən eyni aləmə
mənsub iki növ məsələn, iki heyvan növü arasında baş verir. Buradakı örnəklərdə isə fərqli
aləm və domenlərin növləri bir araya gəlir.

Göbələk-Bakteriya
Şibyə göbələk və fotosintetik ortağın yaratdığı mutualistik əməkdaşlıqdır. Peltigera şibyəsində fotosintetik
ortaq birsiyanobakteriya növüdür. Siyanobakteriya
karbohidrat istehsalına, göbələk isə bərkitmə, qoruma,
mineral və su
məsələlərinə
məsuldur.
(Şəkil 31.22.)

Peltigera şibyəsi

Peltigera şibyəsinin
uzununa kəsiyində
göbələk qatları arasında
yerləşən fotosintetik bakteriyanın görüntüsü.

Heyvan-Bakteriya

Yarpaqbiçən qarışqalar yarpaqları toplayaraq yuvalarına daşıyırlar, amma özləri yemirlər. Gətirilən
yarpaqlarla bir göbələk növü qidalanır, qarışqalar isə
yetişdirdikləri
göbələyin bir
hissəsini yeyirlər.

Yarpaqbiçən
qarışqalar yuvaya
yarpaq gətirirlər

Qarışqalar yuvadakı göbələk bağına qulluq edirlər

Bitki-Göbələk
Bir çox bitki növündə kök və göbələklər arasında mutualistik əlaqə olan mikorizalar olur.
Göbələk köklərdən karbohidratlar əldə edir.
Hif adlanan liflərin sıx şəbəkəsi olan göbələk
mitselisi, bunun əvəzində, köklər tərəfindən
su və mineralların qəbulu üçün səth sahəsini
artırır. (Şəkil 31.4.)

Sorqo bitkisinin kökündə
böyüyən göbələk (SEM)

Bitki-Heyvan

Fuqu balığından hazırlanan yemək
öldürücü ola bilər. Fuqunun bir çox
növünün daxili orqanlarında, xüsusilə də, qaraciyər, yumurtalıq
və bağırsaqlarında sinir zəhəri
olan tetrodotoksinin öldürücü dozası olur. Buna görə
də, xüsusi təlim görmüş
aşbazlar bu zəhərli hissələri
çıxartmalıdırlar. Tetrodotoksin balıqla mutualistik
formada yaşayan bakteriya
(müxtəlif Vibrio növləri)
tərəfindən istehsal olunur.
Bu əlaqə nəticəsində balıq
güclü kimyəvi müdafiə qazanarkən, bakteriya qida baxımından
bol, rəqabətin aşağı olduğu mühitdə
yaşayır.

Acacia bitkisinin bəzi növlərində bitkinin içiboş
tikanlarında yaşayan qarışqalar onu yırtıcılardan və rəqiblərdən qoruyur. Bitki isə əvəzində
qarışqalara yarpaq uclarında proteinlə zəngin
struktur və karbohidratla
zəngin nektar təqdim
edir. (Şəkil 54.8.)

Qoruyucu qarışqalar
Acacia bitkisindəki
proteinlə zəngin
strukturları toplayır

Bitki-Bakteriya
Üzən su qıjısı Azolla yarpaqlarındakı
hava boşluqlarında yaşayan azot-tutucu siyanobakteriyanı karbohidratlarla təmin edir. Bunun əvəzində qıjı
siyanobakteriyadan azot əldə edir.
(Başlıq 27.5)
Üzən qıjı Azolla

ƏLAQƏ QUR
Mutualizmin daha üç örnəyini verin.
(Şəkil 27.9, Şəkil 38.4 və Başlıq 41.4.)
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Tədqiqat Köklərin içində və çölündəki bakteriya icmalarının tərkibi nə qədər dəyişkəndir?
Təcrübə Köklərin daxilində və yaxın
xaricindəki bakteriya icmalarının bitki böyüməsinə kömək etdiyi bilinir. Bu bakteriya
icmalarının verdiyi faydanı artırmaq məqsədilə təsərrüfat strategiyaları hazırlayarkən,
bu icmaların nə qədər kompleks olduğunu
və hansı faktorların onların tərkibinə təsir
etdiyini öyrənmək lazımdır. Bu bakteriya icmalarının öyrənilməsi ilə bağlı əsas problem
ondan ibarətdir ki, təkcə bir ovuc torpaqda
10 000 növə qədər bakteriya mövcuddur və
bu rəqəm indiyədək qeydə alınmış bakteriya
növlərinin sayından çoxdur. Hər növü ayrıca
kulturada böyüdüb, taksonomik açardan istifadə etməklə, onları müəyyən
etmək mümkün deyil; burada molekulyar yanaşmaya ehtiyac var.
Jeffery Dangle və həmkarları müxtəlif nümunələrdəki bakteriya “növlərinin” sayını metagenomika adlı metod ilə təxmin etmişlər (Başlıq 21.1).
Onların tədqiq etdikləri icma nümunələri məskunlaşma yerinə (endofitik,
rizosferik və ya rizosfer xaricində), torpaq növünə (gilli və ya məsaməli) və əlaqədə olduqları kök sisteminin inkişaf mərhələsinə (qoca və ya
cavan) görə dəyişir. Hər nümunədən alınan DNT saflaşdırılmış və daha
sonra 16S ribozomal RNT subvahidini kodlayan DNT bölgəsi polimeraz
zəncir reaksiyası (PZR) ilə çoxaldılmışdır. Hər nümunədə DNT ardıcıllığının minlərlə çeşidi müşahidə olunmuşdur. Bunun ardından tədqiqatçılar
bir-birilə 97%-dən daha artıq bənzərlik göstərən ardıcıllıqları “taksonomik
vahidlərə” və ya “növlərə” toplamışlar. (Növ sözünün dırnaq içində olmasının səbəbi odur ki, bir genin 97% bənzərlik göstərməsi növ anlayışının heç
bir tərifində keçmir.) Tədqiqatçılar hər icmadakı “növləri” təyin etdikdən
sonra, icmalarda rast gəlinən ortaq bakteriya “növlərinin” faizini göstərən
ağac diaqramı quraşdırmışlar.

Nəticələr Bu ağac diaqramı bakteriya icmalarının oxşarlıqlarını daha
detallı şəkildə təsbit edir. İki izahedici etiket diaqramı necə şərh etməli
olduğunuzun örnəyini verir.

Yekun nəticə Bakteriya icmalarının “növ” tərkibi köklərin içində və ya
çölündə olmaqdan və torpaq növündən çox asılıdır.

birləşmələrin tərkibinə qatır. Bitki növlərinin əksəriyyəti
azotu köklərdən zoğlara ksilema vasitəsilə NO3- şəklində
və ya köklərdə sintez olunan üzvi birləşmələr formasında ötürür. Torpaqdakı, xüsusi ilə də anaerob torpaqlarda
azotun bir hissəsi azotsuzlaşdırıcı bakteriyalar vasitəsilə
NO3--dən N2-yə çevrilərək atmosferə itirilir.
Şəkildə 37.12-də solda göstərildiyi kimi, NO3--ə əlavə
olaraq, bitkilər azotu iki proses vasitəsilə NH4+ (ammonium) şəklində də əldə edə bilirlər. Bir prosesdə azot-tutucu
bakteriyalar qaz formasındakı azotu (N2) NH3-ə çevirir və
sonra torpaq məhlulundan əlavə bir H+ da qəbul edərək
NH4+ əmələ gətirir. Ammonifikasiya adlanan digər prosesdə isə çürüdücülər ölü materialdakı üzvi azotu NH4+-ə
çevirirlər.

Azot-Tutucu Bakteriyalar: Yaxından Baxış
Yer atmosferinin 79%-i azotdan ibarət olsa da, bitkilər
sərbəst qaz halındakı azotu (N2) istifadə edə bilmirlər,
çünki iki azot atomu arasındakı üçlü əlaqə bu molekulu
demək olar ki, tamamilə qeyri-fəal hala gətirir. Atmosfer-

Kök daxilində
(endofitlər), gilli
torpaqdakı bakteriyalar

Bu iki qrup (gilli
torpaqdakı köklərin
daxilində və məsaməli
torpaqdakı köklərin
daxilində yerləşən)
bakteriyanın oxşarlığı
34%-dir.

Kök daxilində
(endofitlər), məsaməli
torpaqdakı bakteriyalar
Rizosferin xaricində,
gilli torpaqdakı
bakteriyalar
Rizosferin daxilində,
gilli torpaqdakı
bakteriyalar

Bu iki qrup (cavan və qoca
köklərin içində, rizosferin
xaricində, məsaməli
torpaqda) bakteriya 80%
eynidir.

Rizosferin daxilində,
məsaməli torpaqdakı
bakteriyalar

Rizosferin xaricində,
məsaməli torpaqdakı
bakteriyalar

İcmaların “növ” tərkibi arasındakı
bənzərlik faizi

Cavan köklər
Qoca köklər

Data mənbəyi D.S. Lundberg et al., Defining the core Arabidopsis thaliana
rootmicrobiome, Nature 488:86–94 (2012).

DATANI ŞƏRH ET (a) Üç icma yerlərindən hansı digər ikisindən ən çox fərqlənir? (b) Bakteriya icmalarının “növ” tərkibinə
göstərdiyi təsirlərə uyğun olaraq, üç dəyişəni (icmanın yeri, köklərin inkişaf mərhələsi, torpaq növü) ardıcıllıqla sıralayın.

dəki N2-nin bitkilər üçün əlverişli hala keçməsi üçün
o, azot tutulması olaraq bilinən bir proseslə NH3-ə
reduksiya olunmalıdır. Azot tutan orqanizmlərin hamısı
bakteriyadır. Bəzi azot tutan bakteriyalar torpaqda
sərbəst yaşasalar da (Şəkil 37.12), digərləri rizosferikdir. Sonrakı müzakirələrdə qeyd edəcəyimiz kimi, bu
son qrup daxilindəki Rhizobium cinsinin üzvləri paxlalıların (məsələn, lobya, yonca və yerfındığı) kökləri
ilə səmərəli və yaxın əlaqələr qururlar.
Azot tutulması yolu ilə N2-nin çoxmərhələli şəkildə
NH3-ə çevrilməsini qısaca aşağıdakı kimi ifadə etmək
olar:
N2 + 8e- + 8H+ + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16 Pi

Reaksiya nitrogenaz adlı enzim kompleksi tərəfindən yerinə yetirilir. Azot tutulması prosesi hər istehsal
olunan 2 NH3 molekulu üçün 16 ATP molekulu tələb
etdiyinə görə, azot-tutucu bakteriyalar böyük karbohidrat ehtiyacını çürümüş materialdan, kök ifrazatından
və ya (Rhizobium bakteriyasının misalında) köklərin
ötürücü toxumasından əldə etməli olurlar.
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Şəkil 37.12 Bitkilərin azotla qidalanmasında torpaq bakteriyalarının rolu. Ammonyakın bitki
üçün əlçatan hala gətirilməsində iki cür torpaq bakteriyası rol oynayır: atmosferdəki N2-ni tutan (azot-tutucu bakteriyalar) və üzvi materialı parçalayan (ammoniumlaşdırıcı bakteriyalar). Bitkilər torpaqdan müəyyən qədər ammonium uda bilsələr də, əsasən, azotlaşdırıcı bakteriyalar tərəfindən istehsal olunan nitratı
udurlar. Bitkilər azotu üzvi birləşmələrin tərkibinə qatmazdan əvvəl nitratı geriyə ammoniuma çevirirlər.
ATMOSFER

ATMOSFER

TORPAQ

Humusdan (ölü üzvi materialdan)
gələn proteinlər

Azot-tutucu
bakteriyalar

Mikroblar
vasitəsilə parçalanma
Aminturşular

NH3
(ammonyak)

TORPAQ

H+
(torpaqdan)

Nitrat və azotlu
üzvi maddələr
zoğ sisteminə
ksilema
vasitəsilə
ötürülürlər

NH4
(ammonium)

Azotsuzlaşdırıcı
bakteriyalar

Ammoniumlaşdırıcı
bakteriyalar

Süxurların
aşınması

NO2(nitrit)
Azotlaşdırıcı
bakteriyalar

NH4+
NO3(nitrat)

Azotlaşdırıcı
bakteriyalar
Kök

VİZUAL BACARIQ

Kökün yaxınlığında bir heyvan tələf olarsa, bitkinin ammoniuma, nitrata yoxsa hər ikisinə daha çox çıxışı olarmı?

Rhizobium (“kökdə yaşayan”) bakteriyaları ilə paxlalı
bitkilərin kökləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə kontekstində kök quruluşunda kəskin dəyişikliklərə səbəb
olur. Paxlalı kökləri boyunca Rhizobium bakteriyaları
ilə “yoluxmuş” bitki hüceyrələrindən ibarət yumrular
adlanan şişkinliklər əmələ gəlir (Şəkil 37.13). Rhizobium
bakteriyaları hər yumrunun içərisindəki kök hüceyrələrində meydana gələn qovuqcuqlar içərisində yerləşən, bakteroid adlanan bir forma alır. Paxlalı
-Rhizobium əlaqələri, fermerlərə əlavə xərc yaratmadan,
bitki üçün bu gün istifadə olunan hər hansı bir sənaye
gübrəsindən daha çox istifadəyə yararlı azot əmələ
gətirir.
Rhizobium tərəfindən azot tutulması anaerob bir
mühit tələb edir və bakteroidlərin kök korteksindəki canlı hüceyrələr daxilində yerləşməsi məhz belə
bir mühit yaratmağa imkan verir. Kök yumrularının
Şəkil 37.12 Paxlalıda
kök yumruları. Soyanın kök
sistemi boyunca görünən kürəvi
strukturlar Rhizobium bakteriyası ehtiva edən yumrulardır.
Bakteriyalar azotu tutur və
əvəzində bitkidən fotosintez
məhsulları qəbul edir.
Paxlalı və Rhizobium
bakteriyaları arasındakı
əlaqə hansı formada
mutualistikdir?
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BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

liqninləşmiş xarici təbəqələri də qaz mübadiləsini
məhdudlaşdırmağa kömək edir. Bəzi kök yumruları
leqhemoqlobin (leg-, “legume”, paxlalılar sözündən)
adlanan və oksigenə bağlanan dəmir tərkibli (insan
qırmızı qan hüceyrələrindəki hemoqlobinə bənzər) bir
protein səbəbindən qırmızı görünür. Sərbəst oksigen
qatılığını azaldaraq, bufer rolunu oynayan bu protein,
eyni zamanda, həm azot tutulmasına lazım olan ATP
istehsalında tələb olunan intensiv hüceyrə tənəffüsü
üçün oksigen tədarükünü tənzimləyir, həm də anaerob
mühit yaratmağa kömək edir.
Hər paxlalı növü Rhizobium bakteriyasının müəyyən
bir növü ilə əlaqələndirilir. Şəkil 37.14 bakteriyaların
əmici teldəki “infeksiya ipi” üzərindən daxil olmasından sonra, kök yumrusunun necə inkişaf etdiyini təsvir
edir. Bir paxlalı ilə azot tutucu bakteriya arasındakı simbiotik əlaqə mutualistikdir, çünki bakteriyaların bitkini
azotla təmin etdiyi halda, bitki də bakteriyanı karbohidratlar və digər üzvi birləşmələrlə təmin edir. Kök
yumruları istehsal olunan ammoniumun böyük hissəsini
aminturşu istehsalı üçün istifadə edir, aminturşular isə
daha sonra ksilema vasitəsilə zoğa nəql olunur.
Hər hansı bir paxlalı növü, torpaqdakı bir çox bakteriya çeşidi arasında Rhizobium-un müəyyən bir çeşidini
necə tanıyır? Xüsusi Rhizobium növü ilə qarşılaşma
yumrunun inkişafına necə təsir edir? Hər bir şərik
digərindən gələn kimyəvi siqnala cavab verərək, yumrunun formalaşması üçün lazımi proteinləri kodlayan
genlərin ifadəsini artrır. Kök yumrularının meydana
gəlməsinin əsasını təşkil edən molekulyar bioloji
mexanizmləri araşdıran tədqiqatçılar ümid edirlər ki,
adətən azot tutmaq üçün belə, qarşılıqlı münasibətlər

Şəkil 37.14 Soyada kök yumrularının inkişafı.
1 Köklər Rhizobium bakteriyalarını cəlb
edən kimyəvi siqnallar buraxır. Bakteriya
isə, öz növbəsində, siqnallar göndərərək
əmici tellərin uzanmasını, plazma
membranının bükülərək yoluxma telini
formalaşdırmasını tətikləyir.

Yoluxma teli

Yoluxmuş
əmici tel

Rhizobium
bakteriyaları

Kök
korteksinin
bölünən
hüceyrələri

2 Bakteriyanı özündə ehtiva edən yoluxma teli
kök korteksinə nüfuz edir. Korteks və perisiklin
hüceyrələri bölünməyə başlayır və bakteriya ehtiva
edən qovuqcuqlar budaqlanmaqda olan yoluxma
telindən kök korteksinə doğru tumurcuqlayır.
Qovuqcuqların içindəki bakteriyalar azot-tutucu
bakteroidlərə çevrilirlər.

Bakteroid

Yumrunun
ötürücü
toxuması

Perisiklin bölünən hüceyrələri
Bakteroid
Əmici tel
qopub düşür

Bakteroidlər

İnkişafda olan kök yumrusu

3 Korteks və perisiklin
müvafiq hissələrində böyümə
davam edir və iki bölünən
hüceyrə kütləsi birləşərək
yumru əmələ gətirirlər.

Sklerenxima hüceyrələri

5 Yetişkin yumrunun diametri kökün
diametrindən dəfələrlə çox ola bilir. Liqninlə
zəngin sklerenxima hüceyrələri formalaşaraq,
oksigenin udulmasını azaldır və beləliklə, azot
tutulması üçün vacib anaerobik mühiti qoruyub
saxlayır.

VİZUAL BACARIQ

Yumrunun
ötürücü
toxuması

Bakteroid

4 Yumruda ötürücü toxuma əmələ gəlir
(hüceyrələr ayrı-ayrılıqda göstərilməyib) ki,
bu toxuma da yumrunu qida ilə təmin edir və
azotlu birləşmələri bitkinin digər hissələrinə
paylamaq üçün ötürücü silindrə daşıyır.

Kök yumrularının formalaşması bitkidə hansı toxuma sistemlərini dəyişdirir?

yaratmayan təsərrüfat bitkilərində də Rhizobium qəbulu
və yumru formalaşmasını tətikləməyi öyrənmək olar.

ət mənbəyi ilə təmin edilər.

Azot Fiksasiyası və Kənd Təsərrüfatı
Məhsul dəyişdirilməsinin bir çox növünün əsasında
azot tutulmasının faydaları durur. Bu təcrübədə qarğıdalı
kimi qeyri-paxlalı bitki bir il əkilir, sonrakı il isə torpaqdakı
tutulmuş azotun qatılığını bərpa etmək üçün yonca və ya
başqa bir növ paxlalı əkilir. Paxlalı bitkinin özünəməxsus
Rhizobium çeşidinə rast gəlməsini təmin etmək üçün, toxum
əkilməzdən əvvəl bakteriyalara məruz buraxılır. Daha
sonra məhsul yığılmaq əvəzinə torpağa qarışdırılır ki, bu
da “yaşıl peyin” rolunu oynayaraq, sənaye gübrələrinə olan
ehtiyacı azaldır.
Paxlalı bitkilərdən başqa, bir çox bitki ailəsində də mutualistik azot tutulmasında faydalanan növlər var. Məsələn,
qırmızı qızılağac (Alnus rubra) ağaclarının köklərində
azot tutan aktinomiset bakteriyaları (Şəkil 27.16-dakı
qram-müsbət bakteriyalar) olur. Böyük ticari əhəmiyyəti
olan düyü, dolayı yolla, mutualistik azot tutulmasından
faydalanır. Düyü əkinçiləri öz sahələrində N2 tutan mutualistik bir sianobakteriya ilə əlaqə quran üzən su qıjısı
Azolla yetişdirirlər. Düyü böyüdükcə Azolla-nı kölgələyərək
öldürür və bu, azotla zəngin üzvi materialın parçalanması,
çəltiyin məhsuldarlığını artırır. Bundan əlavə, ördəklər də
Azolla-nı yeyərək çəltiyi əlavə gübrə və fermerləri isə vacib

Göbələklər və Bitkilərin
Qidalanması
Torpaq göbələklərinin müəyyən növləri də köklərlə
qarşılıqlı əlaqə yaradaraq, bitki qidalanmasında vacib
rol oynayırlar. Bu göbələklərdən bəziləri endofit
olsalar da, mikorizalar (“göbələk köklər”), yəni kök
və göbələklərin mutualistik birləşməsi daha böyük
əhəmiyyət kəsb edir (Şəkil 31.14). Ev sahibi olan bitki
göbələk üçün davamlı şəkər mənbəyi rolunu oynayır.
Bunun qarşılığında göbələk suyun qəbulu üçün səth
sahəsini artırır və bitkini torpaqdan udulmuş fosfor
və digər minerallarla təmin edir. Mikoriza göbələkləri,
budan əlavə, köklərin böyüməsi və budaqlanmasını
stimullaşdıran böyümə faktorları, o cümlədən, bitkini
torpaq patogenlərindən qorumağa kömək edən antibiotiklər də istehsal edir.

Mikorizalar və Bitki Təkamülü
TƏKAMÜL Mikorizalar istisnalar təşkil etmir, bitkilərin əksəriyyətində onlara rast gəlmək mümkündür.
Əslində, bu bitki-göbələk mutualizmi bitkilərin
quruya çıxmasına kömək edən təkamül adapta-
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siyalarından biri olmuş ola bilər (Başlıq 29.1). Yaşıl
yosunlardan yaranan ən erkən bitkilər, 400-500 milyon
il əvvəl qurunu işğal etməyə başlayanda sərt bir mühitlə qarşılaşmışlar. Torpaqda mineral qida maddələri bol
olsa da, üzvi maddələr az olduğundan, yağış suları həll
olunan mineral qida maddələrinin çoxunu tez bir zamanda yuyub aparırdı. Buna baxmayaraq, boş torpaqlar, eyni
zamanda, həm də yeni fürsətlər yeri idi, çünki işıq və
karbon dioksid bol, rəqabət və ya yemlənmə az idi.
Nə erkən quru bitkiləri, nə də erkən göbələklər quru
mühitindən tam istifadə etməyə hazır deyildilər. Erkən
bitkilər torpaqdan zəruri qida maddələrini almaq qabiliyyətinə malik deyildilər, göbələklər isə karbohidrat istehsal edə bilmirdilər. Göbələklər inkişaf edən bitkilərin
rizoidlərindən (köklər və ya əmici tellər hələ inkişaf
etməmişdi) parazit kimi istifadə etmək əvəzinə, hər iki
orqanizm mikoriza şəklində mutualistik simbioz əlaqələr
qurmuş və bu onların hər ikisinə quru mühitindən
istifadə etməyə imkan vermişdir. Fosil dəlilləri mikoriza
əlaqələrinin ən erkən quru bitkilərində meydana gəlməsi fikrini dəstəkləyir. Hal-hazırda mövcud örtülütoxumluların mikorizasız olan kiçik bir bölümü ehtimal ki, gen
itkisi nəticəsində bu qabiliyyətlərini itirmişdirlər.

Mikroriza Növləri
Mikorizalar ektomikoriza və endomikoriza olaraq ikiyə
ayrılırlar. Ektomikoriza kök səthində mitselidən (budaqlanan hiflərdən ibarət kütlə) ibarət sıx bir qabıq və

ya mantiya əmələ gətirir (Şəkil 31.2). Göbələk hifləri
mantiyadan torpağa uzanaraq su və mineral qidaların
udulması üçün səth sahəsini böyük ölçüdə artırır. Hiflər,
eyni zamanda, kök korteksinə doğru da böyüyür. Bu
hiflər kök hüceyrələrinə nüfuz etmir, apoplastda bir
şəbəkə meydana gətirir. Hüceyrəxarici boşluqda yaranan
bu şəbəkə göbələk və bitki arasında qida mübadiləsini
asanlaşdırır. “Yoluxmamış” köklərlə müqayisədə ektomikorizalar daha qalın, qısa və budaqlı olur. Onlar,
adətən, əmici tellər əmələ gətirmir, çünki göbələk
mitselinin yaratdığı geniş səth sahəsi buna olan ehtiyacı
azaldır. Bitki ailələrinin yalnız 10%-də ektomikorizalar
meydana gətirən növlər var. Bu növlərin böyük əksəriyyəti şam, palıd, ağcaqayın və evkalipt ailələrinin üzvləri
kimi oduncaqlı bitkilərdir.
Ektomikorizadan fərqli olaraq, endomikoriza kökü
örtmür, əksinə, onun içərisində yerləşir. Mikroskopik torpaq hifləri köklərin mövcudluğunda ona doğru
böyüməyə başlayır, təmas edərək səthi boyunca yayılır.
Hiflər epidermis hüceyrələrinin arasından keçərək kök
korteksinə daxil olur və burada hüceyrə divarlarının
kiçik bölgələrini həzm etsələr də, plazma membranını
dəlmirlər. Yaranan girintilər barmağı şara, onu partlatmadan basarkən əmələ gələn girintilərə oxşayır; bu
bənzətmədə barmaq göbələk hifi, şarın divarları isə kök
hüceyrəsinin divarlarıdır. Hiflər bu şəkildə nüfuz etdikdən sonra, onlardan bəziləri göbələk ilə bitki arasında
qida maddələrinin mübadiləsi üçün vacib olan, ağaccıqlar adlanan quruluşlar əmələ gətirərək, sıx şəkildə
budaqlanırlar. Hiflərin içərisində oval qovuqcuqlar

Şəkil 37.15 Mikorizalar.
Ektomikorizalar. Göbələk mitselinin mantiyası kökü əhatələyir.
Göbələk hifləri mantiyadan torpağa
uzanaraq su və mineralları, xüsusilə
də, fosforu udur. Hiflər, həmçinin
kök korteksində hüceyrəxarici
boşluğa doğru uzanaraq, göbələk
və ev sahibi bitki arasında qida
mübadiləsi üçün geniş səth sahəsi
əmələ gətirir.

Epidermis

Korteks

Epidermis
hüceyrəsi
Endodermis
SEM

Korteks
hüceyrələri
arasındakı
göbələk
hifləri

Mantiya
(göbələk örtüyü)
Endomikorizalar. Kökün ətrafında
mantiya əmələ gəlmir, lakin
göbələk hifləri kökün içinə uzanır.
Hiflər kök korteksində uzanaraq
ağaccıqlar əmələ gətirir və bu
strukturlar göbələk ilə bitki arasında
qida mübadiləsi üçün geniş təmas
sahəsi yaradırlar. Hiflər korteksdəki
hüceyrələrin divarlarından keçsələr
də, plazma membranlarından
keçmirlər.

Mantiya (göbələk örtüyü)

(İM)

Epidermis

Korteks

Korteks
hüceyrəsi
Endodermis

Göbələk
hifləri

Göbələk
qovuqcuğu
Caspary
zolağı

Əmici
tel

Ağaccıqlar
Plazma
membranı
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Bitki Forma və Funksiyası

(İM)

meydana gələ bilər; bu quruluşlar da, öz növbəsində,
göbələklər üçün qida ehtiyatı deposu kimi xidmət edə
bilərlər. Endomikorizalara, əksər təsərrüfat bitkiləri də
daxil olmaqla, bitki növlərinin 85%-də rast gəlinir. Bitki
növlərinin təxminən 5%-i mikoriza əlaqələri yaratmır.
Şəkil 37.15 mikorizalar haqda ümumi məlumat verir.

təmin etsələr də, bu metod bütün bitkilər üçün bu
kafi olmaya bilər. Bu tip araşdırmalar bir çox bitki
növünün məhdud miqdarda ətyemə ilə məşğul ola
biləcəyinə diqqət çəkir.

YOXLAMA 37.3

Mikorizaların Əkinçilik və Ekologiyadakı
Əhəmiyyəti

1. Rizosferin öyrənilməsi bitki qidalanmasını anlamaq üçün
niyə vacibdir?

Yaxşı məhsulun əldə olunması çox vaxt mikorizaların
formalaşmasından asılı olur. Köklər yalnız uyğun göbələk
növlərinə məruz qaldıqda mikoriza əlaqələri əmələ gətirə
bilirlər. Əksər ekosistemlərdə bu göbələklər torpaqda
olur və fidanlar mikorizalar inkişaf etdirir. Lakin, əgər
təsərrüfat bitkilərinin toxumları bir mühitdə toplanıb,
tamamilə başqa bir torpağa səpilirsə, bitkilər göbələk
əməkdaşlarının olmamasından dolayı, qida (xüsusilə də,
fosfor) çatışmazlığı əlamətləri göstərə bilərlər. Toxumları mikoriza göbələklərinin sporları ilə müalicə etmək,
fidanlara mikoriza yaratmağa imkan verərək zədələnmiş
təbii ekosistemlərin bərpasını kömək edə (Başlıq 55.5) və
təsərrüfat məhsuldarlığını yaxşılaşdıra bilər.
Mikoriza əlaqələri ekoloji əlaqələri anlamaq üçün də
vacibdir. Endomikoriza göbələkləri ev sahiblərinə qarşı
bir o qədər də seçici olmur; tək bir göbələk bir neçə bitki,
hətta müxtəlif növ bitkilər ilə ortaq bir mikoriza şəbəkəsi
yarada bilər. Bir bitki biosenozunda mikoriza şəbəkələri,
bir bitki növü üçün digəriləri ilə müqayisədə daha faydalı ola bilər. Mikorizanın bitki icmalarının quruluşlarına
necə təsir etdiyinin digər nümunələri işğalçı bitki növləri
üzərində aparılan araşdırmalardan irəli gəlir. Məsələn,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərqində meşəlik əraziləri
işğal edən ekzotik Avropa növlərindən biri olan sarımsaqotu (Alliaria petiolata) mikoriza əmələ gətirmir, əksinə,
endomikoriza göbələklərinin böyüməsinin qarşısını alaraq,
digər bitki növlərinin inkişafına mane olur.

2. Torpaq bakteriyaları və mikorizalar bitki qidalanmasına
necə töhfə verir?
3. ƏLAQƏ QUR Eyni zamanda həm fotosintez, həm də
heterotrofik qidalanma strategiyasını təsvir etmək üçün
işlənən ümumi termin nədir (Başlıq 28.1)? Bu strategiyanı istifadə edən tanınmış ibtidai sinfi hansıdır?
4. ƏGƏR Bir fıstıq fermeri uzun müddət nəm havadan
sonra yaşlı yarpaqların sarı rəng aldığını görür. Bunu izah
edən bir səbəb təklif edin.

Epifitlər, Parazit Bitkilər və
Ətyeyən Bitkilər
Demək olar ki, bütün bitki növləri torpaq göbələkləri,
bakteriyalar və ya hər ikisi ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər. Epifitlər, parazitlər və ətyeyənlər də daxil olmaqla, bəzi bitki
növləri digər orqanizmləri istismar etməyi asanlaşdıran
qeyri-adi adaptasiyalara malikdirlər (Şəkil 37.16).
Yeni bir araşdırmaya görə digər orqanizmləri istismar
etmək norma olmuş ola bilər. Chanyarat Paungfoo-Lonhienne və Avstraliyanın Queensland Universitetindəki
həmkarları, Arabidopsis və pomidorun bakteriya və mayanı
köklərinə alaraq, onları həzm edə bildiyinə dair dəlillər
təqdim etmişlər. Bakterial hüceyrələrin ölçüsünə (təxminən 1000 nm) nisbətən, hüceyrə divarı məsamələrinin
kiçik olması (10 nm-dən az) səbəbindən, mikroorqanizmlərin qəbulu hüceyrə divarının həzmindən asılı ola bilər.
Buğda ilə aparılan tədqiqat göstərmişdir ki, mikroorqanizmlər bitkinin azot ehtiyacının yalnız kiçik bir hissəsini
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Şəkil 37.16

Bitkilərin Qeyri-Adi Qidalanma Adaptasiyalarına Baxış
Epifitlər

Başqa bir bitkinin üzərində bitən bitkilərə epifitlər (Yunanca epi,
üstündə və phyton, bitki sözlərindən) deyilir. Epifitlər həyatda
qalmaq üçün ev sahiblərini istismar etmir, öz qidalarını özləri istehsal edərək toplayırlar. Adətən, canlı ağacların budaqlarına və ya
gövdələrinə pərçimlənmiş olan epifitlər su və mineralları yağışdan,
bir çox hallarda köklərlə deyil, yarpaqlar vasitəsilə əldə edirlər. Epifitlərə misal olaraq maralbuynuz qıjıları, bromeliyakimiləri, bir çox
səhləb növünü, o cümlədən, vanilya bitkisini göstərmək olar.

▲

Maralbuynuz qıjı,
epifit

Parazit Bitkilər

▲

Epifitlərdən fərqli olaraq, parazit bitkilər su,
mineral və bəzən fotosintez məhsullarını canlı
ev sahiblərindən əldə edirlər. Bir çox parazit
növündə ev sahibi bitkinin bədəninə nüfuz edən
haustorium (qida udan çıxıntı) kimi fəaliyyət
göstərən köklər olur. Bəzi parazit növlərdə
məsələn, narıncı rəngli spagettiyəbənzər qızılsarmaşıqda (Cuscuta fəsiləsi) xlorofil olmasa da,
digərləri məsələn, öksəotu (Phoradendron fəsiləsi)
fotosintetikdir. Başqa bir qrup isə, məsələn,
cəsəd bitkisi (Monotropa uniflora) qidanı başqa
bitkilərin mikoriza hiflərindən əldə edir.
Öksəotu, fotosintetik parazit

▲ Qızılsarmaşıq,
qeyri-fotosintetik
parazit

▲ Cəsəd bitkisi,
qeyri-fotosintetik mikoriza paraziti

Ətyeyən Bitkilər

▲

Küpə otları

▲ Şehçiçəyi

▲

Ətyeyən bitkilər fotosintetik olmalarına baxmayaraq, mineral tələbatlarını
həşərat və digər kiçik heyvanlar ovlamaqla tamamlayırlar. Onlar turş mühitli bataqlıqlar kimi, azot və digər minerallar baxımından kasıb habitatlarda
yaşayırlar. Nepenthes və Sarracenia kimi küpə otlarında ovun sürüşüb düşdüyü
və boğulduğu su ilə dolu qıflar olur ki, burada şikar daha sonra
enzimlər tərəfindən həzm olunur. Şehçiçəyi (Drosera fəsiləsi)
çox yaxşı ixtisaslaşmış yarpaqlarında yerləşən ayaqcığa bənzər
vəzilərdən yapışqan maye buraxır. Saplaqlı vəzilər şirin selik ifraz
etməklə həşəratları cəlb edərək tutur, sonra həzm enzimləri
istehsal edirlər. Digər vəzilər isə daha sonra qida “supunu”
udurlar. Şikar bir-birinin ardınca sürətli şəkildə iki tətikləyici tükə
toxunanda, milçəkqapanın (Dionaea muscipula) xeyli ixtisaslaşmış
yarpaqları cəld, lakin yarımçıq bağlanır. Daha kiçik böcəklər
buradan qaça bilsələr də, böyükləri
payların kənarlarındakı dişlərdə ilişib
qalırlar. Şikar tərəfindən hərəkətlənmə
tələnin daha da bağlanmasına və həzm
enzimlərinin ifrazına yol açır.

Milçəkqapan

37

Fəslin İcmalı
(atmosferdən)

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

Mikroblar vasitəsilə
parçalanma

Azot-tutucu
bakteriyalar

BAŞLIQ 37.1

NH3
(ammonyak)

Torpaq canlı, mürəkkəb ekosistemi ehtiva edir
(səh. 804-808)
Torpaqda süxurların aşınmasından yaranan müxtəlif ölçülü
hissəciklər olur. Torpaq hissəciklərinin ölçüsü torpaqdakı su,
oksigen və mineralların əlçatanlığına təsir edir.
Torpaq üzvi və qeyri-üzvi komponentlərə malikdir. Üst qat
bakteriya, göbələk, protist, heyvan və bitki köklərindən ibarət
kompleks ekosistemdir.
Bəzi əkinçilik metodları torpağın mineral tərkibinə ziyan vura,
su ehtiyatlarını tükədə və eroziyaya səbəb ola bilər. Torpaq
mühafizəsinin məqsədi bu zərəri minimal həddə salmaqdır.
Torpaq nəyə görə kompleks ekosistemdir?

(atmosferə)

Humusdan (ölü üzvi
material) gələn proteinlər

H+
(torpaqdan)
NH4
(ammonium)

NH4+

Azotsuzlaşdırıcı
bakteriyalar

Aminturşular
Ammoniumlaşdırıcı
bakteriyalar

Süxurların Aşınması

NO2(nitrit)
Azotlaşdırıcı
bakteriyalar

Azotlaşdırıcı
bakteriyalar

NO3(nitrat)

Kök

Mikorizalar göbələk və köklər arasındakı mutualistik
əlaqələrdir. Mikorizadakı göbələk hifləri su və mineralları
udaraq, onları ev sahibi bitkiyə ötürürlər.
Epifitlər digər bitkilərin üzərində böyüyür, lakin su və mineralları yağışdan əldə edirlər. Parazit bitkilər qidalarını ev
sahibi bitkidən əldə edirlər. Ətyeyən bitkilər mineral qida
ehtiyaclarını heyvanlar üzərində ovlanaraq tamamlayırlar.
Bitkilərin hamısı enerjini, birbaşa olaraq, fotosintezdən
alırmı? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 37.2
Bitki kökləri torpaqdan zəruri elementləri udur
(səh. 808-811)

SINAQ

Böyük miqdarlarda ehtiyac duyulan qida maddələrinə makroqidalara - karbon, hidrogen, azot və üzvi birləşmələrin
digər tərkib hissələri aiddir. Kiçik miqdarlarda ehtiyac duyulan
qida maddələri - mikroqidalar - adətən, enzimlər üçün kofaktor rolunu oynayırlar.
Hərəkətli qida maddəsinin çatışmazlığı, adətən, bitkinin cavan
bölgələrindən daha çox qoca hissələrinə təsir edir; daha az
hərəkətli olan qida maddələri üçün isə bunun əksi keçərlidir.
Makroqida çatışmazlığına, xüsusilə də, azot, fosfor və kalium
əskikliyinə daha çox rast gəlinir.
Genetika mühəndisləri torpağı bitkilər üçün uyğun hala gətirmək yerinə, bitkini torpağa uyğunlaşdırmağa çalışırlar.
Bitkilərin inkişafı torpaqdan asılıdırmı? Cavabınızı izah edin.

BAŞLIQ 37.3
Bitki qidalanması çox vaxt digər orqanizmlərlə
münasibətləri əhatə edir (səh. 811-818)
Rizobakteriyalar enerjilərini rizosferdən, köklərlə əlaqəli və
mikroorqanizm baxımından zəngin bir ekosistemdən əldə edirlər. Bitki ifrazatları rizosferdəki enerji tələbatını qarşılayır. Bəzi
rizobakteriyalar antibiotik, digərləri isə bitkilər üçün müəyyən
qida maddələri istehsal edirlər. Onlardan çoxu sərbəst yaşasa
da, bəziləri bitkinin daxilində yaşayır. Bakteriyaların humusu
parçalaması və qaz halındakı azotu tutması bitkilərin azota
olan böyük tələbatının əsas hissəsini qarşılayır. Azot-tutucu
bakteriyalar atmosferdəki N2-ni bitkilərin üzvi sintezdə istifadə
etmək üçün uda bildikləri azotlu minerallara çevirirlər. Bitki və
azot-tutucu bakteriyalar arasındakı ən səmərəli əlaqə paxlalıların köklərində böyüyən Rhizobium bakteriyaları tərəfindən
formalaşdırılan yumrularda yaranır. Bu bakteriyalar bitkidən
şəkər alaraq, əvəzində bitkiyə tutulmuş azot verir. Əkinçilikdə
təsərrüfat bitkiləri dövri olaraq paxlalı bitkilərlə dəyişdirilərək,
torpaqdakı azot miqdarı bərpa olunur.

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Təsərrüfat bitkilərində aşağıdakı qeyri-üzvi qidalardan ən
çox hansı çatışmır?
A) karbon
B) azot
C) fosfor
D) kalium
2. Mikroqidalara kiçik miqdarlarda ehtiyac duyulur, çünki
A) onların çoxu bitki içərisində hərəkətlidir
B) onların çoxu enzimlər üçün kofaktor rolunu oynayır
C) onların çoxu toxumlarda kifayət qədər böyük
miqdarlarda olur
D) bitkinin böyüməsi və sağlamlığında böyük rol oyna
mırlar
3. Mikorizalar hansı yolla bitki qidalanmasına kömək
edirlər?
A) su və mineralları göbələk hifləri ilə udaraq.
B) xloroplastı olmayan kök hüceyrələrinə şəkər verərək
C) atmosferdəki azotu ammonyaka çevirərək
D) köklərə qonşuluqdakı bitkilər üzərində parazitlik
eləməyə imkan yaradaraq
4. Epifitlər
A) bitkilərə hücum edən göbələklərdir
B) köklərlə mutualistik əlaqələr quran göbələklərdir
C) qeyri-fotosintetik parazit bitkilərdir
D) digər bitkilər üzərində böyüyən bitkilərdir
5. Aşağıdakılardan hansı intensiv suvarma ilə əlaqəli
problemlərdən biri deyil:
A) torpağın şoranlaşması
B) ifrat gübrələnmə
C) torpaq çökməsi
D) akvifer tükənməsi

FƏSİL 1 Biologiyanın
Əsas
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL
37 Mövzuları,
Torpaq vəTəkamül
Bitkilərin
Qidalanması
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Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Bir mineral çatışmazlığı cavan yarpaqlardan daha çox qoca
yarpaqlara təsir edər, əgər
A) mineral mikroqidadırsa.
B) mineral bitki daxilində çox hərəkətlədirsə.
C) mineral xlorofil sintezi üçün tələb olunursa.
D) mineral makroqidadırsa.

14. ESSE Bitkilərin inkişaf edib böyüdüyü torpaq bütün
taksonomik aləmlərdən olan canlılarla dolub-daşır. Qısa
(100-150 sözlük) bir esse ilə bitkilərin bakteriya, göbələk
və heyvanlarla qurduğu mutualistik əlaqələrin bitki
qidalanmasına necə kömək etdiyini müzakirə edin..
15. SİNTEZ

7. Eyni növə aid, biri mikorizalı, digəri mikorizasız iki bitki
qrupunun sağlamlığı arasındakı ən böyük fərq aşağıdakı mühitlərdən hansında ən böyük olar?
A) azot-tutucu bakteriyaların bol olduğu mühitdə
B) zəif drenajlı torpaqda
C) isti yaylara və soyuq qışa sahib mühitdə
D) mineral qida ehtiyyatı nisbətən zəif torpaqda
8. Laboratoriya şəraitində iki qrup pomidor nümunəsi, biri humus əlavə olunmuş torpaqda, digəri isə humussuz torpaqda
əkilmişdir. Humussuz torpaqda əkilən pomidorun yarpaqları
humuslu torpaqda böyüyənə nisbətən daha sarımtıl rəngdə
olmuşdur. Bunun ən yaxşı açıqlaması hansıdır?
A) sağlam bitkilər humusda parçalanmaqda olan yarpaqlar
dakı qidadan enerji əldə edərək xlorofil istehsal etmişlər;
B) humus torpağın sıxlığını azaldaraq, suyun köklərə
keçidini asanlaşdırmışdır;
C) humusda xlorofil sintezi üçün lazım olan maqnezium və
dəmir kimi minerallar olub;
D) humusdakı yarpaqların parçalanmasından çıxan istilik
daha sürətli böyüməyə və xlorofil sintezinə səbəb
olmuşdur.
9. Paxlalı və onunla əlaqədə olan mutualistik Rhizobium çeşidi arasındakı əlaqənin xüsusiliyi aşağıdakıların hansından
asılıdır?
A) hər bir paxlalının göbələk ilə kimyəvi dialoqundan;
B) hər Rhizobium çeşidində yalnız müəyyən paxlalı ev
sahibində işləyən nitrogenazın olmasından;
C) hər paxlalının yalnız ona məxsus Rhizobium çeşidinin
olduğu torpaqda əkilməsindən;
D) sözügedən paxlalı növü və Rhizobium çeşidində kimyəvi
siqnalların və siqnal reseptorlarının bir-birini
tanımasından.
10. TƏSVİR ET Əmici teli, anionlara birləşmiş torpaq
hissəciyini və mineral kationu əvəzləyən hidrogenini
göstərmək şərtilə, kation mübadiləsinin sadə diaqramını
çəkin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
11. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Şəkil 37.12-dəki diaqramdan bitkini
çıxartdığınızı düşünün. Bitkilər quruya çıxmazdan əvvəl
azot dövranının torpaq bakteriyaları tərəfindən necə
davam etdirildiyini bir paraqraflıq yazı ilə izah edin.
12. ELMİ TƏDQİQAT Turşu yağıntılarında hidrogen ionu (H+)
qatılığı həddindən artıq çox olur. Turşu yağıntısının
fəsadlarından biri torpaqdakı kalsium (Ca2+), kalium (K+)
və maqneziumun (Mg2+) tükənməsidir. Turşu yağıntıla
rının torpaqdakı bu qidaları necə yuduğunu izah edən bir
hipotez təklif edin. Bu hipotezi necə sınaqdan keçirərdiniz?
13. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Bir çox ölkələrdə
suvarma akviferləri o qədər tükədir ki, torpaqlar çökməyə,
məhsul azalmağa başlayır və quyuları daha dərindən
qazmaq lazım gəlir. Bir çox hallarda yeraltı suların istismar
olunması, akviferlərin təbii yenilənmə sürətini ötüb
keçmişdir. Bu trendin mümkün nəticələrini müzakirə edin.
Cəmiyyət və elm böyüməkdə olan bu problemin təsirlərini
azaltmaq üçün nə edə bilər?
820

BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Torpaqda ayaq izi buraxmaq əhəmiyyətsiz bir hadisə kimi
görünür. Qısa (100-150 sözlük) esse ilə bir ayaq izinin torpaq xassələrinə necə təsir göstərəcəyini, bu dəyişikliklərin
torpaqda yaşayan orqanizmlərəvə fidanların çıxmasına
necə təsir edəcəyini izah edin.

Örtülütoxumlularda
Çoxalma və Biotexnologiya

38

Şəkil 38.1 Leş milçəkləri yumurtalarını niyə bu çiçəyin üzərinə qoyublar?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
38.1

Çiçəklər, ikiqat mayalanma və
meyvələr - örtülütoxumlu həyat
dövrəsinin əsas xassələridir

38.2

Çiçəkli bitkilər cinsi, qeyri-cinsi və
ya hər iki yolla çoxalır

38.3

İnsanlar süni seçmə və genetik
mühəndislik yolu ilə təsərrüfat
bitkilərini dəyişdirirlər

Aldadıcı çiçəklər
Cənub-şərqi Asiyanın yağış meşələrinin sakini olan Rhizanthes
lowii-nin yeganə görünən hissəsi iri rəngli çiçəyidir (Şəkil 38.1). Bu
bitki bütün enerjisini üzərində parazit kimi yaşadığı tropik sarmaşıq
növündən əldə edir. Onun oğru həyat tərzi tozlanma metoduna
qədər, hər şeyə təsir edib. Rizanthes çiçəyi açıldıqdan sonra ətrafa
çürümüş cəsəd iyini xatırladan pis bir qoxu yayır. Dişi leş milçəkləri
yumurtalarını, adətən, cəmdəyin üzərində qoysalar da, bu qoxuya
müqavimət göstərə bilmir və yumurtalarını çiçəyin üstünə qoyurlar.
Orada isə leş milçəklərinin bədənlərinə yapışqan tozcuq dənələri
yapışır. Beləliklə, tozcuq ilə örtülmüş leş milçəkləri başqa bir
Rizanthes çiçəyinə qonaraq, çiçəyi tozlandırırlar.
Rizanthes nümunəsində qeyri-adi olan odur ki, həşərat çiçəklə
qarşılıqlı əlaqədən faydalanmır. Əksinə, Rizanthes çiçəklərində
formalaşan sürfələr qidalanmağa cəsəd materialı tapa bilmədiyindən tezliklə məhv olurlar. Bir çox hallarda bitkilər tozlandırıcıları
öz çiçəklərinə yalançı cəsəd qoxusu ilə deyil, enerji ilə zəngin olan
nektar və ya tozcuq ilə cəlb edirlər. Bu halda həm bitki, həm də
tozlandırıcı faydalanır. Təbiətdə bitkilərin digər orqanizmlərlə
bu cür qarşılıqlı faydalı münasibətlərdə iştirakına çox rast gəlinir.
Hətta, təkamül nöqteyi-nəzərindən yeni sayıla biləcək dövrdə bəzi
çiçəkli bitkilər toxum yaymaqla yanaşı, bitkiləri su və mineral qida
ilə təmin edən, onları rəqiblər, patogenlər və yırtıcılardan qoruyan
heyvanlarla da əlaqələr qururlar. Bu xidmətlərin qarşılığında heyvan
çox vaxt toxum və ya meyvələr kimi bitki hissələrini yeyə bilir. Belə
bitkilərə təsərrüfat bitkiləri deyilir; haqqında danışdığımız heyvan821

lar isə insanlardır.
10 000 ildən çoxdur ki, bitkiçilər bir neçə yüz
yabanı örtülütoxumlu növünün xassələrini süni seçmə
yolu ilə genetik olaraq dəyişdirmiş və onları bu gün
yetişdirdiyimiz təsərrüfat bitkilərinə çevirmişlər. Genetika mühəndisliyi bitkilərin dəyişdirilmə sürətini və
yollarını, əkinçiliyin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə
artırmışdır.
29 və 30-cu Fəsillərdə bitki çoxalmasına təkamül
nöqteyi-nəzərindən yanaşdıq, quru bitkilərinin yosun
əcdadlarından necə əmələ gəldiyini izlədik. Örtülütoxumlular əkinçilikdə və digər quru ekosistemlərdə ən
vacib bitki qrupu olduğundan, bu fəsildə onların reproduktiv biologiyasını ətraflı araşdıracağıq. Örtülütoxumluların cinsi və qeyri-cinsi çoxalmalarını müzakirə etdikdən
sonra, bitki növlərinin genetik olaraq dəyişdirilməsində
insanların rolunu, həmçinin, müasir bitki biotexnologiyasına aid mübahisəli məsələləri araşdıracağıq.

BAŞLIQ 38.1
Çiçəklər, ikiqat mayalanma və
meyvələr - örtülütoxumlu həyat
dövrəsinin əsas xassələridir
Bütün bitkilərdə həyat dövrəsi nəsillərin bir-birini əvəz
etməsi ilə səciyyələnir. Bu zaman çoxhüceyrəli haploid
(n) və çoxhüceyrəli diploid (2n) nəsillər ardıcıl şəkildə
digərini istehsal edir (Şəkil 13.6b). Diploid bitki və ya
sporofit meyoz yolu ilə haploid sporlar əmələ gətirir.
Sporlar mitozla bölünərək, çoxhüceyrəli qametofitləri,
yəni qametlər (sperm və yumurta) istehsal edən erkək
və dişi haploid bitkiləri əmələ gətirir. Qametlərin
birləşməsi, yəni mayalanma diploid ziqotu əmələ gətirir
ki, o da öz növbəsində mitozla bölünərək yeni sporofiti
formalaşdırır. Örtülütoxumlularda sporofit əsas fazadır:
o qametofitdən daha böyük, daha gözəçarpan və daha
Şəkil 38.2 Çiçəyin ümumiləşdirilmiş strukturu.
Erkəkcik

Ağızcıq
Sütuncuq

Tozluq

Bir dişicik
(Sadə genisey)

uzunömürlü olur.

Çiçəyin Struktur və Funksiyası
Örtülütoxumlularda cinsi çoxalma üzrə ixtisaslaşmış sporofit strukturu olan çiçək çox vaxt dörd orqandan ibarət
olur: dişicik, erkəkcik, ləçək və kasacıq (Şəkil 38.2).
Yuxarıdan baxdıqda bu orqanlar ortaqmərkəzli köbələr
kimi görünür. Dişiciklər birinci (daxili) köbəni, erkəkciklər ikinci, ləçək üçüncü, kasacıq isə dördüncü (xarici) köbəni əmələ gətirir. Orqanların hamısı gövdənin
altlıq adlanan hissəsinə birləşmiş halda olur. Çiçəklər
müəyyən zoğlardır, yəni, çiçək və meyvə formalaşdıqdan
sonra onun böyüməsi dayanır.
Dişicik və erkəkciklər sporofillərdir, yəni çoxalma
üçün ixtisaslaşaraq şəkildəyişmiş yarpaqlardır (Başlıq
30.1); kasacıq və ləçəklər isə çoxala bilməyən yarpaq
şəkildəyişməsidir. Dişiciyin (meqasporofil) aşağısında
yerləşən yumurtalıq uzun və incə bir sütuncuqdan
ibarətdir. Sütuncuğun başında tozcuğu tutmaq məqsədi
daşıyan, ağızcıq deyilən bir yapışqan hissə var. Yumurtalığın içərisində bir və ya daha artıq toxumluq
olur ki, bu toxumluqlar da mayalandıqda toxum əmələ
gətirirlər; toxumluqların sayı növdən növə dəyişir.
Şəkil 38.2-dəki çiçək bir dişiciyə malik olsa da, bir
çox digər növdə birdən artıq dişiciyə rast gəlmək olur.
Əksər növlərdə dişiciklər bir-birinə birləşmiş olur və
hər biri, bir və ya daha artıq toxumluğa sahib, iki və
daha artıq kameradan ibarət mürəkkəb yumurtalıq
əmələ gətirir. Genisey termini bəzən tək, o cümlədən,
iki və ya daha artıq birləşmiş dişiciyin əmələ gətirdiyi struktura istinad etmək üçün istifadə olunur (Şəkil
38.3). Erkəkcik (mikrosporofil) sap və tozluq adlanan
quruluşdan ibarətdir; tozluq içərisində tozcuq istehsal
edən mikrosporangiya (toz kisələri) adlı kameralar var.
Ləçək, adətən kasacıqlardan daha parlaq rəngdə olur və
çiçəyi böcək və digər tozlandırıcılar üçün cəlbedici edir.
Şəkil 38.3 Dişicik və genisey terminləri arasındakı əlaqə.
Sadə genisey tək, birləşməmiş dişicikdən ibarətdir. Mürəkkəb
genisey iki və ya daha artıq birləşmiş dişicikdən ibarətdir. Bəzi çiçək
növlərində təkcə bir genisey olsa da, digərlərində çox sayda genisey
ola bilir. Hər iki halda genisey sadə və ya mürəkkəb ola bilir.
Toxumluq

Yumurtalıq

Sap

Sadə toxumluğun
eninə kəsiyi
Tək birləşməmiş dişicik
(sadə genisey)
Bir neçə ağızcıq
(dişicik başına
bir ədəd)

Bir neçə birləşməmiş dişicik
(sadə genisey)
Paylı ağızcıq
(dişicik başına
bir pay)

Toxumluq

Ləçək
Kasacıq
Toxumluq
Altlıq
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Birləşmiş dişiciklərin iki çeşidi (mürəkkəb genisey)

Mürəkkəb
yumurtalığın
dişicik kameralarını
göstərən eninə
kəsiyi

Hələ açılmamış çiçək qönçələrini əhatə edən və qoruyan
kasacıqlar digər çiçək orqanları ilə müqayisədə yarpaqlara
daha çox bənzəyir.
Tam çiçəklərdə bütün dörd əsas çiçək orqanı olur (Şəkil
38.2). Bəzi növlərdə ləçək, kasacıq, erkəkcik və ya dişiciyin olmadığı qeyri-tam çiçəklər də olur. Məsələn, çəmən
çiçəklərinin çoxunda ləçək yoxdur. Bəzi qeyri-tam çiçəklər

Şəkil 38.4

işlək erkəkcik və ya dişiciyə sahib olmayıb steril olurlar; digərlərində erkəkcik və ya dişicik əskik olur və
belələrinə bircinsli çiçək deyilir. Çiçəklər ölçü, forma,
rəng, qoxu, orqan quruluşu və açılış vaxtlarına görə
bir-birindən fərqlənirlər. Bəziləri tək başına, digərləri
topa adlanan gözəgəlimli qruplar şəklində formalaşırlar. Məsələn, günəbaxanda mərkəzi disk yüzlərlə

Çiçək Tozlanmasına Baxış

Örtülütoxumluların çoxu canlı (biotik) və cansız (abiotik) tozlandırıcı faktorlardan asılıdır. Bu faktorlar tozcuqları bir çiçəyin tozluğundan başqa bir
bitki çiçəyinin ağızcığına daşıyır. Örtülütoxumluların 80%-ində tozlanma
biotik olub, heyvan tozlandırıcıları vasitəsilə baş verir. Abiotik tozlanan
növlərin 98%-i külək, 2%-i su ilə tozlanır. (Bəzi örtülütoxumlu növləri
öz-özlərini tozlaya bilir.)

Külək Yolu İlə Abiotik Tozlanma
Örtülütoxumlu növlərinin təxminən 20%-i küləklə tozlanır. Bu
bitkilərin çoxalma qabiliyyəti canlı
tozlandırıcılardan asılı olmadığına
görə, onlarda rəngli və ya qoxulu
çiçəklərin yaranması üçün seçici təzyiq
olmur. Buna görə də küləklə tozlanan
bitkilərin çiçəkləri, adətən, kiçik, yaşıl
olmaqla bir o qədər nəzərə çarpmır, heç bir qoxu və ya nektar kimi
şəkərli məhlul istehsal etmir. Mülayim iqlimdə yaşayan ağac və otların
çoxu küləklə tozlanır. Fındıq (Corylus

avellana) və küləklə tozlanan digər
mülayim iqlim ağacları erkən payızda
çiçək açır, çünki bu vaxt tozcuqların
hərəkətini əngəlləyən yarpaqlar olmur.
Küləklə tozlanmanın qeyri-səmərəliliyini kompensasiya etmək üçün böyük
miqdarda tozcuq dənələri istehsal
olunur. Külək tuneli araşdırmaları
göstərir ki, küləklə tozlanma çox vaxt
düşünüləndən daha səmərəli olur, çünki çiçək strukturları tozcuğun qəbuluna
kömək edən burulğan axınları yarada
bilirlər.

▲ Fındığın dişicil çiçəyi

(yalnız dişiciyə malik)
▲ Fındığın tozcuq buludları buraxan

erkəkcil çiçəyi (yalnız erkəkciyə
malik)

Arılarla tozlanma
Çiçəkli bitkilərin 65%-i tozlanma üçün
həşəratlardan asılıdırlar; əsas təsərrüfat
bitkiləri üçün bu faiz daha da yuxarıdır.
Arılar ən əsas tozlandırıcı həşəratlardır; Avropa və Şimali Amerikada bal
arısı populyasiyasının azalması böyük
narahatlıq yaratmışdır. Tozlandırıcı
arılar qida üçün nektar və tozcuqlardan
istifadə edirlər. Adətən, arılarla tozlanan
çiçəklərin zərif, şirin qoxusu olur. Arıları
əsasən, sarı və göy kimi parlaq rənglər
▲ Adi zəncirotu normal işıq
şəraitində

cəlb edir. Qırmızı rəng onlara tutqun
görünsə də, ultrabənövşəyi şüaları görə
bilirlər. Arılarla tozlanan çiçəklərə malik
bir çox bitkidə məsələn, zəncirotunda
(Taraxacum vulgare) “nektar bələdçiləri”
adlanan ultrabənövşəyi cizgilər olur ki,
bu cizgilər həşəratların nektariyaları
(nektar istehsal ədən vəzilər) tapmasına
kömək edir, insan gözünə isə yalnız ultrabənövşəyi işıq altında görünür.

▲ Adi zəncirotu ultrabənövşəyi
işıq altında

Güvə və Kəpənəklərlə Tozlanma
Güvə və kəpənəklər qoxunu duya bilirlər
və buna görə də onların tozlandırdıqları
çiçəklər, adətən, şirin qoxuya malik olurlar.
Kəpənəklər bir sıra parlaq rəngləri qavraya
bilsələr də, güvələrlə tozlanan çiçəklər,
adətən, ağ və ya sarı rənglərdə olur, çünki
bu rənglər gecə vaxtı, güvələr fəal olanda, onların diqqətini daha yaxşı cəlb edir.
Burada göstərilmiş yukka bitkisi, əsasən,
tozcuqları ağızcığa dolduran ətraflara
sahib bir güvə növü tərəfindən tozlanır.
Tozcuqları yerləşdirən güvə bunun ardından

Tozluq
Güvə

yumurtalarını, birbaşa olaraq, yumurtalığa
qoyur. Sürfə inkişaf etməkdə olan toxumların bəzilərini yesə də, verilmiş bu zərər
səmərəli tozlandırıcının gətirdiyi faydanı
üstələmir. Güvə həddindən artıq yumurta
qoyarsa, çiçək quruyub düşür və beləliklə
də, bitkini istismar edən fərdləri seçmə
prosesində arxada qoyur.
Bir bitkinin həddindən artıq ixtisaslaşmış
heyvan tozlandırıcıya sahib olmasının üstünlüyü və
təhlükələri nələrdir?

Ağızcıq
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kiçik qeyri-tam çiçəklərdən və onları əhatə edən, sarı
ləçək kimi görünən dölsüz, qeyri-tam çiçəklərdən
ibarətdir (Şəkil 40.23). Çiçək müxtəlifliyinin böyük
hissəsi xüsusi tozlandırıcılar üçün həyata keçmiş
adaptasiyanın nəticəsidir.

Külək Yolu İlə Abiotik Tozlanma
Güvələrlə tozlanan bitkilər kimi yarasalarla tozlanan bitkilər də gecə
vaxtı fəal olan bu heyvanları cəlb etmək
üçün açıq rənglərdə və ətirli olurlar.
ABŞ-ın cənub-qərbində və Meksikada
yaşayan kiçik uzunburun yarasa (Leptonycteris curasoae yerbabuenae) aqava
və kaktus güllərinin nektar və tozcuğu
ilə qidalanır. Qidalanarkən bu yarasalar
tozcuqları bir bitkidən digərinə ötürürlər. Uzunburun yarasalar nəsli kəsilmək
təhlükəsi ilə üz-üzə olan növlərdəndir.
▲ Gecə vaxtı aqava çiçəyində

qidalanan uzunburun yarasa

Külək Yolu İlə Abiotik Tozlanma

Leş milçəyi

▲ Cəmdək çiçəyinin üzərində leş milçəyi

Milçəklərlə tozlanan
çiçəklərin çoxu qırmızı və
ətəbənzər rəngdə olub,
çürüməkdə olan ət iyi
qoxuyurlar. Cəmdək çiçəyini (Stapelia növü) ziyarət
edən leş milçəkləri çiçəkləri
çürüməkdə olan cəsəd bilib,
yumurtalarını onun üzərinə
qoyurlar. Bu zaman tozcuqlar
milçəyin bədəninə yapışmaqla başqa çiçəklərə daşınırlar.
Sürfələr isə yumurtadan
çıxanda qidasız qalıb ölürlər.

Quşlarla tozlanma
Akvilegiya kimi quşlarla tozlanan çiçəklər, adətən, iri, parlaq qırmızı və
ya sarı rəngdə olsalar da, ətirli olmurlar. Quşlarda iybilmə hissi o qədər
də inkişaf etmədiyindən, bu çiçəklərdə qoxu istehsalını təşviq edən
seçici təzyiq yaranmamışdır. Buna baxmayaraq, bu çiçəklər tozlandırıcı
quşların yüksək enerji tələbatını qarşılamaq üçün şəkərli nektar istehsal edirlər. Çiçəyin aşağı hissəsində yerləşən nektariyalar tərəfindən
istehsal olunan nektarın əsas funksiyası tozlandırıcını “mükafatlandırmaq”dır. Belə güllərin ləçəkləri, adətən, birləşərək, quşun dimdiyinə
uyğun şəkildə formalaşmış çiçək borusu əmələ gətirir.

Akvilegiya çiçəyindən
nektar içən kolibri.

TozlanmanınYolları
Tozlanma tozcuqların toxumlu bitkinin toxumluq olan
hissəsinə ötürülməsidir. Açıqtoxumlularda bu ötürmə
və ya köçürmə tozluqdan ağızcığa olur. Tozlanma külək,
su və ya heyvanlar vasitəsilə baş verə bilər (Şəkil 38.4).
Otlar və bir çox ağac da daxil olmaqla, küləklə tozlanan
növlərdə böyük miqdarda kiçik ölçülü tozcuğun sərbəst
buraxılması tozcuqların küləklə yayılmasından yaranan
qeyri-müəyyənliyi balanslayır. Tozcuqlara qarşı alergiyası
olan hər kəsin də bildiyi kimi, ilin müəyyən vaxtlarında
hava tozcuq dənələri ilə dolu olur. Su bitkilərinin bəzi
növləri tozcuqlarının yayılması üçün sudan asılıdırlar.
Açıqtoxumlu növlərinin əksəriyyətində isə tozlanma,
tozcuqları birbaşa bir çiçəkdən digərinə ötürən böcək,
quş və ya digər heyvan tozlandırıcılardan asılıdır.
TƏKAMÜL Çiçəklər tozcuq və nektar formasında
təqdim etdikləri qida ilə heyvan tozlandırıcıları cəlb
edirlər. Müəyyən bir bitki növünə sadiq olan tozlandırıcı
cəlb etmək, tozcuğun eyni növün başqa bir çiçəyinə
köçürülməsini təmin etməyin effektiv yoludur. Buna görə
təbii seçmə müəyyən bir çiçəyin effektiv bir heyvan növü
tərəfindən mütəmadi olaraq tozlanmasına imkan yaradan sapmalara üstünlük verir. Bir bitki növü çiçəklərinin
tozlandırıcılar tərəfindən daha yüksək qiymətləndirilməsinə gətirib çıxaran xüsusiyyətlər inkişaf etdirməsi,
tozlandırıcıların üzərində, bu çiçəklərdən qida əldə edə
bilmək qabiliyyəti qazanmaq istiqamətində, seçici bir
təzyiq əmələ gətirir. Canlıların belə bir qarşılıqlı əlaqədə,
digərinin yaratdığı seçmə təzyiqlərə cavab olaraq,
keçirdiyi dəyişikliyə birgə təkamül deyilir. Məsələn,
bəzi növlərdə ləçəklər birləşərək dibində nektarın olan
Şəkil 38.5 Çiçək və həşərat tozlandırıcının
birgə təkamülü. Angraecum sesquipedale-nin
uzun çiçək borusu, tozlandırıcısı olan qırğı
güvəsi Xanthopan morganii praedicta-nın
28 cm uzunluqdakı xortumu ilə birgə
təkamül edib. Güvənin adı Darwin-in
onun mövcudluğunu təxmin
etməsindən irəli gəlir.

▲

uzun, boruyabənzər quruluşlar meydana gətirirlər. Charles
Darwin-ə görə, çiçəklə böcək arasında gedən bu yarışın
nəticəsində çiçək borusunun uzunluğu ilə böcəyin ağız
aparatının uzunluğu arasında uzlaşmalar meydana gələ
bilər. Darwin Madaqaskarda böyüyən uzun, boruyabənzər
bir çiçəyin uzunluğuna əsaslanaraq, 28 cm uzunluğunda
ağız aparatına malik tozlandırıcı güvənin olduğunu proqnozlaşdırmışdı. Belə bir güvə Darwin-in ölümündən iyirmi il
sonra kəşf edilmişdir (Şəkil 38.5).
İqlim dəyişikliyi bitki və tozlandırıcı heyvanlar arasında uzun müddət davam edən münasibətlərə təsir göstərə
bilər. Məsələn, Qayalı Dağlara (Rocky Mountain) xas olan
iki zolaqlı arı növündə dilin uzunluğu 40 il əvvəlki eyni
növ arılarla müqayisədə 25% daha qısadır. Uzun dilli
tozlandırıcılar tələb edən çiçəklərin populyasiyası Qayalı
Dağlarda hökm sürən isti hava şəraitinə görə azalmışdır.
Nəticədə, qısa dilləri olan zolaqlı arılara üstünlük verən
seçici təzyiq formalaşmışdır.

Örtülütoxumluların Həyat Dövrəsi: Ümumi Baxış
Tozlanma örtülütoxumluların həyat dövrəsindəki
mərhələlərdən, sadəcə, biridir. Şəkil 38.6 qametofit inkişafı, tozcuq boruları ilə sperm ötürülməsini, ikiqat mayalanma və toxum inkişafına fokuslanmış formada bütöv
həyat dövrəsinin icmalını əks etdirir.
Toxumlu bitkilərin təkamülü boyunca qametofitlər
ölçü baxımından kiçilmiş və qidalanma üçün, tamamilə
sporofitdən asılı vəziyyətə düşmüşlər (Şəkil 30.2). Örtülütoxumluların qametofitləri bir çox bitkidə kiçilmiş olub,
sadəcə, bir neçə hüceyrədən ibarət olur ki, bu heceyrələr
də mikroskopikdirlər və inkişafları qoruyucu toxumalarla
ətrafdan təcrid olunub.

Dişi Qametofitlərin (Rüşeym Kisələrinin) İnkişafı
Dişicik inkişaf etdikcə yumurtalığın şişkin dərinliklərində
bir və ya bir-neçə toxumluq formalaşmağa başlayır. Hər
bir toxumluğun içərisində rüşeym kisəsi olaraq bilinən
dişi qametofit inkişaf edir. Rüşeym kisəsinin formalaşması
toxumluq daxilindəki meqasporangium ❶ adlı toxuma
içərisində baş verir. Hər bir meqasporangium mikropil
adlanan boşluq olmaq şərtilə, iki divar qatı ilə əhatələnir
(sporofit toxuma təbəqələri olan divarlar daha sonra toxum
örtüyünə çevrilirlər). Toxumluq daxilindəki meqasporangiumda yerləşən bir hüceyrənin (meqasporosit və ya meqaspor
ana hüceyrəsi) böyüyüb meyoz keçirərək dörd haploid
meqasporu əmələ gətirməsilə dişi qametofitin inkişafı
başlayır. Dörd meqaspordan yalnız biri salamat qalır,
digərləri isə məhv olur.
Canlı qalmış meqasporun nüvəsi sitokinezsiz mitozla
üç dəfə bölünərək səkkiz haploid nüvəyə malik bir ədəd
iri hüceyrə əmələ gətirir. Bu çoxnüvəli kütlə membranlarla
ayrılaraq rüşeym kisəsini əmələ gətirir. Rüşeym kisəsinin
mikropilinin yaxınlığında olan və sinergid adlanan iki
hüceyrəsi yumurtanın yanında yer alaraq, tozcuq borusunu
rüşeym kisəsinə cəlb etməyə kömək edir. Yerdə qalan,
qütbi nüvə adlanan iki nüvə ayrı-ayrı hüceyrələrə ayrılmır

və rüşeym kisəsinin iri mərkəzi hüceyrəsinin sitoplazmasını paylaşmağa davam edirlər. Beləliklə, yetişmiş
rüşeym kisəsi yeddi hüceyrəyə paylanmış səkkiz
nüvə ehtiva edir və mayalandığı təqdirdə toxuma
çevriləcək olan toxumluğa, bununla da, meqasporangium tərəfindən əhatə olunmuş rüşeym kisəsi ilə ikiqat
divara sahib olur.

Tozcuq Dənələrində Erkək Qametofitin
İnkişafı
Erkəkciklər istehsal olunduqca, hər bir tozluqda ❷
tozcuq kisələri adlanan dörd mikrosporangium inkişaf
edir. Mikrosporangiumların içində çox sayda mikrosporosit və ya mikrospor ana hüceyrəsi adlanan diploid
hüceyrələr yerləşir. Hər mikrosporosit meyoz keçirərək
dörd haploid mikrospor ❸ əmələ gətirir və bunların
hər biri, öz növbəsində, bir haploid qametofitə çevrilir.
Hər mikrospor bundan sonra mitoz keçirərək, yalnız iki hüceyrədən (generativ hüceyrə və boru hüceyrəsi)
ibarət erkək qametofitə çevrilir. Bu iki hüceyrə ilə spor
divarı birlikdə, tozcuq dənəsini əmələ gətirir. Həm
mikrospor, həm də tozluq tərəfindən istehsal olunan
materialdan ibarət spor divarı, adətən, hər növə xas
naxışa sahib olur. Erkək qametofit inkişaf etdikcə,
generativ hüceyrə boru hüceyrəsinin içinə keçir və
beləliklə də, boru hüceyrəsinin daxilində müstəqil bir
hüceyrə formlaşır.

Tozcuq Borularında Spermin Ötürülməsi
Mikrosporangium açılaraq tozcuqları buraxdıqdan
sonra, tozcuqlar ağızcığın səthinə ötürülüb tozlanma
aktını həyata keçirə bilər. Tozlanma anındakı tozcuq
dənəsi, adətən, ancaq boru hüceyrəsi ilə generativ
hüceyrədən ibarət olur. Bunun ardından tozcuq su
qəbul edir və spermi dişi qametofitə çatdıran, tozcuq
borusu adlanan hüceyrəvi çıxıntı istehsal edərək
cücərir. Tozcuq borusu sütuncuq boyu irəlilədikcə generativ hüceyrənin nüvəsi mitozla bölünərək iki sperm
istehsal edir və bu hüceyrələr boru hüceyrəsinin içində
qalır. Tozcuq borusunun ucu sinergidlər tərəfindən
buraxılan kimyəvi cəlbedicilərə cavab olaraq, mikropilə doğru böyüdükcə boru hüceyrəsinin nüvəsi iki
spermdən qabaqda gedir. Tozcuq borusunun gəlişi
iki sinergiddən birinin məhvini başladaraq rüşeym
kisəsinə yolu açır. Bunun ardından boru nüvəsi və iki
sperm tozcuq borusundan dişi qametofitin yaxınlığına
düşür ❹.

İkiqat Mayalanma
İki qametin birləşməsi - mayalanma - iki sperm
dişi qametofitə çatdıqdan sonra baş verir. Bir sperm
yumurtanı mayalayaraq, ziqotu formalaşdırır. Digər
sperm isə iki qütbi nüvə ilə birləşərək, dişi qametofitin iri mərkəzi hüceyrəsinin mərkəzində triploid
(3n) nüvə əmələ gətirir. Bu hüceyrə toxumun qida
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Şəkil 38.6 Örtülütoxumluların həyat dövrəsi. Sadəlik üçün bir dişiciyə (sadə genisey)
malik olan çiçək göstərilmişdir. Növlərin çoxunda çoxlu sayda bitişmiş və ya ayrı dişiciklər olur.

❷ Erkəkciyin tozluğundakı hər

Rəng kodu
Haploid (n)

Dişicik
(meqasporofil)

Diploid (2n)

Erkəkcik
(mikrosporofil)

❸ Mikrosporlar tozcuq

meqasporangium daxilində
meyozla bölünərək mikrosporlar
əmələ gətirən meqasporositlər olur.
Mikrosporangium
(tozcuq kisəsi)

dənəsinəçevrilir. Qametofitin
generativ hüceyrəsi bölünərək
iki sperm əmələ gətirəcək. Boru
hüceyrəsi tozcuq borusunu
yaradacaq.

Mikrosporositlər (2n)

Sporofit bitkinin
yetişkin çiçəyi

MEYOZ

❼ Toxum

cücərdikdə rüşeym
yetişkin sporofitə
çevrilir.

Meqasporangiumlu
toxumluq (2n)

Generativ hüceyrə

Mikrospor
(n)

Boru hüceyrəsi
Boru nüvəsi

Erkək qametofit
(tozcuq dənəsində)
(n)

Toxumluq
Cücərən toxum

MEYOZ
Tozcuq
dənələri
Ağızcıq

❶ Hər toxumluğun içindəki
Rüşeym (2n)
Endosperm (3n)

Toxum

Toxum örtüyü
(2n)

meqasporgiumda meqasporosit meyozla bölünərək dörd
meqaspor əmələ gətirir. Bunlardan biri həyatda qalaraq,
dişi qametofiti formalaşdırır.

Meqasporangium
(2n)

Tozcuq
borusu
Sperma

Həyatda qalan
meqaspor (n)

Boru
nüvəsi

Divarlar

❻ Ziqot inkişaf

Mikropil

edərək rüşeymi
formalaşdırır və qida
ilə birlikdə toxuma
çevrilir. (Toxumu
əhatə edən meyvə
toxumaları burada
göstərilməyib.)

Antipod hüceyrələri
Mərkəzi hüceyrədəki
qütbi nüvələr

Dişi qametofit
(rüşeym kisəsi)

Sinergidlər
Yumurta
(n)

İnkişaf edən
endospermin
nüvəsi (3n)

Sütuncuq

Ziqot (2n)

Yumurta
nüvəsi (n)

MAYALANMA

❹ Tozlanmadan
sonra iki sperm
hüceyrəsi
toxumluğa
daxil olur.

❺ İkiqat mayalanma baş verir. Bir sperm

yumurtanı mayalayaraq ziqotu əmələ gətirir.
Digəri isə mərkəzi hüceyrəni mayalayaraq
endospermi (qida ehtiyatı; bu misalda 3n-dir)
formalaşdırır.
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BÖLÜM 6

Daxil olmuş sperm nüvələri (n)

Mitoz bölünmənin ən çoxu bu həyat dövrəsinin hansı mərhələsində baş verir?

Bitki Forma və Funksiyası

ehtiyatı rolunu oynayaraq, endosperm adlı toxumanı
formalaşdıracaq ❺. İki sperm hüceyrəsinin dişi qametofitin fərqli nüvələri ilə birləşməsinə ikiqat mayanalanma
deyilir. İkiqat mayalanma endospermin ancaq yumurtanın
mayalandığı toxumluqlarda formalaşmasını təmin edərək,
qidanın məhsuldar olmayan toxumluqlara israf edilməsinin
qarşısını alır. İkiqat mayalanma zamanı boru nüvəsi, yerdə
qalan sinergid və antipod hüceyrələr məhv olur.

Şəkil 38.7 İkiləpəli bitkidə rüşeymin inkişafı. Toxumluq yetişkin toxum yaradana qədər, divarlar isə bərkiyərək qalınlaşıb toxum
örtüyünə çevrilənədək, ziqot elementar orqanlara malik olan rüşeymi
əmələ gətirir.

Toxumluq

Toxumun İnkişafı

Endosperm
nüvəsi

❻ İkiqat mayalanmanın ardından hər toxumluq bir toxuma
çevrilir. Bununla paralel olaraq, yumurtalıq, toxumları əhatə
edən və onların külək və ya heyvanlar tərəfindən yayılmasına kömək edən, meyvəyə çevrilir. Ziqot inkişaf edib sporofit
rüşeymi formalaşdırdıqca, toxum növdən-növə dəyişilən
nisbətlərdə protein, yağ və nişasta toplayır. Bu isə toxumları
əsas qida itkisi yerlərindən biri edir. Əvvəldə karbohidrat
və digər qidalar toxumun endospermində toplansa da, daha
sonra, növdən asılı olaraq, rüşeymin şişməkdə olan ləpə
yarpaqları (toxum yarpaqları) bu funksiyanı öz üzərinə
götürür. Toxum cücərdikdə ❼ rüşeym yeni sporofitə çevrilir. Yetişkin sporofit öz çiçək və meyvəsini istehsal etməyə
başlayır: həyat dövrəsi bu şəkildə tamamlansa da, toxumluğun yetişkin toxuma çevrilməsinə daha ətraflı nəzər salmağa ehtiyac var.

Toxumun İnkişafı və Strukturu: Daha
Yaxından Baxış

Ziqot

Divarlar

Ziqot

Terminal hüceyrə
Bazal hüceyrə
Prorüşeym
Asılqan

Bazal hüceyrə

Uğurlu tozlanma və ikiqat mayalanmadan sonra toxum
formalaşmağa başlayır. Bu proses zamanı həm endosperm,
həm də rüşeym inkişaf edir. Yetişkin halda olan toxum
fəaliyyətsiz rüşeym, onu əhatələyən qida ehtiyatı və
qoruyucu təbəqələrdən ibarət olur.

Ləpə yarpaqları

Endospermin İnkişafı

Kök ucu

Zoğ ucu

Endosperm, adətən, rüşeymdən əvvəl inkişaf edir. İkiqat
mayalanmadan sonra toxumluqdakı mərkəzi hüceyrənin
tripoid nüvəsi bölünərək, südə bənzər konsistensiyası olan,
çoxnüvəli “superhüceyrə” əmələ gətirir. Sitokinez sitoplazmanı bölmələrə ayıraraq nüvələr arasında membranlar
əmələ gətirəndə bu maye kütləsi (endosperm) çoxhüceyrəli
formaya keçir. Bu “lüt” hüceyrələrin müəyyən bir nöqtədə
hüceyrə divarı istehsal etməsi ilə endosperm qatı hal alır.
Hind qozunun “südü” və “əti” maye və qatı endosperm
örnəkləridir. Partlamış qarğıdalının ağ, havalı hissəsi də
endospermin bir örnəyidir. Cəmi üç dənli bitkinin – buğda,
qarğıdalı və düyü endospermi insanların həyatda qalması
üçün lazım olan qida enerjisinin böyük hissəsini təmin edir.
Dənli bitkilərdə və birləpəlilərin çoxunda, o cümlədən,
bir çox ikiləpəlilərdə endosperm cücərmədən sonra cücərtinin istifadə edə biləcəyi qida maddələrini özündə ehtiva
edir. Digər ikiləpəli toxumlarda toxumun inkişafı tamamlanmadan öncə endospermdəki qida ehtiyatı ləpə yarpaqlarına
keçir və ona görə də, yetişkin toxumda endosperm olmur.

Toxum örtüyü
Asılqan

Endosperm

Rüşeymin İnkişafı
Ziqotun ilk mitoz bölünməsi asimmetrik olub, mayalanmış yumurtanı bazal və terminal hüceyrəyə ayırır
(Şəkil 38.7). Növbəti mərhələlərdə rüşeymin böyük
hissəsi terminal hüceyrədən əmələ gəlir. Bazal hüceyrə bölünməyə davam edərək, rüşeymi ana bitkiyə
bağlayan asılqan adlanan hüceyrələrdən ibarət sapı
əmələ gətirir. Asılqan ana bitkidən, bəzi növlərdə isə
endospermdən rüşeymə qida köçürülməsinə kömək
edir. Asılqan uzandıqca rüşeymi qidalı və qoruyucu
təbəqələrin içinə doğru basır. Buna paralel olaraq,
terminal hüceyrə bir neçə dəfə bölünərək asılqana
bağlı olan kürəvi prorüşeymi (erkən rüşeym) əmələ
gətirir. Ləpə yarpaqları prorüşeym üzərində qabarıqlar
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şəklində inkişaf etməyə başlayır. İki ləpə yarpağına malik ikiləpəli rüşeym bu mərhələdə ürəkşəkilli olur.
İbtidai ləpə yarpaqları əmələ gəldikdən sonra rüşeym
uzanmağa başlayır. Rüşeym zoğunun təpəsi iki ləpə
yarpağının arasında yerləşir. Rüşeymin əks tərəfində,
asılqanın bağlandığı yerdə kök təpəsi formalaşır. Toxum
cücərəndən sonra, bitkinin həyat periodu ərzində zoğ
və kökün ucundakı apikal (təpə) meristemlər birincili
böyüməni davam etdirirlər (Şəkil 35.11).

Yetişkin Toxumun Strukturu
İnkişafının son mərhələlərində toxum su itirərək, suyun
ümumi çəkidəki nisbətini 5-15%-ə qədər azaldır. Qida
ehtiyatı (ləpə yarpaqları, endosperm və ya hər ikisi)
ilə əhatələnmiş rüşeym fəaliyyətsizlik fazasına keçir,
yəni böyüməni kəsir və metabolizmi demək olar ki,
dayandırır. Rüşeym və onun qida ehtiyatını əhatə edən
sərt qoruyucu toxum örtüyü toxumluğun divarından
əmələ gəlir. Bəzi növlərdə fəaliyyətsizlik halı rüşeymin
özündən deyil, zədələnməmiş toxum örtüyündən qaynaqlanır.
İkiləpəli bitki olan lobyanın toxumunu ikiyə ayırsaq,
rüşeymin iki qalın, lətli ləpə yarpaqlarına bağlanmış
uzun struktur olan rüşeym oxundan ibarət olduğunu
görə bilərik (Şəkil 38.8a). Rüşeym oxunun aşağı
hissəsində ləpə yarpaqlarının birləşdiyi yer hipokotil
(Yunanca, hypo, aşağı; -kotil, kotiledon yəni ləpə yarpaqları) adlanır. Hipokotil rüşeym kökü və ya radikl
adlanan strukturda sonlanır. Rüşeym oxunun ləpə
yarpaqlarının birləşdiyi yerin yuxarısında və ilk cüt xırda
yarpağın aşağısındakı bölgəsinə epikotil (Yunanca, epi,
yuxarı) deyil. Epikotil, cavan yarpaqlar və zoğ apikal
meristeminə birlikdə lələkcik deyilir.
Toxum cücərməzdən əvvəl lobyanın ləpə yarpaqları
toxumun inkişafı zamanı endospermdən aldıqları karbohidratlar sayəsində nişasta ilə dolu olur. Lakin bəzi
ikiləpəli növlərində, məsələn, gənəgərçəkdə (Ricinus
communis) qida ehtiyatı endospermdə saxlanılır və ləpə
yarpaqları kiçik olur. Toxum cücərəndə ləpə yarpaqları
qidanı endospermdən udub rüşeymin yerdə qalan
hissəsinə ötürür.
Birləpəli rüşeymində, sadəcə bir ədəd ləpə yarpağı olur (Şəkil 38.8b). Otlarda, o cümlədən, qarğıdalı
və buğdada skutellum (Latınca, scutella, kiçik qalxan
sözündən, quruluşuna istinadən) adlanan ixtisaslaşmış
ləpə yarpağı olur. Geniş səth sahəsinə malik skutellum
endospermin səthinə yapışır və cücərmə zamanı oradan qida maddələrini udur. Ot toxumunun rüşeymi iki
qoruyucu təbəqə ilə əhatələnir: cavan zoğu əhatələyən
koleoptil və cavan kökü əhatələyən koleoriza. Hər iki
struktur cücərmənin ardından torpağı dəlməyə kömək
edir.

Toxum Fəaliyyətsizliyi: Sərt Dövrlər Üçün
Adaptasiya
Toxum fəaliyyətsizliyini qırmaq üçün tələb olunan
828

BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Şəkil 38.8 Toxumun strukturu.
Toxum örtüyü

Epikotil
Hipokotil

Radikl

(a) Adi lobya, iki ləpə yarpağına malik ikiləpəli. Toxum cücərməzdən
əvvəl lətli ləpə yarpaqlarında endospermdən udulan qida maddələri
toplanır.
Toxum örtüyü ilə
Skutellum
birləşmiş perikarp
(ləpə yarpağı)
Koleoptil
Koleoriza

Endosperm
Epikotil
Hipokotil
Radikl

(b) Qarğıdalı, birləpəli. Digər biləpəlilər kimi qarğıdalının da yalnız bir
ləpə yarpağı olur. Qarğıdalı və digər otlarda skutellum adlanan iri ləpə
yarpağı var. Cavan zoğ koleoptil, cavan kök isə koleoriza adlı strukturla
əhatələnmiş olur.

ƏLAƏQ QUR Ləpə yarpağı sayındakı fərqdən əlavə, birləpəli və
ikiləpəlilər bir-birindən necə fərqlənir? (Şəkil 30.16)
VİZUAL BACARIQ Hansı yetişkin toxumda endosperm yoxdur?
Endospermdə nə baş verib?

mühit şəraiti növdən-növə dəyişir. Bəzi toxum növləri
uyğun mühitə düşən kimi cücərməyə başlayır. Digərləri
uyğun yerdə olsalar belə, mühitdən xüsusi bir siqnal
almadan, fəaliyyətsizlik fazasından çıxmırlar.
Fəaliyyətsizliyi qırmaq üçün xüsusi bir siqnal tələbatı
cücərmənin ən uyğun zaman və məkanda baş vermə
ehtimalını artırır. Məsələn, bir çox səhra bitkisi yalnız böyük miqdarda yağıntı düşdükdən sonar cücərir.
Yüngül bir çiskin onları fəaliyyətsizlikdən oyada bilsəydi, cücərtilər qısa zamanda, böyümə üçün yararsız
dərəcədə qurumuş torpaqla qarşı-qarşıya qalardılar. Təbii yanğınların tez-tez baş verdiyi yerlərdə bir çox toxum
fəaliyyətsizliyi qırmaq üçün yüksək istilik və ya tüstüyə
ehtiyac duyur. Qışların sərt keçdiyi yerlərdə toxumlar
cücərməzdən əvvəl uzun müddət soyuğa məruz qalmağa
ehtiyac duya bilir; ona görə də, yayda və ya payızda
səpilmiş toxumlar növbəti ilin yazına qədər cücərmir
və bu şəkildə, növbəti qış mövsümü başlamazdan əvvəl
özü üçün uzun böyümə dövrü yaradır. Məsələn, bəzi
kahı növlərindəki kimi kiçik toxumlar cücərmə üçün işıq
tələb edir və yalnız, cücərtilər torpağın səthindən çıxa
biləcəyi qədər dayaz basdırılanda fəaliyyətsizlik fazasından çıxırlar. Bəzi toxumlar cücərmək üçün hansısa heyvanın həzm sistemindən keçərək, örtüyünün kimyəvi
yolla zəiflədilməsini tələb edir və buna görə də heyvan
artıqlarından cücərməzdən əvvəl uzaqlara daşına bilirlər.
Fəaliyyətsiz toxumun nə qədər müddət məhsuldar
qalıb, cücərmək qabiliyyətini itirməməsi bitkinin növü
və mühit şərtlərindən asılı olaraq, bir neçə gündən
onilliklərə və daha uzun zaman kəsiyinə qədər dəyişir.
Məhsuldar bir bitkini əmələ gətirə bilmiş, karbon-14lə mühafizə olunmuş ən yaşlı toxum İsraildəki 2000

illik xurma toxumu olmuşdur. Toxumların çoxu bir və ya
iki il, cücərmək üçün uyğun şərtlər yarananadək həyatda
qalmağı bacaracaq qədər dözümlüdürlər. Buna görə də,
torpaqda illərlə toplanmış cücərməmiş toxum ehtiyatı var.
Ətraf mühitdə baş verən yanğın kimi fəsadlardan sonra
bitkilərin sürətlə ortaya çıxmasının da səbəbi məhz budur.

Toxumdan Yetişkin Bitkiyə Qədər
Sporofit İnkişafı
Ətraf mühit böyüməsi üçün əlverişli olduqda, toxum
fəaliyyətsizlik fazasından çıxır və cücərməyə başlayır.
Cücərmənin ardından gövdə, yarpaq və köklər böyüyür və
bir nöqtədə çiçəkləmə baş verir.

Toxumun Cücərməsi
Toxumun cücərməsi imbibisiya, yəni aşağı su potensialına
malik quru toxumun su qəbul etməsi ilə başlayır. İmbibisiya nəticəsində toxum genişlənərək örtüyünü partladır
və rüşeymdə böyümənin yenidən başlamasını tətikləyən
dəyişmələr baş verir. Suyun qəbulundan sonra enzimŞəkil 38.9 Toxum cücərməsinin iki yolu.
Həqiqi yarpaqlar

Böyümə və Çiçəklənmə

Ləpə yarpağı
Epikotil
Hipokotil

Hipokotil

Ləpə
yarpağı

Ləpə
yarpağı

Hipokotil

Radikl
Toxum örtüyü
(a) Lobya. Lobyada hipokotil qarmağının düzləşməsi ləpə yarpaqlarını
torpaqdan dartıb çıxarır.
Həqiqi yarpaqlar

Koleoptil

Koleoptil

lər endosperm və ya ləpə yarpaqlarında toplanmış
ehtiyat qidanı həzm etməyə başlayır və ortaya çıxan
qidalı maddələr rüşeymin böyüyən bölgələrinə
köçürülür. Cücərən toxumdan çıxan ilk orqan radikl,
yəni rüşeym köküdür. Kök sisteminin inkişafı toxumu
torpağa pərçimləyir və onu hüceyrələrin genişlənməsi üçün lazım olan su ilə təmin edir. Davamlı su
qaynağının olması növbəti mərhələ olan zoğ ucunun
torpaq səthinin üzərindəki quru şəraitə çıxa bilməsi
üçün ilkin zəruri şərtdir. Məsələn, lobyada hipokotildə qarmaq əmələ gəlir və böyümə bu qarmağı
torpağın üstünə doğru itələyir (Şəkil 38.9a). Hipokotil işığa çıxandan sonra düzləşir, ləpə yarpaqları
bir-birindən ayrılır və artıq açığa çıxmış zərif epikotil
ilk həqiqi yarpaqlarını (yəni, toxum və ya ləpə yarpaqlarını deyil) açır. Bu yarpaqlar genişlənib yaşıllaşır
və fotosintez yolu ilə qida istehsal etməyə başlayır.
Qida ehtiyatı böyüyən rüşeym tərəfindən tükədilən
ləpə yarpaqları isə büzüşərək düşür.
Qarğıdalı və digər otlar kimi bəzi birləpəlilər torpaqdan çıxmaq üçün fərqli metoddan istifadə edirlər
(Şəkil 38.9b). Koleoptil torpağı dələrək açığa çıxır.
Zoğun ucu koleoptil tərəfindən yaradılan tunelin
içində böyüyür və torpaqdan çıxanda koleoptilin
ucunu parçalayıb çıxır.

Toxum cücərib fotosintezə başladıqdan sonra bitkinin
resurslarının böyük hissəsi gövdə, yarpaq və köklərin
böyüməsinə cəlb olunur (buna vegetativ böyümə
deyilir). Birincili və ikincili böyüməni ehtiva edən
bu böyümə prosesi meristem hüceyrələrinin fəaliyyətindən qaynaqlanır (Başlıq 35.2). Bu mərhələdə,
adətən, ən yaxşı strategiya çiçəklənmə (reproduktiv)
fazasına girməzdən əvvəl mümkün qədər çox fotosintez edib böyüməkdir.
Müəyyən bitki növünün çiçəkləri ilin müəyyən
vaxtı qəfildən və eyni vaxtda çıxır. Belə zamanlama,
cinsi çoxalmanın əsas üstünlüyü olan, nəsil-xarici
çoxalmanı təşviq edir. Çiçəyin formalaşması zoğ
apikal meristemində vegetativ böyümə tərzindən
reproduktiv böyümə tərzinə keçiddən asılıdır. Çiçək
meristeminə keçid mühit (məsələn, günün uzunluğu)
Şəkil 38.10 Çiçəkdən meyvəyə keçid. Burada göstərilmiş
Amerika çiçəbaharında olduğu kimi, çiçəklər mayalandıqdan sonra
erkəkciklər və ləçəklər qopur, ağızcıq və sütuncuq büzüşür, inkişaf
etməkdə olan toxumları ehtiva edən yumurtalıq divarları isə şişərək
meyvələri formalaşdırır. İnkişaf edən toxum və meyvələr ən əsas
şəkər mənsəblərinə çevrilirlər.

Radikl
(b) Qarğıdalı. Qarğıdalı və digər otlarda zoğ koleoptilin
borusu üzərindən dikinə çıxır.

VİZUAL BACARIQ Lobya və qarğıdalıda torpaqdan çıxmaqda
olan zoğ sistemi hansı yolla qorunur?
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Dişicik

Dişicik

Şəkil 38.11 Fərqli meyvə siniflərinin inkişafı.
Ağızcıq

Ləçək Ağızcıq

Çiçəklər

Sütuncuq

Sütuncuq
Yumurtalıq

Erkəkcik

Erkəkcik
Ağızcıq

Kasacıq

Yumurtalıq

Erkəkcik

Toxumluq

Yumurtalıq
(altlığın içində)

Toxumluq

Noxud çiçəyi

Çiyələk çiçəyi
Dişicik
(meyvəcik)

Ananas topası

Ağızcıq və
sütuncuğun
qalıntıları

Toxum

Yumurtalıq

Alma çiçəyi
Erkəkcik və
sütuncuğun qalıntıları

Hər seqment
bir çiçəyin
dişiciyindən
inkişaf edir

Kasacıqlar

Büzüşmüş
erkəkcik

Toxum
Altlıq
Noxud meyvəsi

Çiyələk meyvəsi

Ananas meyvəsi

a) Sadə meyvə. Sadə meyvə bir çiçəyin
bir dişiciyindən (və yaxud bir neçə
birləşmiş dişicikdən) əmələ gəlir
(məsələn, noxud, limon, yer fındığı).

b) Mürəkkəb meyvə. Mürəkkəb
meyvə bir çiçəyin çox sayda
birləşməmiş dişiciyindən əmələ
gəlir (məsələn, moruq, böyürtkən,
çiyələk).

c) Kollektiv meyvə. Kollektiv meyvə
topa əmələ gətirən çox sayda çiçəyin çox sayda dişiciyindən əmələ
gəlir (məsələn, ananas, əncir).

və daxili siqnalların (Başlıq 39.3) kombinasiyasından
asılıdır. Çiçəklənməyə keçid başladıqdan sonra hər
orqanın çiçək meristemindən çıxma sırası onun kasacıq,
ləçək, erkəkcik və ya dişiciyə çevriləcəyini müəyyən edir
(Şəkil 35.36).

Meyvə Strukturu və Funksiyası
Toxum cücərib yetişkin bir bitkiyə çevrilməzdən əvvəl,
ilkin olaraq, uyğun torpağa düşməlidir. Bu prosesdə
meyvələr vacib rol oynayır. Meyvə çiçəyin yetişkin yumurtalığıdır. Toxumlar toxumluqdan əmələ gəldiyi kimi,
çiçək də meyvəyə çevrilir (Şəkil 38.10). Meyvə əhatə
etdiyi toxumları qoruyur və yetişdikdən sonra onların
külək və ya heyvanlar tərəfindən yayılmasına kömək
edir. Mayalanma yumurtalığın meyvəyə çevrilməsinə
səbəb olan hormonal dəyişikləri tətikləyir. Tozlanmayan
çiçək, adətən meyvəyə çevrilmir, zamanla solub məhv
olur.
Meyvənin inkişafı zamanı yumurtalıq divarı meyənin qalınlaşmış xarici divarı olan perikarpa çevrilir. Bəzi
meyvələrdə, məsələn, soyada yumurtalıq divarı yetişkin
halda tamamilə quruyur, digər meyvələrdə is, məsələn,
üzümdə lətli qalır. Şaftalı kimi başqa bir bitkidə isə yumurtalığın daxili hissəsi daşlaşır (çəyirdək), xarici hissəsi
isə lətli qalır. Yumurtalıq böyüdükcə çiçəyin qalan
hissələri, adətən, solub düşür.
Meyvələr inkişaf mənşəyindən asılı olaraq bir
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Alma meyvəsi
d) Yalançı meyvə. Yalançı meyvə
yumurtalıq xaricindəki toxumalardan əmələ gəlir. Almada yumurtalıq lətli altlığın içində yerləşir.

neçə növə ayrılır. Meyvələrin çoxu tək və ya birləşmiş
dişicikdən əmələ gəlir və sadə meyvələr adlanır (Şəkil
38.11a). Mürəkkəb meyvə hər biri kiçik bir meyvəyə
çevrilən bir neçə ayrı dişiciyə sahib bir çiçəkdən yaranır
(Şəkil 38.11b). Moruqda olduğu kimi, bu “meyvəciklər”
bir çiçək yatağında toplaşmış halda olurlar. Kollektiv
meyvə topa çiçəkdən (bir-birinə yaxın şəkildən toplanmış çiçək qrupundan) əmələ gəlir. Çox sayda yumurtalıq
divarı qalınlaşdıqca birləşərək bir meyvə əmələ gətirə
bilər; buna misal olaraq ananası göstərmək olar (Şəkil
38.11c).
Bəzi örtülütoxumlularda çiçəyin digər hissələri də bizim meyvə olaraq tanıdığımız struktura töhfə verir. Belə
meyvələrə yalançı meyvələr deyilir. Alma çiçəklərində
yumurtalıq çiçək yatağının içində yerləşir və bu sadə
meyvənin lətli hissəsi, əsasən, genişlənmiş çiçək yatağından əmələ gəlir; yalnız almanın özəyi yumurtalıqdan
əmələ gəlir (Şəkil 38.11d). Başqa bir misal çiyələkdir:
burada mürəkkəb meyvə genişlənmiş çiçək yatağı və çox
sayda kiçik, hər biri bir toxum daşıyan meyvəciklərdən
ibarət olur.
Meyvələr, adətən, toxumlar inkişafını başa vuranda
yetişir. Məsələn, soya kimi quru meyvənin yetişməsi zamanı meyvə toxuması yaşlanıb qurusa da, lətli
meyvələrdə proses daha mürəkkəb şəkildə baş verir.
Hormonlar arasındakı kompleks qarşılıqlı əlaqələr
nəticəsində toxumları ətrafa yayan heyvanları cəlb edən
meyvələr istehsal olunur. Enzimlər hüceyrə divarının
tərkib hissələrini parçaladıqca, meyvənin “əti” yumşal-

Şəkil 38.12

Meyvə və Toxumun Yayılması.
Su ilə yayılma

Bitkinin həyatı münbit şərait tapmasından asılıdır.
Ana bitkinin yanına düşüb cücərən toxumun qida
uğrundan uğurla rəqabət aparma şansları aşağıdır.
Yaxşı inkişaf etmək üçün toxumlar geniş əraziyə yayılmalıdırlar. Bitkilər toxumlarını yaymaq üçün biotik və
abiotik (su, külək) amillərdən istifadə edirlər.

▲

Su üzündə qalan bəzi toxum
və meyvələr dənizdə aylarla, illərlə həyatda qala bilirlər. Hind
qozunda toxum rüşeymi ilə
lətli ağ “ət” (endosperm), su
üzündə qala bilən, lifli qabıqla
əhatələnmiş möhkəm və qalın
bir qatın (endokarp) daxilində
yerləşirlər.

Küləklə yayılma

▲

12 cm-lik qanad genişliyinə malik
Alsomitra macrocarpa toxumları yağışlı meşələrdə havada böyük dövrələr
vura-vura süzürlər.

Ağcaqayının qanadlı meyvəsi
vertolyot pərləri kimi fırlanaraq meyvənin yerə düşmə sürətiniazaldır və
bununla da, üfüqi küləklər tərəfindən
uzağa aparılma şansını artırır.

▲

Zəncirotu meyvəsi
▲ Bəzi toxum və mey-

▲

Süprümotu
torpaqdan qoparaq,
ərazi boyu süpürülür və
bu zaman toxumlarını
ətrafa saçır.

vələr mürəkkəb şəkildə
budaqlanan tükcüklərdən əmələ gəlmiş çətirəbənzər “paraşüt”lərə
bağlanırlar. Zəif meh
belə zəncirotu “toxum”larını (əslində, birtərəfli
meyvələrini) havaya
qaldıra bilir.

Heyvanlarla yayılma
Sincab kimi bəzi heyvanlar
toxum və meyvələri yerin altında
gizlədirlər. Heyvan ölərsə və ya
toxumun yerini unudarsa, toxumların cücərməsi üçün yaxşı imkan
yaranır.

▲

▲

Yatağan dəmirtikanının iti, mismarabənzər tikanları velosiped təkərlərini deşə, insan və digər heyvanları
zədələyə bilir. Bu ağrılı “mismar”lar
çıxarılıb atıldıqda toxumlar yayılır.

▲

Yeyilə bilən
meyvələrin içindəki
toxumlar, adətən,
nəcislə yayılır. Burada qara ayı nəcisi
göstərilib. Bu yolla
yayılma toxumları
ana bitkidən çox
uzağa aparmağa
qadirdir.

▲

Yağ turşuları, aminturşular və şəkərlərlə zəngin “qidalı cisim”lərə malik toxumlar qarışqaları kimyəvi formada cəlb edirlər. Qarışqalar
toxumları yeraltı yuvalarına apararaq, onlardakı
qidalı cismi (şəkildə açıq rəngli görünən hissə)
sürfələrə yedirirlər. Toxumun ölçüsü, forması
və ya möhkəm qabığından dolayı, geri qalan
hissəsi çox vaxt olduğu kimi yuvanın içində qalır
və buradaca cücərir.
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mağa başlayır. Bu zaman meyvənin rəngi, bir çox halda, yaşıldan başqa bir rəngə çevrilir və onun yarpaqlar
arasından daha aydın görünməsinə imkan yaradır.
Yetişmiş meyvədə üzvi turşu və ya nişasta molekulları
qatılığı 20%-ə çatan şəkərə çevrildikcə, meyvə şirinləşməyə başlayır. Şəkil 38.12 toxum və meyvələrin
yayılmasında rol oynayan bəzi mexanizmləri təsvir edir.
Bu hissədə örtülütoxumlularda cinsi çoxalmanın əsas
xassələri – çiçəklər, ikiqat mayalanma və meyvələr haqda
öyrəndiniz. Növbəti hissədə qeyri-cinsi çoxalmaya nəzər
salacağıq.

YOXLAMA 38.1
1. Tozlanma ilə mayalanma arasındakı fərqi izah edin.
2. ƏGƏR Çiçəklərdəki sütuncuqlar daha qısa olsaydı, tozcuq
boruları rüşeym kisəsinə daha asanlıqla çata bilərdi. Bir çox
çiçəkli bitkidə çox uzun sütuncuqların yaranmasını izah edən
açıqlama təklif edin.
3. ƏLAQƏ QUR İnsanın həyat dövrəsində bitki qametofitlərinə
bənzər hansısa strukturlar varmı? Cavabınızı izah edin. (Şəkil
13.5 və 13.6-ya nəzər salın)

BAŞLIQ 38.2
Çiçəkli bitkilər cinsi, qeyri-cinsi və ya
hər iki yolla çoxalır
Qeyri-cinsi çoxalma zamanı balalar təkcə bir valideyndən, yumurta və spermin birləşməsi olmadan əmələ
gəlir. Nəticədə valideynlə genetik olaraq, eyni olan klon
əmələ gəlir. Qeyri-cinsi çoxalma örtülütoxumlu və digər
bitkilər arasında geniş yayılmasa da, bəzi növlər üçün
çoxalmanın əsas formasıdır.

Qeyri-cinsi Çoxalma Mexanizmləri
Bitkilərdəki qeyri-cinsi çoxalma qeyri-müəyyən böyümə

Şəkil 38.13 Ağcaqovaq ağaclarında qeyri-cinsi çoxalma.
Bəzi ağcaqovaqlıqlar qeyri-cinsi çoxalma ilə yaranmış minlərlə ağacdan ibarət olur. Hər ağaclıq bir ana bitkinin kök sistemindən yaranır.
Buna görə də hər ağaclıq bir klondur. Fikir verin ki, fərqli ana bitkilərdən əmələ gəlmiş ağaclıqlar arasındakı genetik fərqliliklər, yarpaq
rənginin dəyişməsində, zamanlama fərqlərinə gətirib çıxarır.
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bacarığının bir hissəsidir. Bitki böyüməsi ixtisaslaşmamış,
bölünən hüceyrələrdən ibarət meristem toxuması
sayəsində qeyri-müəyyən müddətdə gedə bilir (Başlıq
35.2). Bundan əlavə, parenxima hüceyrələri bölünərək,
daha ixtisaslaşmamış hüceyrə növlərinə başqalaşa və
bununla da, itirilmiş bədən hissələrini yenidən yarada
bilir. Bəzi bitkilərin qopmuş kök və ya gövdə parçaları
bütöv bir bala canlıya çevrilə bilir; məsələn, kartofda
“gözcük” (tumurcuq) olan bir hissə bütöv bir bitkiyə
çevrilə bilər. Belə fraqmentləşmə, yəni ana bitkinin
bütöv bir bala bitkiyə çevrilə bilən hissələrə ayrılması
qeyri-cinsi çoxalmanın əsas növlərindən biridir. Kalanchoe
yarpaqlarındakı əlavə bitkiciklər də fraqmentləşmənin
qeyri-adi bir növü sayılır (Şəkil 35.7). Digər hallarda
məsələn, ağcaqovaq ağacında ana bitkinin kök sistemi
çox sayda əlavə zoğlar əmələ gətirir ki, bu zoğlar da
sonradan ayrıca zoğ sisteminə çevrilirlər (Şəkil 38.13).
Yuta ştatında bir ağcaqovaq klonunun genetik olaraq,
eyni olan 47 000 ağac gövdəsindən ibarət olduğu təsbit
olunmuşdur. Əlbəttə, kök sistemləri arasındakı bəzi
əlaqələr zədələndiyindən, müəyyən ağaclar klondan
ayrılsa da, buradakı hər bir ağac hələ də eyni genomu
paylaşır.
Zəncirotu və bəzi başqa bitkilərdə qeyri-cinsi çoxalmanın fərqli bir mexanizmi inkişaf etmişdir. Bu bitkilər
bəzən tozlanma və mayalanma olmadan toxum istehsal
edə bilirlər. Toxumların qeyri-cinsi istehsalına apomiksis
(Yunanca “qarışdırılmadan uzaq” mənasına gəlir) deyilir,
çünki burada sperm və yumurtanın nəinki birləşməsi,
hətta istehsalı belə baş vermir. Bunun əvəzində, toxumluqdakı bir diploid hüceyrə rüşeymi əmələ gətirir və
toxumluq yetişkin toxuma çevrilir; zəncirotunda yaranan
toxumlar küləklə yayılan meyvələr tərəfindən ətrafa
yayılır. Beləliklə, bu bitkilər özlərini qeyri-cinsi proses
vasitəsilə klonlasalar da, bir çox hallarda, cinsi çoxalmaya
aid olan, toxum vasitəsilə çoxalmanın üstünlüklərindən
də yararlanırlar. Hibrid təsərrüfat bitkilərində apomiksisə nail olmaq ona görə maraqlıdır ki, bu yolla hibrid
bitkilər arzuolunan genlərə sahib olan genomlarını bütöv
şəkildə növbəti nəsillərə ötürə bilərlər.

Cinsi və Qeyri-cinsi Çoxalmanın
Mənfi və Müsbət Tərəfləri
TƏKAMÜL Qeyri-cinsi çoxalmanın üstünlüyü ondadır
ki, tozlandırıcı tələb olunmur. Eyni növə aid bitkilərin
seyrək yerləşdiyi yerlərdə bu üstünlük ola bilər, çünki
belə hallarda bir tozlandırıcının eyni növə aid bitkiləri
ziyarət etməsi ehtimalı aşağı olur. Qeyri-cinsi çoxalma,
eyni zamanda, bitkiyə bütöv genetik tərkibini balalara
ötürməyə imkan verir. Müqayisə olaraq, yada salaq ki,
cinsi çoxalan bitki allellərinin yalnız yarısını növbəti
nəsilə ötürə bilir. Əgər bir bitki mühitinə mükəmməl
şəkildə uyğunlaşıbsa, qeyri-cinsi çoxalma bitki üçün
üstünlük ola bilər. Güclü olan bitki çox sayda nüsxəsini
yarada bilər və əgər mühit şərtləri dəyişməzsə, onun
yaratdığı balalar da eyni mühit şərtlərinə yaxşı uyğunlaşmış olacaq.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Müsbət və Mənfi Korrelyasiyalardan
İstifadə Etməklə Datanın Şərhi
Meymun Çiçəyi Növləri Cinsi və Qeyri-Cinsi Çoxalma Üçün
Ayırdıqları Enerji Miqdarına Görə Bir-Birindən Fərlənirmi? Bitki həyatı
boyunca müəyyən məhdud miqdarda enerji və resurs əldə edir ki, bunları
da böyümə, müdafiə və çoxalma prosesləri zamanı fərdi tələbatlarını
ödəmək məqsədilə ən uyğun şəkildə istifadə etməlidir. Tədqiqatçılar beş
meymun çiçəyi (Mimilus fəsiləsi) növündə resursların cinsi və qeyri-cinsi
çoxalma üçün necə istifadə edildiyini araşdırıblar.
Təcrübə necə aparılmışdır? Nümunələri açıq havada, fərqli dibçəklərdə
əkdikdən sonra, tədqiqatçılar orta
nektar həcmini, nektar qatılığını,
hər çiçəyə düşən toxum sayını
və bitkilərin enliquyruq kolibrilər
(Selasphorus platycercus)
tərəfindən neçə dəfə ziyarət
edildiyini qeydə alıblar. İstixanada
yetişdirilən nümunələrdən istifadə
edilərək, hər növ üçün təzə zoğun
bir qramına düşən orta köklü
budaq sayı hesablanmışdır. Köklü budaq termini kök çıxaran üfüqi zoğlar
yolu ilə qeyri-cinsi çoxalmaya işarə edir.

Təcrübə datası

Növ
M. rupestris

Nektar Həcmi
(μL)

Nektar Qatılığı
(ümumi çəkiyə düşən
saxarozun çəkisi, % ilə)

Çiçək başına düşən
Toxum Sayı

Çiçək başına düşən
Ziyarət Sayı

Zoğun Hər Qramına düşən
Köklü Budaq Sayı

4.93

16.6

2.2

0.22

0.673

4.94

19.8

25

0.74

0.488

M. nelson

20.25

17.1

102.5

1.08

0.139

M. verbenaceus

38.96

16.9

155.1

1.26

0.091

M. cardinalis

50.00

19.9

283.7

1.75

0.069

M. eastwoodiae

Mənbə S. Sutherland and R. K. Vickery, Jr. Trade-offs between sexual and asexual reproduction in the genus Mimulus. Oecologia 76:330–335 (1998).

Gövdə, yarpaq və ya köklərin vegetativ böyüməsinə
əsaslanan qeyri-cinsi çoxalmaya vegetativ çoxalma deyilir.
Adətən, vegetativ çoxalma ilə yaranan balalar cinsi çoxalma
ilə ortaya çıxan cücərtilərdən daha güclü olur. Toxumun
cücərməsi bitkinin həyatındakı ən təhlükəli mərhələlərdən
biridir. Möhkəm toxum yırtıcılar, parazitlər, külək və digər
təhlükə mənbələri ilə qarşı-qarşıya qalan kövrək cücərtini
formalaşdırır. Təbii şəraitdə çox az sayda cücərti
böyüyərək, bala istehsal edəcək qədər uzun müddət
həyatda qala bilir. Çox sayda toxumun istehsalı toxumların
fərdi şəkildə həyatda qalma şanslarının az olmasını
kompensasiya edir və təbii seçmənin “dəyərləndirməsi”
üçün geniş genetik çeşidlilik yaradır. Lakin meyvə və
çiçəkləri əmələ gətirmək üçün istifadə olunan resursları
nəzərə alanda, bunun çoxalmanın çox bahalı bir yolu
olduğunu görürük.
Cinsi çoxalma balalarda və populyasiyada genetik
çeşidlilik yaratdığına görə, həyatda qalma və çoxalma
şanslarını müəyyən edən patogen və digər dəyişkən

amillərin olduğu qeyri-stabil mühitdə canlılar üçün
üstünlük təşkil edə bilər. Bununla müqayisədə,
qeyri-cinsi çoxalmanın yaratdığı genetik yeknəsəklik
bitkini mühitdəki fəsadlarla məsələn, yeni növ
xəstəliyin əmələ gəlməsi qarşısında böyük təhlükə ilə
üz-üzə qoyur. Bundan əlavə, çox vaxt cinsi yolla
istehsal olunan toxumlar balaların daha uzaq yerlərə
yayılmasına imkan yaradır. Son olaraq, toxum fəaliyyətsizliyi mühit şərtləri yaxşılaşanadək böyüməni
dayandırmağa imkan verir. Elmi Bacarıq Məşğələsində
datadan istifadə edərək, meymun çiçəyinin hansı
növünün daha çox qeyri-cinsi, hansının isə daha çox
cinsi çoxaldığını təyin edəcəksiniz.
Genetik cəhətdən fərqli iki bitkinin iştirak etdiyi
cinsi çoxalmada genetik olaraq bir-birindən daha çox
fərqlənən nəsil istehsal olunsa da, lobya kimi bəzi
bitkilər öz-özünü mayalandırır. “Özləşmə” adlanan bu
proses bəzi təsərrüfat bitkilərində arzuolunan bir
haldır, çünki hər bir toxumluğun toxuma çevriləcəyini
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Şəkil 38.14 Öz-özünə mayalanmanın qarşısını alan
çiçək adaptasiyaları.

Erkəkciklər

Dişiciklər

(a) Bəzi bitkilər məsələn, burada göstərilən Sagittaria latifolia, ikievli
bitkilərdir; yəni, bəzi fərdlərin bir hissəsində ancaq erkəkcikli (sol),
digər hissəsində isə ancaq dişicikli (sağ) çiçəklər yetişir.

Erkəkciklər
Sütuncuqlar

Gödəksütunlu çiçək

Sütuncuqlar
Erkəkciklər

Uzunsütunlu çiçək

(b) Oxalis alpina kimi bəzi növlərin fərqli fərdlərində iki növ çiçək
istehsal olunur: gödəksütunlu çiçəkdə sütuncuqlar qısa, erkəkciklər
uzun, uzunsütunlu çiçəkdə isə əksinə olur. Nektar topalayan həşərat
tozcuqları çiçəyin fərqli hissələrinə qondurur; gödəksütunlu tozcuğu
uzunsütunlu ağızcığına, uzunsütunlu tozcuğu isə gödəksütunlu
ağızcığına qonur.

yəqin edir. Növbəti bölmədə də görəcəyiniz kimi, bir
çox örtülütoxumlu növündə isə, çiçəyin öz-özünü
mayalandırmasının (avtoqamiya) qarşısını alan mexanizmlər inkişaf etmişdir.

Avtoqamiyanın Qarşısını Alan
Mexanizmlər
Avtoqamiyanın qarşısını alan bir sıra mexanizm sperm və
yumurtanın fərqli bitkilərdən gəlməsini təmin edərək,
genetik çeşidliliyə töhfə verir. İkievli bitkilərdə bitkilər
öz-özünü mayalaya bilmir, çünki fərqli fərdlərdə ya
ancaq erkəkcikli (dişiciksiz) ya da ancaq dişicikli (erkəkciksiz) çiçəklər olur (Şəkil 38.14a). Bəzi bitkilərdə
erkəkcik və dişiciklər fərqli vaxtlarda inkişaf edir və ya
bitkilər elə bir quruluşa sahib olurlar ki, eyni tozlandırıcının tozcuğu eyni çiçəyin tozluğundan ağızcığına daşıma ehtimalı az olur (Şəkil 38.14b). Buna baxmayaraq, anti-özləşmənin ən geniş yayılmış səbəbi
özünə-uyğunsuzluq mexanizmi, yəni bitkinin öz və ya
özünə yaxın fərdlərdən gələn tozcuğu rədd etmək
qabiliyyətidir. Tozcuq dənəsi eyni və ya qohum bitkinin
ağızcığına düşərsə, biokimyəvi maneə tozcuğun inkişaf
etməsinə və yumurtanı mayalandırmasına imkan vermir.
Bitkinin bu reaksiyası heyvanlarda olan immun reaksiyasına çox oxşayır, hər iki alda canlı “öz” hüceyrəsini
“başqa” hüceyrədən ayıra bilir. Əsas fərq ondadır ki,
heyvanlardakı immun sistemi transplantasiya olunmuş
orqan və ya patogenə qarşı müdafiə reaksiyası
göstərərək, “başqa” hüceyrəni rədd edir (Başlıq 43.3).
834
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Bitkilər isə bunun əksinə, “öz” hüceyrələrini rədd
edirlər.
Tədqiqatçılar özünə-uyğunsuzluğun molekulyar
mexanizmlərini araşdırmağa başlayıblar. “Öz”ünə aid
tozcuğu tanıma qabiliyyəti S-genləri adlanan genlərə
əsaslanır. Bir populyasiyanın gen hovuzunda S-geninin
onlarla alleli ola bilər. Əgər ağızcığa düşmüş tozcuğun
alleli ağızcığın allelərinə uyğun gəlirsə, tozcuq borusu ya
cücərə bilmir ya da sütuncuq boyu uzanıb yumurtalığa
çata bilmir. Özünə-uyğunsuzluğun iki növü olur: qametofitik və sporofitik.
Qametofitik özünə-uyğunsuzluqda tozcuq genomundakı S-alleli mayalanmanın qarşısını alır. Məsələn, S1S2
ana sporofitdən gələn S1 tozcuğu S1S2 çiçəyinin yumurtalarını mayalandıra bilməsə də, S2S3 çiçəyini mayalandıra bilər. S2 tozcuğu bunlardan heç birini mayalandıra
bilməz. Bəzi bitkilərdə özünütanıma tozcuq borusunda
RNA-nın enzimlər vasitəsilə parçalanmasından asılı
olur. RNA-nı hidrolizləyən enzimlər sütuncuq tərəfindən istehsal olunaraq, tozcuq borusuna daxil olurlar.
Tozcuq borusu bitkinin “öz”ünə aiddirsə, RNA məhv
edilir.
Sporofitik özünə-uyğunsuzluqda valideyn sporofitin
toxumalarında S-allelinin genetik məhsulları mayalanmanın qarşısını alır. Məsələn, S1S2 valideyn sporofitdən
gələn S1 və ya S2 tozcuqlardan heç biri tozcuq divarına
yapışmış S1S2 valideyn toxumasına görə S1S2 və ya S2S3
çiçəklərindəki yumurtaları mayalaya bilmir. Sporofitik
özünə-uyğunsuzluq ağızcığın epidermis hüceyrələrində
olan və tozcuğun cücərməsinin qarşısını alan
siqnalötürmə yollarından asılı olur.
Özünə-uyğunsuzluq üzərində aparılan tədqiqatların
nəticələri təsərrüfatda tətbiq oluna bilər. Bitkiçilər çox
vaxt bir təsərrüfat bitkisinin fərqli genetik çeşidlərini
hibridləşdirərək, hər iki çeşidin ən yaxşı xassələrini bir
araya gətirir və ifrat nəsiliçi çoxalmadan yaranan
zəifləmənin təsirini azaldırlar. Çeşiddaxili avtoqamiyanın qarşısını almaq üçün bitkiçilər ya ana bitkilərdən
tozluqları kəsib atmalı (məsələn, Mendel-in etdiyi
kimi), ya da əgər mövcuddursa, erkəyi steril olan
çeşiddən istifadə etməlidirlər. Özünə-uyğunsuzluğu
genetik mühəndislik vasitəsilə təsərrüfat bitkilərinə
tətbiq edə bilsək, təsərrüfat toxumlarının ticari hibridləşməsinin məhdudiyyətlərini aşmaq mümkün olacaq.

Totipotentlik, Vegetativ Çoxalma və
Toxuma Kulturası
Çoxhüceyrəli orqanizmdə bölünə bilən və qeyri-cinsi
formada başlanğıc orqanizmin bütöv klonunu yaratmağa
qabil olan hər bir hüceyrə totipotent sayılır (Latınca,
totus - “bütöv”, potent - “qabil”). Totipotentliyə bir çox
bitkilərdə, xüsusilə də meristem toxumalarında rast
gəlinir. İnsanların bitkiləri klonlamaq üçün istifadə
etdiyi metodların çoxunun əsasında bitkilərin totipotentliyi durur.

Vegetativ Törəmə və Calaq
Vegetativ çoxalma bir çox bitkidə təbii şəkildə baş versə də,
insanlar tərəfindən asanlaşdırıla və ya tətiklənə bilər ki,
belə olan hallarda da buna vegetativ törəmə deyilir. Bir
çox ev bitkisi, landşaft kolları və bağ ağacları çilik adlanan
bitki fraqmentləri ilə qeyri-cinsi olaraq çoxaldılır. Bir çox
hallarda zoğ çiliklərindən istifadə olunur. Zoğun kəsilmiş
ucunda kallus adlanan, bölünən və ixtisaslaşmamış hüceyrələrdən ibarət kütlənin formalaşır və bu strukturdan əlavə
köklər əmələ gəlir. Zoğ fraqmentində buğum olarsa, əlavə
köklər kallus mərhələsindən keçmədən əmələ gəlir.
Calaq zamanı bir bitkinin zoğundan alınmış fraqment
başqa bir bitkinin kəsilmiş gövdəsinə həmişəlik birləşdirilir.
Bu proses çox vaxt yaxın əlaqəli (qohum) fərdlər arasında
aparılsa da, bəzən fərqli növ və çeşidlərin ən yaxşı xassələrini birləşdirmək üçün də istifadə oluna bilir. Calaq
zamanı kökləri təmin bitkiyə calaqaltı, ona birləşdirilən
hissəyə isə calaqüstü deyilir. Məsələn, bir calaq örnəyində
yüksək keyfiyyətli şərab üzümü istehsal edən tənəklərdən
alınan calaqüstləri daha aşağı keyfiyyətli üzüm verən, lakin
bəzi torpaq patogenlərinə qarşı daha davamlı olan
tənəklərə birləşdirilir. Calaqüstünün genləri meyvənin
keyfiyyətini təyin edir. Calaq zamanı calaqüstü və calaqaltının bir-birinə birləşdiyi yerlərdə kallus əmələ gəlir;
hüceyrələrin başqalaşması isə daha sonra calaq olunmuş
fərdləri funksional olaraq birləşdirir.

Sınaq Şüşəsində Klonlama və Digər Metodlar
Bitki bioloqları tədqiqat və ya təsərrüfat məqsədilə bitkilərin klonlanması üçün in vitro metodlar inkişaf etdiriblər.
Ana bitkidən kiçik toxuma parçaları alıb, bu parçaları qida
və hormonların olduğu süni mühitdə yetişdirərək bütöv
bitkilər əldə etmək mümkündür. Hüceyrə və ya toxumanı
bitkinin istənilən yerindən almaq mümkün olsa da,
böyümə bitkinin hissəsindən, növündən və süni mühitdən
asılı olaraq dəyişir. Bəzi mühitlərdə kulturadakı hüceyrələr
Şəkil 38.15 Sarımsaq bitkisinin klonlanması. (a) Sarımsaq
dişindən əmələ gələn kök kallus kulturasını (ixtisaslaşmamış totipotent
hüceyrə kütləsini) formalaşdırmışdır. (b və c) Fərqli zaman kəsiklərində
böyüdülmüş kulturalardan da göründüyü kimi, kallusun bitkiciyə çevrilməsi süni mühitdəki qida maddəsi səviyyəsindən və hormon qatılığından asılıdır.

bölünüb ixtisaslaşmamış totipotent hüceyrələrdən
ibarət kallus əmələ gətirir (Şəkil 38.15a). Hormon və
qida maddələrinin qatılığını düzgün şəkildə dəyişdirdikdə, kallus cücərərək ixtisaslaşmış hüceyrələrdən
ibarət zoğ və köklər çıxara bilir (Şəkil 38.15b və c).
Arzu olunarsa, klonlaşdırılmış bitkiciklər torpağa
keçirilə və orada böyüməyə davam edə bilər.
Bitki toxuma kulturası vegetativ olaraq törəyən
çeşidlərdə zəif patogen virusların aradan qaldırılması
üçün vacibdir. Zəif virusların olub-olmaması çox
açıq-aşkar olmasa belə, onlar məhsuldarlıq və ya
keyfiyyətə böyük təsir edə bilirlər. Məsələn, çiyələk
60-dan artıq virusa qarşı həssasdır və virusa yoluxduqlarına görə bitkilər çox vaxt illik olaraq yenilənməlidirlər. Lakin apikal meristemdə bir çox hallarda
virus olmadığından, onları kəsərək toxuma kulturasında virussuz material istehsal etmək üçün istifadə
edilər.
Bitki toxuma kulturası genetik mühəndislikdə
əhəmiyyətli rol oynayır. Xarici genlərin bitkiyə daxil
edilməsi üçün istifadə olunan metodların çoxunda
başlanğıc material kimi kiçik bitki toxuması və ya tək
bir bitki hüceyrəsi tələb olunur. Sınaq şüşəsi kulturası
sayəsində içinə xarici DNA əlavə olunmuş tək bir
bitki hüceyrəsindən genetik dəyişdirilmiş (GD)
bitkilər almaq mümkündür. Genetik mühəndislikdə
istifadə olunan metodlarla bağlı Fəsil 20-də daha
ətraflı bəhs edilib. Növbəti hissədə GD bitkilərin
təsərrüfatda istifadəsi ilə bağlı imkan və problemlərə
daha yaxından nəzər salırıq.

YOXLAMA 38.2
1. Çiçəkli bitkilərdə avtoqamiyanın qarşısını almağın üç yolu
hansılardır?
2. Dünyanın ən populyar meyvəsi olan toxumsuz banan iki
göbələk-mənşəli epidemiya ilə mübarizəni uduzmaqdadır.
Belə epidemiyalar nəyə görə qeyri-cinsi olaraq çoxalan
bitkilər üçün daha böyük təhlükə daşıyır?
3. Avtoqamiya və ya özləşmənin bir çoxalma strategiyası
olaraq, bəzi açıq-aşkar mənfi tərəfləri var və ona görə də bu
yolla çoxalmaya bəzən “təkamül tupiki” deyirlər. Bununla
belə, örtülütoxumluların 20%-nin çoxalma üçün avtoqamiyadan istifadə etməsi çox təəccüblü bir haldır. Avtoqamiyanın canlıya üstünlük verməklə, eyni zamanda, necə təkamül
tupiki ola biləcəyini izah edin.

BAŞLIQ 38.3
İnsanlar süni seçmə və genetik
mühəndislik yolu ilə təsərrüfat bitkilərini dəyişdirirlər

(a)

(b)

(c)

İnkişaf edən kök

İnsanlar tarix boyu bitkilərin çoxalmasına və genetik
tərkibinə müdaxilələr ediblər. Məsələn, qarğıdalının
mövcud olması, tamamilə insanlarla əlaqəlidir.
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Şəkil 38.16 Qarğıdalı: süni seçmənin məhsulu. Müasir qarğıdalı

(aşağıda) teosintdən (yuxarıda) gəlir. Teosint dənələri kiçik olur və
hər bir cərgəni açmaq üçün qabığı çıxarmaq lazım gəlir. Yetişkin halda
toxumlar boş yerləşərək, yayılmanı asanlaşdırsa da, qədim əkinçilərə
məhsulu toplamaqda maneə yaradırdı. Neolit dövrünün fermerləri
daha böyük qıça və dənələrə malik, o cümlədən, dənələri qıçalara daha
məhkəm bağlanmış, qıçaları qalın örtüklə əhatələnmiş bitkilərdən gələn
toxumları seçmişdirlər.

Qarğıdalının həyatda qalması özündən asılı olsa, çox qısa
zamanda nəsli tükənər, çünki toxumlarını səpə bilmir.
Qarğıdalı dənələri mərkəzi oxu təşkil edən qıçaya
həmişəlik yapışmış olmaqdan əlavə, möhkəm, üst-üstə
oturan yarpaq örtüyü ilə qorunur (Şəkil 38.16). Bitkilərdə süni seçmənin əsasını təşkil edən elmi anlayışlar
barədə heç bir fikrə malik olmadıqlarına baxmayaraq,
erkən bitkiçilər təxminən 10 000 il əvvəl, nisbətən qısa
bir zaman kəsiyində, təsərrüfat bitkilərinin əksəriyyətini
mədəniləşdirmişdirlər.
Bitkilərin genetik baxımdan təbii olaraq dəyişməsi
insanların onları süni seçməyə başlamasından çox-çox
əvvəl başlayıb. Məsələn, tədqiqatçılar müəyyən ediblər
ki, batatın (İpomoea batatas) erkən əcdadı Agrobacterium
adlı torpaq bakteriyası (bitkiləri genetik olaraq dəyişmək
üçün tez-tez istifadə olunan vektor) ilə təmas etmiş və
bu zaman üfüqi gen transferi hadisəsi (Başlıq 26.6) baş
vermişdir. Bu kəşf genetik dəyişmiş orqanizmlərlə,
xüsusilə də, Agrobacterium vasitəsilə dəyişdirilən və sərt
şəkildə idarə olunan bitkilərlə bağlı gedən müzakirələrə
əlavə işıq salmışdır. İkinci misal, hal-hazırda qida
tələbatımızın əhəmiyyətli bir hissəsini ödəyən buğda
növləriləridir ki, bu bitkilər fərqli ot növləri arasında
təbii şəkildə baş vermiş hibridləşmə nəticəsində əmələ
gəlib. Bitkilər arasında belə hibridləşmə nadir hal
olmamaqla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, bitkiçilər bu
xassədən istifadə edərək süni seçmə üçün genetik
çeşidliliyi artırır və məhsulu inkişaf etdirirlər.

Bitkilərin Süni Seçilməsi
Bitkilərin süni seçilməsi arzuolunan xassələri yaratmaq
üçün bitkilərin özəlliklərini dəyişdirmə sənətidir.
Bitkiçilər sahələrini diqqətlə nəzərdən keçirir, uzaq
yerlərə gedib arzuolunan xassələrə malik mədəni və ya
yabanı çeşidlər axtarırlar. Belə xassələr arasıra mutasi836
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yalar nəticəsində ortaya çıxa bilir, lakin təbii mutasiya
sürəti bitkiçilərin öyrənmək istədikləri mutasiyaları
yaratmaq üçün çox aşağıdır. Mutasiya sürətini artırmaq
üçün onlar bəzən böyük miqdarda toxum və ya fidanı
radiasiya və ya kimyəvi maddələrə məruz qoyurlar.
Ənənəvi bitkiçilikdə yabanı bir növdə arzuolunan
xassə tapıldıqda, yabanı növü mədəni növlə çarpazlaşdırırlar. Bu formada alınan bitkilər arzuolunan xassə
ilə birlikdə yabanı növün arzu olunmayan xassələrini,
məsələn, daha kiçik ölçüsünü, aşağı məhsuldarlığı da
götürmüş olur. Buna görə də, alınan yeni bitkilər
təzədən mədəni növlə çarpazlaşdırılır və əmələ gələn
yeni nəsildə arzuolunan xassənin nə qədər qaldığı
araşdırılır. Geri çarpazlama prosesi, yaradılan yeni nəsil
mədəni növə digər bütün cəhətlər baxımından bənzər
olana qədər davam etdirilir.
Bir çox bitkiçi eyni növə aid bitkiləri çarpazlaşdırsalar da, bəzi metodlarda eyni cinsə aid iki uzaq növün
hibridləşməsindən də istifadə olunur. Belə çarpazlaşmalarda hibrid toxumun inkişafı dayana bilir. Bu cür
hallarda çox vaxt rüşeym inkişaf etsə də, endosperm
inkişaf edə bilmir. Bəzən hibrid rüşeymlər cərrahi
yollarla toxumluqdan alınaraq in vitro şəraitdə
böyüdülür.

Bitki Biotexnologiyası və
Genetika Mühəndisliyi
Bitki biotexnologiyası termininin iki mənası var.
Ümumişlək dildə bu termin bitkilərdən (və ya onlardan
alınan maddələrdən) insan üçün yararlı məhsullar
istehsal etməyi ehtiva edir ki, bu da yazılı tarixdən
öncəyə gedib çıxan bir prosesdir. Daha spesifik mənada
isə, biotexnologiya GD orqanizmlərin təsərrüfat və
sənayədə istifadəsini əhatə edir. Son iyirmi ildə genetika mühəndisliyi o qədər güclü bir qüvvəyə çevrilmişdir
ki, kütləvi informasiya vasitələrində genetika
mühəndisliyi ilə biotexnologiya terminləri çox vaxt eyni
mənada işlənir.
Ənənəvi bitkiçilərdən fərqli olaraq, genetika
mühəndisliyi metodlarından istifadə edən müasir bitki
biotexnoloqları yaxın növ və ya cinsə aid olan bitkilər
arasında genetik alış-verişlə məhdudlaşmırlar. Məsələn,
ənənəvi seçmə yolları ilə arzuolunan geni nərgizdən
alıb çəltiyə keçirmək olmur, çünki bu bitkilərin ortaq
əcdadlarının və aralıq növlərinin çoxunun nəsli tükənib.
Nəzəri olaraq, əgər bitkiçilərdə bu aralıq növlər olsaydı,
bir neçə əsrə hibridləşdirmə və seçmə metodları ilə
nərgizdəki geni çəltiyə köçürə bilərdilər. Lakin genetika
mühəndisliyi ilə genlərin ötürülməsi daha sürətlə,
dəqiqliklə və aralıq növlərə ehtiyac olmadan həyata
keçirilə bilir. Transgenik termini müxtəlif və ya eyni
növə aid canlıdan alınan DNT-ni daşımaq məqsədi ilə
dizayn olunan canlını təsvir etmək üçün istifadə olunur
(Genetika mühəndisliyinin təməlində duran metodların
müzakirəsi üçün Başlıq 20.1-ə baxın).
Bu fəslin geri qalan hissəsində GD bitkilərin istifadəsi ilə bağlı mübahisəli məsələlərə və gələcək

perspektivlərə nəzər salacağıq. Bitki biotexnologiyasının
tərəfdarlarına görə təsərrüfat bitkilərinin genetika
mühəndisliyi yolu ilə dəyişdirilməsi, qlobal aclıq və fosil
yanacaqdan asılılıq kimi, XXI əsrin ən vacib problemlərinin həllində kritik rol oynayacaq.

Qlobal Aclıq və Yanlış Qidalanmanın
Azaldılması
Dünyada orta hesabla bir milyard adam ac qalsa da,
bunun səbəbləri ilə bağlı fikir ayrılıqları mövcuddur.
Bəzilərinə görə qida çatışmazlığının səbəbi paylamadakı
bərabərsizlikdən yaranır və ən kasıb olanların yemək
almağa sadəcə pulu olmur. Digərlərinə görə qida çatışmazlığı dünya əhalisinin həddən artıq artmasının və planetin
tutumunu keçdiyinin göstəricisidir (Başlıq 53.3). Pis
qidalanmanın səbəbi nə olursa olsun, qida istehsalının
artırılması insani bir məqsəddir. Torpaq və su ehtiyatı
məhdud olduğundan, bunun ən yaxşı yolu mövcud əkin
sahələrinin məhsuldarlığını artırmaqdır. Planetdə geridə
qalmış az sayda toxunulmamış təbii əraziləri qorusaq,
əkin üçün o qədər də çox “əlavə” torpaq qalmayıb.
Mühafizəkar təxminlərə əsasən, 2030-cu ildə dünya
əhalisini qidalandırmaq üçün fermerlər bir hektar ərazidə
indikindən 40% daha çox dənli bitki yetişdirməli olacaqlar. Yalnız bitki biotexnologiyası sayəsində bu məhsuldarlıq dərəcəsinə çatmaq mümkündür.
Bacillus thuringiensis adlı torpaq bakteriyasından alınan
transgenlərə sahib təsərrüfat bitkilərinin pestisidə tələbatı
daha az olur. Sözügedən “transgenlər” Bt zəhəri olaraq
tanınan və bir sıra ziyanverici həşərat üçün zəhərli olan
protein istehsal edir (Şəkil 38.17). Təsərrüfat bitkilərində
istifadə olunan Bt zəhəri bitkilərdə protoksin olaraq
istehsal olunur və yalnız bir çox həşəratın həzm sistemindəki kimi qələvi bir mühitə düşdükdə zəhərli hala
keçir. Onurğalıların mədəsi həddən artıq turş olduğuna
görə protoksin insan və malqara tərəfindən qəbul edildikdə zərərsiz hala keçir.
Bitkilərin qida dəyəri də artırılmaqdadır. Məsələn, hər
il 250 000- dən 500 000-ə qədər uşaq vitamin A çatışmazlığından görmə qabiliyyətini itirir. Bu uşaqların yarısından çoxu görmə qabiliyyətini itirdikdən bir il sonra vəfat
edir. Böhrana cavab olaraq, genetika mühəndisləri vitamin
A prekursoru olan beta-karoteni daha yüksək miqdarda
istehsal etməyə imkan verən transgenlərə sahib “Qızıl

Düyü” çeşidini inkişaf etdiriblər. Qızıl Düyünün
satışa çıxmasına icazə verməzdən əvvəl sağlamlıq və
ətraf mühit baxımından təhlükəsiz olub-olmadığını
yoxlamaq üçün sınaqlar keçirilir. Genetika mühəndisliyi tərəfindən inkişaf etdirilməsi hədəflənən başqa
bir bitki dünyanın ən kasıb 800 milyon insanı üçün
əhəmiyyətli qida mənbəyi olan maniok bitkisidir
(Şəkil 38.18).
Tədqiqatçılar, eyni zamanda, xəstəliklərə qarşı
daha dözümlü olan bitkilər inkişaf etdirirlər. Bunun
bir misalında, papayya bitkisinin həlqəvi nöqtə
virusuna qarşı dayanıqlı olan transgenik çeşidi Havay
adalarında əkilərək buradakı papayya sənayesini xilas
etmişdir.
Herbisid olan qlifosata qarşı davamlı olan transgenik təsərrüfat bitkiləri böyük mübahisə yaratmışdırlar. Bir çox bitki növü üçün ölümcül olan
qlifosat heyvanlarda yox, bitkilərdə (və bakteriyaların
çoxunda) olan biokimyəvi proseslərdə iştirak edən
əsas enzimlərdən birinin fəaliyyətini dayandırır.
Tədqiqatçılar mutasiya keçirərək, bakteriyanı qlifosata qarşı davamlı edən enzimi kodlayan geni təyin edə
biliblər. Mutasiya keçirmiş bu bakteriya geni fərqli
təsərrüfat bitkilərinin genomlarına əlavə edildikdə,
həmin bitkilər də qlifosata qarşı davamlı olmuşdurlar.
Fermerlər qlifosata davamlı bitkilər yetişdirdikləri
sahələrə qlifosat verərək, alaq otlarının böyüməsini
demək olar ki, tamamilə nəzarət altına ala bilmişdilər. Lakin təəssüf ki, qlifosatdan ifrat istifadə alaq
otu növləri üzərində həddən artıq böyük seçmə
təzyiqi yaratmış, nəticədə alaq növlərinin bir çoxunda qlifosata qarşı dözümlülük yaranmışdır. Bundan
əlavə, bağırsaq bakteriyalarının insan və heyvan
sağlamlığında oynadığı rol getdikcə daha yaxşı
anlaşılmağa başlamış, nəticədə qlifosatın bağırsaq
bakteriyalarına mənfi təsiri və buna bağlı olaraq da,
insan və heyvan sağlamlığına qarşı təhlükəli ola
biləcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilmişdir. Son olaraq,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2015-ci ildə qlifosatın xərçəng xəstəliyinə yol aça biləcəyini elan
etmişdir.

Şəkil 38.17 Qeyri-Bt ilə Bt qarğıdalının müqayisəsi.
Sahə sınaqları göstərir ki, qeyri-Bt qarğıdalı həşəratlar tərəfindən
ağır zədələnərək, Fusarium göbələyinə daha çox yoluxur.
Bt qarğıdalı isə hər iki ziyanvericiyə qarşı daha dözümlü olur.

Qeyri-Bt qarğıdalı

Bt qarğıdalı
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Fosil Yanacaqdan Asılılığın Azaldılması
Dünya üzrə ucuz fosil yanacaqların, xüsusilə də, neftin
mənbələri getdikcə tükənməkdədir. Bundan əlavə,
iqlimşünasların böyük əksəriyyəti qlobal istiləşməni
fosil yanacaqların idarəsiz şəkildə yandırılması və
bunun nəticəsində istixana qazı olan CO2-nin atmosferə
buraxılması ilə əlaqələndirirlər. XXI əsrdə dünya enerji
ehtiyaclarını ucuz və təmiz yollarla necə qarşılaya bilər?
Bəzi yerlərdə külək və ya günəş enerjisi iqtisadi olaraq
əlverişli olsa da, bu alternativ enerji mənbələrinin
qlobal ehtiyacı tamamilə qarşılaması o qədər də real
deyil. Bir çox alimlərin təxminlərinə görə, heç də uzaq
olmayan gələcəkdə canlı biokütlədən əldə olunmuş
bioyanacaq dünyanın enerji ehtiyacının əhəmiyyətli
hissəsini qarşılaya bilər. Biokütlə müəyyən habitatda
yaşayan orqanizmlərin üzvi maddələrinin ümumi
kütləsidir. Bitki biokütləsindən istehsal olunan bioyanacaqların istifadəsi xalis CO2 tullantısını azalda bilər.
Fosil yanacaqları atmosferdəki CO2-nin qatılığını
artırdığı halda, bioyanacağın yandırılması zamanı ortaya
çıxan CO2-nin bioyanacaq bitkiləri tərəfindən geri
udularaq, fotosintezdə istifadə olunması ilə atmosferdə
karbonun miqdarı azalır və nəticədə neytral dövrə
meydana gəlir.
Yabanı prekursorlardan bioyanacaq bitkiləri inkişaf
etdirməyə çalışan alimlər, əsasən, keçid otu (Panicum
virgatum) və qovaq (Populus trichocarpa) kimi sürətlə və
qida istehsalı üçün çox əlverişsiz torpaqlarda böyüyən
növlər üzərində çalışırlar. Alimlər bitki biokütləsinin
birbaşa yandırılacağını düşünmürlər. Bunun əvəzində,
Yer kürəsində ən bol üzvi maddə olan, hüceyrə divarını
təşkil edən sellüloz və hemisellüloz polimerləri enzimatik reaksiyalarla şəkərlərə parçalana bilər. Bu şəkərlər
isə, öz növbəsində, alkoqola fermentasiya oluna və
distillə edilərək bioyanacaq əmələ gətirmək üçün
istifadə oluna bilərlər. Bitkilərin polisaxarid tərkibini və
ümumi biokütləsini artırmaqla yanaşı, tədqiqatçılar,
eyni zamanda, enzimatik çevrilmə prosesinin səmərəliliyini artırmaq üçün bitkilərin hüceyrə divarlarını genetik
mühəndislik yolu ilə dəyişdirməyə çalışırlar.

Bitki Biotexnologiyası Debatı
Təsərrüfatda GD orqanizmlərin istifadəsi ilə bağlı
müzakirələrin çoxu təbiətən siyasi, sosial, iqtisadi və ya
etik olduğundan, bu kitabın əhatə dairəsinə daxil deyil.
Lakin GM bitkilərlə bağlı bioloji sualları nəzərdən
keçirməliyik. Bəzi bioloqlar, xüsusilə də ekoloqlar GDOların mühitə buraxılması ilə bağlı bilinməyən risklərlə
bağlı narahatdırlar. Müzakirələr, əsasən, GDO-ların
mühitə və insan sağlamlığına verə biləcəyi ziyanla
bağlıdır. Bu mövzuda yavaş-yavaş irəliləməyin tərəfdarı
olanlar, bu “təcrübənin” dayandırılmasının imkansız
olmasından narahatdırlar. Məsələn, hansısa dərmanın
sınaqları gözlənilməyən ziyanlı nəticələr verərsə,
sınaqları dayandırmaq mümkündür. Lakin yeni orqanizmlərin biosferə əlavə olunması “sınaq”larını
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dayandırmaq qeyri-mümkün ola bilər. Burada GDO
tənqidçilərinin insan sağlamlığı, digər orqazimlər
üzərində təsirlər və transgen qaçışı ilə əlaqəli tənqidlərini nəzərdən keçirəcəyik.

İnsan Sağlamlığı İlə Bağlı Problemlər
Bir çox GDO tənqidçiləri narahatdırlar ki, insanların
allergik olaraq, həsas olduğu maddələrin bəziləri
genetika mühəndisliyi ilə allergen istehsal edən növdən
qida üçün istifadə olunan bitkiyə keçə bilər. Lakin
biotexnoloqlar arıtq soya və digər təsərrüfat bitkilərində allergen proteinləri kodlaşdıran genləri
çıxarmağa başlayıblar. Bu günədək insanlar tərəfindən
qida kimi istifadə olunan GD bitkilərin insan sağlamlığında allergik effekt yaratdığı ilə bağlı inandırıcı bir
dəlil göstərilməmişdir. Əksinə, bəzi GD bitkilər qeyri-GD bitkilərdən daha sağlam olmuş ola bilər.
Məsələn, Bt qarğıdalının tərkibində (Bt zəhərinə malik
transgenik çeşid) xərçəng və doğuş qüsurlarına səbəb
olan göbələk zəhərinin miqdarı qeyri-Bt qarğıdalı ilə
müqayisədə 90% daha azdır. Fumonisin adlanan bu
zəhər parçalanmağa qarşı həddən artıq davamlıdır və
bəzi emal olunmuş qarğıdalı məhsullarında bu maddənin təhlükəli miqdarda olduğu aşkar olunmuşdur.
Fumonisin həşəratlar tərəfindən zədələnmiş qarğıdalı
bitkisinə yoluxan bir göbələk (Fusarium) tərəfindən istehsal olunur. Bt qarğıdalı həşəratlar tərəfindən daha az
zədələndiyinə görə, ondakı fumonisinin miqdarı
qeyri-GD qarğıdalı ilə müqayisədə daha aşağı olur.
GDO-ların insan sağlamlığına təsirini dəyərləndirəndə
ferma işçilərinin sağlamlığı da nəzərə alınmalıdır. Bt bitkiləri əkilməzdən əvvəl bu işçilərin çoxu, adətən,
yüksək miqdarda kimyəvi pestisidlərin təsirinə məruz
qalırdılar. Məsələn, Hindistanda Bt kətanın yayılması
nəticəsində pestisid istifadəsi 41% azalmış, fermerlərin
zəhərlənmə halları 80% aşağı düşmüşdür.

Digər Orqanizmlərə Mümkün Təsirləri
Bir çox ekoloqlar GD bitkilərinin digər orqanizmlər
üzərində, təxmin edə bilmədiyimiz, mənfi təsirlərə
malik ola biləcəyindən narahatdırlar. Bir laboratoriya
tədqiqatı göstərmişdir ki, monarx kəpənəyinin
sürfələri, üzərində böyük miqdarda transgenik Bt
qarğıdalıdan alınan tozcuqlar olan, ipəkotu yarpaqları
ilə (əsas qida mənbələri) bəsləndikdən sonra mənfi
reaksiya verir və ya ölürlər. Bu tədqiqat daha sonra
yalanlanmışdır. Məlum olmuşdur ki, tədqiqatçılar ilk
dəfə qarğıdalı çiçək topalarını ipəkotu yarpaqları
üzərində silkələyəndə erkəkciyin sapları və digər çiçək
orqanları da ipəkotu yarpaqları üzərinə düşmüşdür.
Daha sonralar aparılmış tədqiqat göstərmişdir ki, Bt
zəhərinin yüksək qatılığı tozcuqda deyil, bu əlavə
orqanlarda müşahidə olunur. Tozcuqlardan fərqli olaraq,
bu çiçək orqanları təbii şəraitdə külək yolu ilə qonşuluqdakı ipəkotu bitkilərinə daşınmır. Yalnız Bt qarğıdalı
istehsalının 2%-ini təşkil edən bir Bt qarğıdalı çeşidinin

tozcuqlarında yüksək Bt zəhəri aşkar olunmuşdur.
Bt tozcuğunun monarx kəpənəklərinə qarşı mənfi
təsirlərini nəzərə alarkən, Bt qarğıdalısının alternativinin
- qeyri-Bt qarğıdalının kimyəvi pestisidlərlə sulanmasının
yan effektlərini də nəzərə almaq lazımdır. Sonralar
aparılmış araşdırmalar göstərmişdir ki, kimyəvi pestisidlərlə
sulanma monarx kəpənəyinin populyasiyaları üçün Bt
qarğıdalı istehsalından daha təhlükəlidir. Bt qarğıdalının
monarx kəpənəklərinə təsiri kiçik olsa da, yaranmış
mübahisə GD bitkilərinin sahədə sınaqdan keçirilməsinin
və gen ekspressiyasının yalnız müəyyən toxumalara hədəflənməsinin əhəmiyyətini önə çıxarmışdır.

Transgen Keçidi Probleminin Həlli
GD bitkilərə qarşı qaldırılmış ən ciddi məsələ əlavə
olunmuş genlərin transgenik bitkilərdən hibridləşmə yolu
ilə onlara yaxın yabanı alaq bitkilərinə keçmə ehtimalıdır.
Narahatçılıq bundan ibarətdir ki, herbisidə davamlı olacaq
şəkildə dəyişdirilmiş təsərrüfat bitkisi ilə onun yabanı
qohumu özbaşına hibridləşərsə, yaranmış “superalaq”
təbiətdəki digər alaqlar üzərində seçici üstünlüyə sahib olacaq və əkin sahələrində ona nəzarət etmək çətinləşəcək.
GDO tərəfdarları qeyd edirlər ki, transgen keçidinin
ehtimalı təsərrüfat və alaq bitkilərinin hibridləşmə qabiliyyətindən və transgenin hibridin ümumi seçilmə dəyərinə
təsirindən asılıdır. Arzuolunan təsərrüfat bitkisi xassəsi
məsələn, boyun balaca olması təbii şəraitdə böyüyən alağa
üstünlük verməyə bilər. Bəzi hallarda isə, hibridləşmək
üçün ətrafda uyğun qohum bitkilər olmur; məsələn,
Birləşmiş Ştatlarda soyanın heç bir yabanı qohumu yoxdur.
Buna baxmayaraq, kanola, sorqo və bir çox başqa təsərrüfat
bitkisi alaqlarla rahatlıqla hibridləşir və təsərrüfatdan-alağa
transgen keçidi qazon otunda artıq baş vermişdir. Qlifosata
qarşı davamlı olmaq üçün genetik dəyişdirilmiş Agrostis
stolonifera çeşidi 2003-cü ildəki fırtınadan sonra Oreqondakı
təcrübə sahəsindən çıxmışdır. Sahədən çıxmış bitkiləri yox
etmək üçün işlər görülsə də, üç il sonra yaxın ərazilərdəki
Agrostis-lərin 65%-nin qlifosata davamlı olduğu təsbit
olunmuşdur. Hadisənin ekoloji təsiri hələ ki o qədər böyük
olmasa da, gələcəkdə baş verə biləcək transgen
keçidlərində vəziyyət oxşar olmaya bilər.
Transgen keçidinin qarşısını almaq üçün bir çox srategiyalar yoxlanılır. Məsələn, bitkilərdə erkək sonsuzluğuna
nail olunarsa, bu bitkilər hələ də ətrafdakı qeyri-transgenik
bitkilər tərəfindən tozlanaraq toxum və meyvə əmələ
gətirsə də, işlək tozcuq istehsal etməz və beləliklə, transgenlərin yayılmasının qarşısı alına bilər. İkinci yanaşma isə,
transgenik bitkilərə apomiksis qabiliyyəti əlavə etməkdir.
Toxum apomiksis yolu ilə istehsal olunduqda rüşeym və
endosperm mayalanma olmadan inkişaf edir. Bu xassənin
transgenik təsərrüfat bitkilərinə əlavə olunması transgen
keçidi ehtimalını azaldır, çünki bu halda bitkilərin erkəkcikləri sonsuz olsa da, onların toxum və meyvə istehsal
etmə qabiliyyəti dəyişmir. Üçüncü yanaşma transgeni
təsərrüfat bitkisinin xloroplast DNA-sına əlavə etməkdir.
Bitki növlərinin bir çoxunda xloroplast DNA-sı ancaq
yumurta üzərindən ötürülür; buna görə də əlavə olunmuş

transgen tozcuq yolu ilə başqa bitkilərə keçə bilmir.
Dördüncü yanaşma genetika mühəndisliyi vasitəsilə
normal inkişaf edən, lakin sonda açılmayan çiçəklər
dizayn etməkdir. Bu halda özünütozlandırma baş
versə də, tozcuğun çiçəkdən çıxma ehtimalı az olur.
Bu həll yolu çiçək dizaynının dəyişdirilməsini tələb
edir. Dəyişdirildikləri təqdirdə buna nail olmağa
imkan verən bir sıra çiçək genləri artıq aşkar edilmişdir.
GDO-larla bağlı davam etməkdə olan müzakirələr
bu kitabda qarşımıza təkrar-təkrar çıxan mövzulardan birinin örnəyidir: elm və texnologiyanın cəmiyyətlə əlaqəsinin. Texnoloji yeniliklər demək olar ki,
həmişə özü ilə birlikdə planlanmamış nəticələrlə
bağlı risklər gətirir. Genetik dəyişdirilmiş təsərrüfat
bitkilərinin nümunəsində riski tamamilə aradan
qaldırmaq yəqin ki, mümkün deyil. Ona görə də
alimlər və ictimaiyyət hər bir transgenik məhsulu
ayrı-ayrılıqda verə biləcəyi ziyan və gətirə biləcəyi
faydalara görə dəyərləndirməlidirlər. Bu zaman ən
düzgün yanaşma müzakirə və qərarları refleksiv
qorxuya və ya kor optimizmə əsasən deyil, sağlam
elmi informasiya və hərtərəfli sınaqlara əsasən
aparmaqdır.

YOXLAMA 38.3
1. Bitkilərin ənənəvi süni seçilməsi ilə genetika mühəndisliyini qarşılaşdırın.
2. Bt qarğıdalıda fumonisin miqdarı qeyri-Bt qarğıdalıdan
nəyə görə azdır?
3. ƏGƏR Bəzi növlərdə xloroplast genləri yalnız sperm
üzərindən ötürülür. Bu, transgen keçidinin qarşısını
almaq üçün aparılan işlərə necə təsir edir?
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ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ 38.1
Çiçəklər, ikiqat mayalanma və meyvələr
örtülütoxumlu həyat dövrəsinin əsas xassələridir
(səh. 822-832)
Örtülütoxumlu çoxalması çoxhüceyrəli diploid sporofit və çoxhüceyrəli haploid qametofitin bir-birini əvəzləməsi ilə baş verir.
Sporofit tərəfindən istehsal olunan çiçəklər cinsi çoxalmada
iştirak edir..
Çiçək dişicik, erkəkcik, ləçək və kasacıq adlanan dörd orqandan ibarət olur. Kasacıq çiçək qönçəsini qoruyur. Ləçəklər
tozlandırıcıları cəlb edir. Erkəkciyin bir hissəsi olan tozluğun
daxilində haploid mikrosporlar erkək qametofiti ehtiva edən
tozcuq dənələrinə çevrilir. Dişiciklərin aşağı hissəsində
toxumluqlar (cavan toxumlar) inkişaf edir. Toxumluqların
içində meqasporlardan rüşeym kisələri (dişi qametofitlər)
inkişaf edir.
Mayalanmadan əvvəl baş
verən tozlanma zamanı
tozcuq dişiciyin ağızcığına
qonur. Tozlanmadan sonra
tozcuq borusu dişi qametofitə iki sperm buraxır. İkiqat
mayalanma üçün iki spermə
ehtiyac var: bir sperm
yumurtanı mayalayaraq,
daha sonra rüşeymə inkişaf
edən ziqotu, digəri isə qütbi
nüvəni mayalayaraq qida
ehtiyatı rolu oynayan endospermi əmələ gətirir.
Toxum fəaliyyətsiz rüşeymdən və qida ehtiyatı rolunu
oynayan endosperm və ya
ləpə yarpaqlarından ibarət
olur. Toxumun fəaliyyətsizliyi onun ancaq cavan fidanların cücərib həyatda qalması üçün optimal şərait yarananda
cücərməsinə imkan verir. Fəaliyyətsizliyin qırılması üçün çox
vaxt mühitdən temperatur və ya işıq şəraitinin dəyişməsi kimi
siqnallar gəlməlidir.
Meyvə əhatə etdiyi toxumları qoruyur, külək yolu ilə və yaxud
heyvanları cəlb edərək, onların yayılmasına kömək edir.
Çiçək meyvəyə çevrilən zaman çiçəyin dörd növ orqanında nə
kimi dəyişikliklər baş verir?

BAŞLIQ 38.2
Çiçəkli bitkilər cinsi, qeyri-cinsi və ya hər iki yolla
çoxalır
(səh. 832-835)
Qeyri-cinsi çoxalma və ya vegetativ çoxalma sağlam bitkilərin sürətlə çoxalmasına imkan yaradır. Cinsi çoxalma isə təkamül prosesində adaptasiyanı mümkün edən genetik çeşidliliyi
yaradır.
Bitkilər öz-özünü mayalamanın qarşısını almaq üçün bir sıra
mexanizmlər inkişaf etdiriblər. Bunlara misal olaraq, erkək və
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dişi çiçəklərin fərqli fərdlərdə çıxmasını, eyni çiçəkdə
erkək və dişi orqanların fərqli vaxtlarda inkişaf etməsini
və dişidəki allelin eynisinə malik tozcuq dənəsinin rədd
edilməsinə yol açan özünə-uyğunsuzluğu göstərmək
olar.
Bitkiləri tək hüceyrədən klonlamaq mümkündür. Hüceyrə bütöv bitkiyə inkişaf etməzdən əvvəl onu genetik
olaraq dəyişdirmək olar.
Cinsi və qeyri-cinsi çoxalmanın üstünlükləri nələrdir?

BAŞLIQ 38.3
İnsanlar süni seçmə və genetik mühəndislik
yolu ilə təsərrüfat bitkilərini dəyişdirirlər (səh.
835-839)
Fərqli çeşidlərin, hətta fərqli növ bitkilərin hibridləşməsi
təbiətdə tez-tez baş verir və bitkiçilər qədim dövrlərdən bu günədək təsərrüfat bitkilərinə yeni genlər əlavə
etmək üçün bundan istifadə ediblər. İki bitki müvəffəqiyyətlə hibridləşdikdən sonra bitkiçilər arzuolunan
xassəyə malik balaları seçərək çoxaldırlar.
Genetika mühəndisliyində müxtəlif orqanizmlərdən alınan genlər bitkilərə əlavə olunur. Genetik dəyişdirilmiş
(GD) bitkilər qidanın kəmiyyət və keyfiyyətini artıra və
bioyanacaq kimi istifadə oluna bilər.
GD orqanizmlərin mühitə buraxılması ilə bağlı narahatlıqlar olsa da, transgenik bitkilərin potensial faydaları
da nəzərə alınmalıdır.
Genetika mühəndisliyinin qida keyfiyyətini necə
artırdığına və ya artıra biləcəyinə dair iki nümunə verin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Meyvə aşağıdakılardan hansıdır?
A) yetişkin yumurtalıq
B) yetişkin toxumluq
C) toxum və onun divarı
D) böyümüş rüşeym kisəsi
2. İkiqat mayalanma o deməkdir ki,
A) çiçəklər meyvə və toxum əmələ gətirmək üçün iki
dəfə tozlanmalıdır.
B) hər yumurta bir rüşeym istehsal etmək üçün iki sperm
qəbul etməlidir.
C) bir sperm yumurtanı, ikinci sperm isə qütbi nüvələri
mayalamalıdır.
D) hər sperm iki nüvəyə malikdir
3. “Bt qarğıdalı”
A) müxtəlif növ herbisidlərə qarşı davamlıdır, ona görə
də yetişdirildiyi sahələrdə bu herbisidlərdən istifadəni
asanlaşdırır.
B) vitamin A tərkibini zənginləşdirən transgenlərə
malikdir.
C) həşəratların verdiyi ziyanı azaltmağa imkan verən
zəhəri istehsal etmək üçün bakteriya genlərinə
sahibdir.
D) qarğıdalının “bora-davamlı” transgenik çeşididir

4. Calaqla bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Calaqüstü və calaqaltı iki fərqli növə aid çubuqlardır.
B) Calaqüstü və calaqaltı bir-birilə əlaqəsiz növlərdən
gəlməlidir.
C) Calaqaltı calaq üçün lazımi kök sistemini verir.
D) Calaq yolu ilə yeni növlər əmələ gəlir.

12. ESSE: TƏŞKİLAT Qısa bir esse (100-150 söz) yazaraq, çiçəyin eyni növə aid başqa çiçəklərlə çoxalma
qabiliyyətinin çiçək orqanları və onların təşkilatından
yaranan bir xassə olduğunu izah edin.
13. SİNTEZ

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Bəzi ikievli bitkilərdə erkəkdə XY, dişidə XX genotipi olur.
İkiqat mayalanmadan sonra rüşeym və endosperm nüvələrinin genotipləri necə olar?
A) rüşeym XY/endosperm XXX və ya rüşeym XX/endosperm
XXY
B) rüşeym XX/endosperm XX və ya rüşeym XY/endosperm
XY
C) rüşeym XX/endosperm XXX və ya rüşeym XY/endosperm
XYY
D) rüşeym XX/endosperm XXX və ya rüşeym XY/endosperm
XXY
6. Yaşıl ləçəkli kiçik çiçəyin aşağıdakılardan hansı olma ehtimalı
daha böyükdür?
A) arılarla tozlanan
B) quşlarla tozlanan
C) yarasalarla tozlanan
D) küləklə tozlanan
7. Çiyələyin üstündəki qara nöqtələr eyni çiçəyin fərqli dişiciklərindən əmələ gələn meyvələrdir. Çiyələyin lətli və dadlı
hissəsi çox sayda dişiciyə malik çiçəyin altlığından əmələ
gəlir. Buna görə də çiyələk
A) çoxlu toxuma malik sadə meyvədir.
B) həm mürəkkəb, həm də yalançı meyvədir.
C) həm sadə, həm də yalançı meyvədir.
D) həm kollektiv, həm də yalançı meyvədir.

Bu rənglənmiş SEM altı bitki növündən alınan tozcuq
dənələrini göstərir. Tozcuq dənələrinin necə formalaşdığını, necə işlədiyini, o cümlədən, örtülütoxumlu və
digər toxumlu bitkilərin dominantlığına necə töhfə verdiyini izah edin.

8. TƏSVİR ET Çiçək çəkib hissələrini şəklin üzərində qeyd edin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Cinsi çoxalma baxımından bəzi bitkilər
tamamilə özünü-mayalandıran, bəziləri tamamilə özünə-uyğunsuz olsalar da, digərləri “qarışıq strategiyadan” istifadə
edib müəyyən qədər özünə-uyğunsuzluq sərgiləyirlər. Bu
çoxalma strategiyaları təkamül potensialı baxımından fərqli
nəticələrə gətirib çıxarır. Məsələn, özünü-mayalayan növ
ilə müqayisədə özünə-uyğunsuz növün, kiçik təsisçi populyasiyası kimi və ya kəskin populyasiya darboğazından çıxan
populyasiya (Başlıq 23.3) olaraq, həyatda qalma şansları
necədir?
10. ELMİ TƏDQİQAT GD tənqidçiləri iddia ediblər ki, transgenlər hüceyrənin içində gözlənilməyən, potensial olaraq,
zərərli maddələrin yaranmasına yol açmaqla hüceyrənin
işləməsinə maneə ola bilərlər. Normalda kiçik miqdarlarda
hasil olan zəhərli aralıq maddələr daha böyük miqdarlarda
ortaya çıxa və ya yeni zəhərli maddələr əmələ gələ bilər. Bu,
eyni zamanda, normal metabolizmi saxlamağa kömək edən
maddələrin itirilməsinə də səbəb ola bilər. Ölkənin əsas elmi
məsləhətçisi olsaydınız, bu tənqidlərə necə cavab verərdiniz?
11. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT İnsanlar min illərlə
canlıları genetik olaraq dəyişdirmişdirlər. Bu zaman süni
seçmə və hibridləşmə yolu ilə canlıların genomlarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərək, yeni heyvan və bitki çeşidləri
yaratmağa nail olublar. Yalnız bir və ya bir neçə genin əlavəsi
və dəyişməsini ehtiva edən müasir genetika mühəndisliyi
metodları sizcə, nəyə görə bu qədər böyük müqavimətlə
qarşılaşıb? Genetika mühəndisliyinin bəzi formaları digərlərinə nisbətən daha böyük narahatlığa rəvac verməlidirmi?
Cavabınızı izah edin.
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Bitkilərin Daxili və
Xarici Siqnallara Cavabı

39

Şəkil 39.1 “Vampir” bitki?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
39.1

Siqnalötürmə yolları siqnalın
qəbulunu ona verilən cavabla
əlaqələndirir

39.2

Bitki hormonları böyümə və inkişafın
koordinasiyasında və qıcıqlara verilən
reaksiyalarda iştirak edir

39.3

İşığa verilən cavablar bitki üçün
həyati dərəcədə vacibdir

39.4

Bitkilər işıqdan başqa növ qıcıqlara
da cavab verir

39.5

Bitkilər patogen və otyeyənlərin
hücumlarına cavab verir
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Qıcıqlar və Oturaq Həyat
Ovçu xəlvətcə kolların arasından çıxaraq şikarı daha asanlıqla əldə
edə biləcəyi kölgəliyə tərəf gedir. Ova ancaq bir həftəlik tədarüklə
çıxıb. Əgər şikarını tezliklə tapa bilməsə, məhvə düçardır. Nəhayət,
ümidverici bir qoxu duyduqdan sonra onun mənbəyinə doğru
yönəlir. Əlçatan məsafəyə çatanda kəmənd ataraq ovunu tutur. Elə
bu anda daha yaxşı bir şikarı hiss edir! Yeni şikara doğru yönəlir,
kəmənd atır və qidalandırıcı şikarını həzm edir.
Ovçu qeyri-fotosintetik, parazit bitki olan qızılsarmaşıq (Cuscuta). Ev sahibi qızılsarmaşıq fidanı cücərdikdən sonra rüşeym inkişafı
zamanı toplanan qida maddələrindən istifadə edərək bitki axtarışına
çıxır (Şəkil 39.1). Ev sahibi təxminən bir həftə ərzində tapılmazsa,
fidan məhv olur. Kiçik fotoda da göstərildiyi kimi, qızılsarmaşıq ev
sahibinin ətrafına dolanan bığcıqlar çıxararaq hücuma keçir. Növbəti bir saat ərzində ya ev sahibini istismar edir, ya da yoluna davam
edir. Əgər burada qalırsa, haustoriya adlanan çıxıntılarla ev sahibinin
floemasına çıxış əldə etməsi bir neçə gün çəkir. Ev sahibinin nə qədər
qidalandırıcı olduğundan asılı olaraq qızılsarmaşıq daha çox və ya az
bığcıqlar çıxarır.
Qızılsarmaşıq şikarının yerini necə təyin edir? Bioloqlar uzun
müddətdir ki, onların kölgəyə doğru uzandığını bilsə də (çünki,
bəlkə burada gövdə tapmaq ehtimalı daha çoxdur?), şikarı ilə təsadüfi toqquşduğunu düşünürdülər. Yeni çalışmalar göstərir ki, pontesial
ev sahibi tərəfindən istehsal olunan kimyəvi maddələr qızılsarmaşığı
cəlb edərək onu müvafiq istiqamətdə sürətlə böyüməyə sövq edir.
Qızılsarmaşığın davranışı qeyri-adi olsa da, fotosintetik bitkilər də

mühitlərini duya bilir və bununla da mühitdəki gün işığı
və qidalandırıcı maddələrlə zəngin torpaq parçalarından
istifadə edir. Bu davranışların ortaya çıxmasında iştirak
edən siqnalötürmə yollarından bəziləri bizim mühitlə
əlaqəmizdə iştirak edən analoji yollara çox oxşayır. Siqnal
qəbulu və ötürülməsi səviyyəsində hüceyrələriniz bitki
hüceyrələrindən çox fərqlənmir—oxşarlıqlar fərqliliklərdən
qat-qat çoxdur. Buna baxmayaraq, heyvan olaraq sizin
mühitdəki qıcıqlara qarşı verdiyiniz cavablar bitkilərinkindən çox fərqlənir. Heyvanlar daha çox hərəkət edərək
cavab verirlərsə, bitkilər buna daha çox böyümə və inkişaflarını dəyişdirərək nail olur.
Bitkilər həyatda qalmaq üçün həm də zamanın axımına, məsələn, fəsillərin dəyişməsinə də uyğunlaşmalıdır.
Bundan əlavə onlar bir sıra canlılarla da qarşılıqlı əlaqədə
olur. Bütün bu fiziki və kimyəvi əlaqələrdə mürəkkəb
siqnalötürmə yolları iştirak edir. Bu fəsildə bitkilərin
böyümə və inkişafını tənzimləyən daxili siqnallara (hormonlara) və bitkilərin mühiti necə duyub, ona necə cavab
verdiyinə nəzər salacağıq.

BAŞLIQ 39.1
Siqnalötürmə yolları siqnalın
qəbulunu ona verilən cavabla
əlaqələndirir
Qızılsarmaşıq mühitindən spesifik siqnallar qəbul edir və
bu siqnallara həyatda qalıb çoxalma şansını artıracaq
formada cavab verir. Lakin bu hal təkcə qızılsarmaşığa xas
bir şey deyil. Daha tanış bir misalı götürək: mətbəx şkaflarının birində arxada yaddan çıxmış bir kartofu. Bu
formasını dəyişmiş yeraltı gövdə və ya yumrunun
“göz”lərindən (əlavə tumurcuqlarından) zoğlar çıxır. Lakin
bu zoğlar adi bitki zoğlarına çox da oxşamır. Möhkəm
gövdə və geniş yaşıl yarpaqlar əvəzində bitkidən açıq
rəngli, açılmamış yarpaqlar, qısa və kötüyəbənzər köklər
çıxır (Şəkil 39.2a). Ümumilikdə etiolasiya adlanan,
qaranlıqda böyümək üçün qazanılmış morfoloji adaptasiyaların olması məntiqlidir, çünki təbiətdə cavan kartof
bitkisi yer altında cücərərkən, adətən, fasiləsiz qaranlıqda
olur. Belə şərtlər altında açılmış yarpaqlar torpağı dəlib
keçməyə maneə törədə və zoğ torpaqdan çıxdıqca zədələnə
bilər. Yarpaqlar açılmadığından suyun buxarlanma yolu ilə
itkisi çox olmur və buna görə də, transpirasiya yolu ilə
itirilə biləcək suyu əvəzləmək üçün lazımi geniş kök
sisteminə ehtiyac yaranmır. Bundan əlavə, yaşıl xlorofili
istehsal etmək üçün enerji xərcləmək israf olardı, çünki bu
şəraitdə fotosintez üçün lazımi işıq yoxdur. Əvəzində,
qaranlıqda böyüyən kartof bitkisi enerjini mümkün qədər
gövdələrini uzatmağa xərcləyir. Bu adaptasiya sayəsində
yumrulardakı qida ehtiyatı tükənmədən zoğlar torpağın
səthini deşərək açığa çıxa bilir. Etiolasiya prosesi bitkilərin
morfoloji və fizioloji formada onları əhatə edən mühitə
mürəkkəb mühit və daxili siqnallar üzərindən necə uyğunlaşdığının bir örnəyidir.

Şəkil 39.2 Qaranlıqda böyüyən kartofun işığa cavab
olaraq de-etiolasiyası.

(a) İşığa məruz qalmadan öncə.
Qaranlıqda böyüdülən kartofun uzun, çəlimsiz gövdələri və
açılmamış yarpaqları var. Bu adaptasiyalar zoğların torpağı dəlməsinə
kömək edir. Köklər çox qısadır,
amma suyun udulmasına bir o
qədər ehtiyac da yoxdur, çünki
zoğlar tərəfindən çox su itirilmir.

(b) Bir həftə təbii gün işığına məruz
qaldıqdan sonra. Kartof bitkisi
geniş yaşıl yarpaqları, qısa möhkəm gövdələri və uzun kökləri ilə
adi bitkiyə oxşamağa başlayır. Bu
çevrilmə fitoxrom adlanan xüsusi
piqment tərəfindən işığın qəbulu
ilə başlayır.

Zoğlar işığa çıxdıqdan sonra bitki böyük dəyişikliklər keçirir; bunlara ümumilikdə de-etiolasiya (və
ya yaşıllaşma) deyilir. Gövdənin böyüməsi yavaşlayır,
yarpaqlar açılır, köklər uzanır, zoğ xlorofil istehsal
etməyə başlayır. Bir sözlə, bitki adi formasını almağa
başlayır (Şəkil 39.2b). Bu bölmədə de-etiolasiya
reaksiyasını örnək olaraq istifadə edib bitkinin siqnalı
(bu misalda işığı) necə qəbul edərək cavaba (yaşıllaşmaya)) çevirdiyini görəcəyik. Eyni zamanda mutantlar üzərində aparılan çalışmaların hüceyrədə siqnal
işlənməsinin müxtəlif mərhələlərinin (qəbul,
ötürülmə və cavab) detalları ilə bağlı bizə nələr
öyrətdiyini görəcəyik (Şəkil 39.3).

Qəbul
Siqnallar əvvəlcə reseptorlar, yəni müəyyən bir qıcığa
cavab olaraq formasını dəyişdirən zülallar tərəfindən
Şəkil 39.3 Siqnalötürmə yollarını təsvir edən ümumi
modelin xülasəsi. Başlıq 11.1-də də qeyd etdiyimiz kimi, xüsusi
reseptor protein ilə əlaqəyə girən hormon və başqa növ qıcıqlar
ötürücü proteinlərin ardıcıl aktivləşməsini və bu yolda iştirak edən
ikinci ötürücülərin istehsalını tətikləyə bilir. Siqnal irəliyə ötürülür
və sonda hüceyrəvi cavaba gətirib çıxarır. Bu diaqramda reseptor
hədəf hüceyrənin səthində yerləşsə də, digər hallarda qıcıq hüceyrə daxilindəki reseptorlarla əlaqəyə girə bilir.
HÜCEYRƏ
DİVARI

Qəbul
Reseptor

SİTOPLAZMA

Ötürülmə

Cavab

Ötürücü proteinlər və

Hüceyrəvi
cavabların
aktivləşməsi

ikinci ötürücülər

Hormon və ya
mühitdəki
qıcıq

Plazma membranı
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duyulur. De-etiolasiyada iştirak edən reseptor, bu fəsildə
daha ətraflı müzakirə edəcəyimiz bir fotoreseptor
sinfinin üzvü olan fitoxrom növüdür. Plazma membranında yerləşən əksər reseptorlardan fərqli olaraq, de-etiolasiyada iştirak edən fitoxrom növü sitoplazmada yerləşir.
Tədqiqatçılar kartofun yaxın qohumu olan pomidor
üzərində aparılan araşdırmalar sayəsində de-etiolasiyada
fitoxrom tələb olduğunu nümayiş etdiriblər. Fitoxrom
səviyyəsi aşağı olan aurea adlı pomidor mutantı işığa
məruz qaldıqda adi növ pomidorlara nisbətən daha az
yaşıllaşır. (Aurea latın dilində “qızıl” deməkdir. Xlorofil
olmadıqda, karotenoid adlanan sarı və narıncı əlavə
piqmentlər daha çox görünür.) Tədqiqatçılar ayrı-ayrı
aurea yarpağı hüceyrələrinə digər bitkilərdən alınmış
fitoxrom yeridib daha sonra hüceyrələri işığa məruz
qoyaraq normal de-etiolasiya cavabı ala biliblər. Bu cür
təcrübələr göstərirdi ki, de-etiolasiya zamanı fitoxrom
işığın duyulmasında rol oynayır.

Ötürülmə
Reseptorlar çox zəif mühit siqnallarına və ya kimyəvi
siqnallara həssas ola bilir. Bəzi de-etiolasiya reaksiyaları

həddindən artıq aşağı işığa cavab olaraq ortaya çıxır;
bəzi hallarda ay işığının bir neçə saniyəsi belə kifayət
edir. Bu son dərəcədə zəif siqnalların ötürülməsi ikinci
ötürücülərlə baş verir — hüceyrədəki siqnalı gücləndirən və onu reseptordan cavabı həyata keçirən
digər zülallara ötürən kiçik molekullar və ionlarla (Şəkil
39.4). Başlıq 11.3-də bir neçə növ ikinci ötürücülər
haqqında danışdıq (Şəkil 11.12 və 11.14). Burada
de-etiolasiyada iştirak edən iki növ ikinci ötürücünün
oynadığı xüsusi rolları nəzərdən keçiririk: kalsium ionları
(Ca2+) və tsiklik GMP (cGMP).
Sitozolik Ca2+ səviyyəsindəki dəyişikliklər fitoxrom
siqnalötürməsində mühüm rol oynayır. Sitozolik Ca2+
qatılığı normalda çox aşağıdır (təxminən 10-7 M), lakin
fitoxromun aktivləşməsi Ca2+ kanallarının açılmasına və
sitozolik Ca2+ səviyyələrində müvəqqəti 100 qat artıma
səbəb olur. Fitoxrom işığa cavab olaraq formasında
dəyişiklik keçirərək quanilil siklazın aktivləşməsinə
səbəb olur ki, bu enzim öz növbəsində tsiklik GMP
adlanan ikinci ötürücünü istehsal edir. Tam de-etiolasiya
reaksiyası üçün həm Ca2+, həm də cGMP istehsal
olunmalıdır. cGMP-nin aurea pomidorunun yarpaq
hüceyrələrinə yeridilməsi yalnız natamam de-etiolasiya

Şəkil 39.4 Bitkilərdə siqnalötürmənin örnəyi: fitoxromun de-etiolasiya reaksiyasında oynadığı rol.
Qəbul

Cavab

Ötürülmə
Transkripsiya
faktoru 1

SİTOPLAZMA
Plazma
membranı

cGMP
İkinci ötürücü
istehsalı

İşıqla
aktivləşən
fitoxrom
Hüceyrə
divarı

2 Bir yol cGMP-ni ikinci ötürücü
olaraq istifadə edərək bir protein
kinazı aktivləşdirir. Digər yol
isə sitozoldakı Ca2+ səviyyəsini
artıraraq başqa bir protein kinazı
aktivləşdirir.

NÜVƏ

Xüsusi
protein
kinaz 1-in
aktivləşməsi
Transkripsiya
faktoru 2

Xüsusi
protein
kinaz 2-nin
aktivləşməsi

Transkripsiya

İşıq

1 İşıq siqnalı fitoxrom
reseptoru tərəfindən
aşkarlanır, bu isə ən azı
iki siqnalötürmə yolunu
aktivləşdirir.

Açılmış Ca2+
kanalı

Ca2+

ƏLAQƏ QUR Şəkil 11.17-dəki hansı panel de-etiolasiya reaksiyasındakı
fitoxromdan asılı siqnalötürmə yolunu daha yaxşı təsvir edir? Cavabınızı izah edin.
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BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

3 Hər iki yol
de-etiolasiya
reaksiyasında iştirak
edən proteinləri
kodlaşdıran genlərin
ekspressiyasına yol açır.

Translyasiya

De-etiolasiya
reaksiyası
proteinləri

reaksiyasına yol açır.

Cavab
İkinci ötürücülər bir sıra hüceyrəvi fəaliyyətləri tənzimləyir. Bir çox hallarda qıcığa verilən cavablar müəyyən enzimlərin fəaliyyətinin artmasından ibarət olur. Siqnalötürmə
yolunun enzim fəaliyyətini artırmasının əsas iki mexanizmi var: transkripsiyanın tənzimi və translyasiya sonrası
dəyişikliklərlə. Trankripsiyanı tənzimləyən mexanizmlər
müəyyən enzimi kodlaşdıran mRNA-nın sintezini artırıbazaldır. Translyasiya sonrası dəyişiklik isə mövcud enzimlərin aktivləşməsi şəklində olur.

Mövcud Proteinlərdə Translyasiya Sonrası
Dəyişiklik
Bir çox siqnalötürmə yollarında mövcud proteinlərin
müəyyən aminturşuları fosforlaşdırılır və bununla da
proteinin hidrofobikliyi və fəaliyyəti dəyişdirilir. İkinci
ötürücülərin çoxu, o cümlədən cGMP və Ca2+ birbaşa
protein kinazlarını aktivləşdirir. Çox vaxt bir protein kinaz
başqa bir protein kinazı, o isə öz növbəsində başqasını
fosforlaşdırır (Şəkil 11.10). Belə kinaz silsilələri sonda
transkripsiya faktorlarını fosforlaşdıraraq ilkin qıcığa qarşı
genetik səviyyədə cavab yarada bilir. Aşağıda da bəhs
edəcəyimiz kimi, bir çox siqnalötürmə yolları genləri
söndürüb-yandıraraq yeni proteinlərin istehsalını tənzimləyir.
Siqnalötürmə yollarının özünü də qıcığın yoxluğunda,
məsələn, cücərən kartof geri qaytarılanda söndürmək
mümkün olmalıdır. Protein fosfataz adlanan və müəyyən
proteinləri defosforlaşdıran enzimlər bu “söndürmə”
prosesində vacib rol oynayır. Hər hansı bir anda hüceyrənin
işləyişi çox sayda protein kinaz və protein fosfatazın
fəaliyyətinin tarazlığından asılıdır.

Transkripsiyanın Tənzimlənməsi
Başlıq 18.2-də də qeyd etdiyimiz kimi, spesifik transkripsiya
faktorları DNA-nın spesifik bölgələrinə bağlanaraq spesifik
genlərin tranksripsiyasını tənzimləyir (Şəkil 18.10).
Fitoxromla tətiklənən de-etiolasiyanın misalında uyğun işıq
şəraitinə cavab olaraq bir neçə spesifik transkripsiya
faktoru fosforlaşdırılaraq aktivləşdirilir. Bu transkripsiya
faktorlarının bəzilərinin aktivləşməsi cGMP və Ca2+ ilə
aktivləşdirilmiş protein kinazlar tərəfindən fosforlaşdırılmalarından asılıdır.
Müəyyən bir siqnalın inkişafda dəyişikliklərə yol açma
mexanizmi aktivator (müəyyən genlərin transkripsiyasını
artıran) və ya repressor (transkripsiyasını azaldan) transkripsiya faktorlarından asılıdır. Məsələn, bəzi Arabidopsis
mutantları, açıq rənglərini çıxmaq şərtilə, qaranlıqda
böyümələrinə baxmayaraq digər bütün xüsusiyyətlərinə
görə işıqda böyüyən bitkinin morfologiyasına, geniş yarpaqlara, qısa və möhkəm gövdəyə sahib olur, lakin yaşıl
olmur, çünki xlorofilin istehsalındakı son mərhələ birbaşa
işıq tələb edir. Bu mutantlarda işıqla aktivləşən genlərin
ekspressiyasını əngəlləyən bir repressorda qüsurlar var.

Mutasiya ilə repressor aradan qaldırıldıqda adi halda
bloklanan yol davam edir. Beləliklə, mutantlar sanki
işıqda böyüyürmüş kimi görünür, sadəcə rəngləri açıq
olur.

De-etiolasiya (“Yaşıllaşma”) Proteinləri
De-etiolasiya prosesində aktivləşən və yaxud istehsal
olunan protein növləri hansılardır? Bunlardan çoxu
fotosintezdə birbaşa iştirak edən enzimlərdir; digərləri
xlorofil istehsalı üçün lazımi kimyəvi prekursorların
təmin edilməsində iştirak edir; bir başqa qrup isə
böyüməni tənzimləyən bitki hormonlarının səviyyəsinə təsir edir. Məsələn, gövdənin uzanmasına yol
açan auksin və brassinosteroid kimi hormonların
səviyyəsi fitoxromun aktivləşməsindən sonra aşağı
düşür. De-etiolasiya zamanı müşahidə olunan gövdə
uzanmasındakı azalmanın səbəbi də məhz bu hormonların səviyyəsində azalmadır.
Kartof bitkisinin de-etiolasiyasında baş verən
siqnalötürmədən ətraflı şəkildə danışdıq. Bunu
etməkdə məqsəd təkcə bir proses zamanı baş verən
biokimyəvi dəyişikliklərin nə dərəcədə kompleks
olduğu ilə bağlı sizdə fikir yaratmaq idi. Hər bir bitki
hormonu və ya mühitdəki qıcıq eyni mürəkkəblikdə
bir və ya daha artıq siqnalötürmə yolu tətikləyir. Aurea
mutantı üzərində aparılan işlərdə olduğu kimi,
mutanların yaradılması (genetik yanaşma) və molekulyar biologiya metodları tədqiqatçılara müxtəlif
siqnalötürmə yollarını öyrənməyə icazə verir. Lakin
bu yeni araşdırmalar uzun illər boyu diqqətlə
aparılmış fizioloji və biokimyəvi tədqiqatların
nəticələri üzərində durur. Növbəti bölmədə də
görəcəyiniz kimi, klassik təcrübələr ilk dəfə
göstərmişdir ki, nəql olunan siqnal molekulları olan
hormonlar bitki böyüməsinin daxili tənzimləyiciləridir.

YOXLAMA 39.1
1. İşıqda və qaranlıqda böyüyən bitkilərin morfoloji fərqləri
nələrdir? Etiolasiyanın cücərtinin həyatda qalmasına necə
imkan verdiyini izah edin.
2. Sikloheksimid protein istehsalını tormozlayan dərmandır.
Sikloheksimidin de-etiolasiyaya təsirini proqnozlaşdırın.
3. ƏGƏR Cinsi fəaliyyətsizlik dərmanı olan Viagra cGMP-ni
parçalayan enzimi inhibisiya edir. Əgər pomidor yarpağında eyni enzimdən olsaydı, Viagranın tətbiq olunması
aurea mutantında yarpaqların normal de-etiolasiyasına yol
açardımı?
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BAŞLIQ 39.2
Bitki hormonları böyümə və inkişafın
koordinasiyasında və qıcıqlara
verilən reaksiyalarda iştirak edir
Terminin orijinal mənasında hormon, orqanizmin
bədənin bir hissəsi tərəfindən aşağı qatılıqda istehsal
olunaraq digər hissələrə daşınan, daşındığı yerlərdə
müəyyən bir reseptorla birləşən, hədəf hüceyrə və
toxumalarda reaksiyalara səbəb olan bir siqnal molekuludur. Heyvanlarda hormonlar, adətən, qan dövranı
sistemi vasitəsi ilə nəql olunur və bu hal terminin
tərifində öz əksini tapır. Bir çox müasir bitki bioloqlarına
görə, heyvanlar üzərində aparılan araşdırmalardan
qaynaqlanan hormon anlayışı bitkilərdə fizioloji prosesləri təsvir etmək üçün kifayət deyil. Məsələn, bitkilərdə hormon kimi siqnal molekullarını nəql etmək

üçün dövr edən olan qan yoxdur. Üstəlik bitkilərdə
hormon sayılan bəzi siqnal molekulları yalnız məhəlli
olaraq fəaliyyət göstərir. Nəhayət, bitkilərdə qlükoza
kimi bəzi siqnal molekulları var ki, bunların qatılığı adi
hormonun qatılığından minlərlə qat daha yuxarı olur.
Buna baxmayaraq, bu molekullar da eynilə hormonlar
kimi bitkinin fəaliyyətini dəyişdirən siqnalötürmə
yollarını aktivləşdirir. Buna görə də bir çox bitki bioloqları bitki içərisində bir və ya daha çox xüsusi fizioloji
prosesi dəyişdirən və ya idarə edən, təbii və ya sintetik
üzvi birləşmələri təsvir etmək üçün daha geniş anlayış
olan bitki böyümə tənzimləyicisi termininə üstünlük verir.
Hazırda bitki hormonu və bitki böyümə tənzimləyicisi terminləri eyni dərəcədə istifadə olunur, lakin biz tarixi davamlılıq üçün bitki hormonu terminini istifadə edəcəyik və
hormonlara xas, çox aşağı qatılıqda aktiv olma meyarına
əməl edəcəyik.
Bitki hormonları çox aşağı qatlıqda istehsal olunsa
da, az miqdarda hormon bitki böyümə və inkişafına
böyük təsir göstərə bilir. Bitki böyümə və inkişafının,

Cədvəl 39.1 Bitki Hormonlarına Ümumi Baxış
Hormon

İstehsal və ya Müşahidə Olunduğu Yer

Əsas Funksiyaları

Auksin
(İAT)

Zoğun apikal meristemi və cavan yarpaqlar auksinin sintez olunduğu
əsas bölgələrdir. Kök apikal meristemində də auksin istehsal olunur,
amma köklər tələb etdikləri auksinin böyük hissəsini zoğdan əldə edir.
İnkişaf etməkdə olan toxum və meyvələrdə də auksin miqdarı yüksək
olur. Lakin bu ərazilərdə auksinin təzə sintez olunduğu, yoxsa ana
canlıdan gəldiyi tam aydın deyil.

Gövdə uzanmasını tətikləyir (yalnız aşağı qatılıqda); yan və əlavə
köklərin formalaşmasını gücləndirir; meyvə inkişafını tənzimləyir;
apikal dominantlığı gücləndirir; foto- və qravitropizmdə iştirak edir;
ötürücü toxumanın başqalaşmasına kömək edir; yarpaq tökülməsini
gecikdirir.

Sitokininlər

Əsasən, köklərdə istehsal olunub digər orqanlara ötürülür; buna
baxmayaraq, kiçik həcmdə sintezin baş verdiyi başqa bölgələr də var.

Zoğ və köklərdə hüceyrə bölünməsini tənzimləyir; apikal dominantlığa
təsir edir və yan tumurcuğun böyüməsini gücləndirir; mənsəb
toxumalarına qidaların hərəkətini gücləndirir; toxum cücərməsini
tətikləyir; yarpaq yaşlanmasını gecikdirir.

Gibberellinlər
(GA)

Əsasən, təpə tumurcuğu və kök meristemləri, o cümlədən cavan
yarpaqlar və inkişaf edən toxumlarda istehsal olunur.

Gövdə uzanmasını, tozcuq inkişafını, tozcuq borusu böyüməsini,
meyvənin böyüməsini və toxumun inkişaf və cücərməsini tətikləyir;
cinsiyyətin təyin olunmasını və yetkinləşməyə keçidi tənzimləyir.

Absis turşusu
(ABT)

Demək olar ki, bütün bitki hüceyrələri absis turşusu istehsal edə bilir
və ona bütün əsas orqan və canlı toxumalarda rast gəlmək olur;
floema və ya ksilemada nəql oluna bilir.

Böyüməni yavaşladır; quraqlıq zamanı stoma qapanmasını tətikləyir;
toxum fəaliyyətsizliyini gücləndirir və erkən cücərməni əngəlləyir;
yarpaq yaşlanmasını tətikləyir; su itkisinə qarşı müqaviməti artırır.

Etilen

Qaz halındakı bu hormon bitkinin bir çox bölgələrində istehsal oluna
bilir. Yaşlanma, yarpaq absisi və bəzi meyvələrin yetişməsi zamanı
yüksək miqdarda istehsal olunur. Yaralanma və stres də sintezini
tətikləyə bilir.

Bir çox meyvə növlərinin yetişməsini, yarpaq tökülməsini və
fidanlarda üçqat reaksiyanı (gövdə uzanmasının əngəllənməsi, yana
doğru genişlənmənin və üfüqi böyümənin tətiklənməsi) tətikləyir;
yaşlanmanı sürətləndirir; kök və əmici tellərin formalaşmasını
gücləndirir; ananas ailəsində çiçəklənməni tətikləyir.

Brassinosteroidlər

Bütün bitki toxumalarında müşahidə olunsa da, fərqli orqanlarda
fərqli aralıq formaları üstünlük təşkil edir.

Zoğlarda hüceyrə genişlənməsi və bölünməsini gücləndirir;
aşağı qatılıqda kök böyüməsini gücləndirir; yüksək qatılıqda kök
böyüməsini əngəlləyir; ksilema başqalaşmasını gücləndirir, floema
başqalaşmasını əngəlləyir; toxum cücərməsini və tozcuq borusunun
uzanmasını gücləndirir.

Jasmonatlar

Linolen turşusu adlı yağ turşusundan əmələ gələn kiçik molekullar
qrupudur. Bitkinin bir sıra bölgələrində sintezləndikdən sonra
floema vasitəsilə başqa yerlərə nəql olunur.

Bir sıra prosesləri tənzimləyir: meyvənin yetişməsi, çiçəyin inkişafı,
tozcuq istehsalı, bığcığın burulması, kökün böyüməsi, toxumun
cücərməsi və nektar ifrazı; həm də otyemə və patogen hücumuna
reaksiya olaraq istehsal olunur.

Striqolaktonlar

Karotenoidlərdən yaranan bu hormon və hüceyrəxarici siqnallar
köklərdə aşağı fosfat şəraitinə və ya zoğlardan həddən artıq auksin
daxil olmasına qarşı cavab olaraq istehsal olunur.

Toxumun cücərməsini gücləndirir, apikal dominantlığı tənzimləyir və
köklərə mikoriza göbələklərini cəlb edir.
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demək olar ki, hər bir aspekti müəyyən dərəcədə hormonal
nəzarət altındadır. Hər bir hormon fəaliyyət bölgəsindən,
qatılığından və bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı olaraq
bir çox təsirlərə malik olur. Eyni zamanda birdən çox
hormon da tək bir prosesə təsir edə bilir. Bitki hormonlarına qarşı verilən cavablar, adətən, həm iştirak edən hormonların miqdarı, həm də nisbi qatılıqlarından asılı olur. Çox
vaxt böyümə və inkişafa nəzarət edən şey bir-birindən
təcrid olunmuş halda işləyən hormonlar yox, qarşılıqlı təsir
halında olan fərqli hormonlardır. Bu qarşılıqlı təsir aşağıdakı hormon funksiyası ilə bağlı müzakirədə daha da aydın
olacaq.

Təcrübə 1880-ci ildə Charles və Francis Darwin ot koleoptilinin hansı
bölgəsinin işığı duyduğunu öyrənmə üçün onun bəzi hissələrini kəsmiş
və örtmüşdür. 1913-cü ildə Peter Boysen-Jensen fototropizm siqnalının necə ötürüldüyünü anlamaq üçün koleoptilləri başqa materiallarla
ayırmışdır.

Nəticələr

Koleoptilin
işıq düşən
üzü

Kontrol
İşıq

Bitki Hormonlarına Baxış
Cədvəl 39.1-də auksin, sitokininlər, gibberellinlər, absis
turşusu, etilen, brassinosteroidlər, jasmonatlar və striqolaktonlar daxil olmaqla bitki hormonlarının əsas növləri və
təsirləri göstərilmişdir.

Koleoptilin
kölgələnmiş
üzü

Darwin və Darwin: Fototropizm yalnız
uc bölgəsi işığa məruz qalanda baş verir.

Auksin
Bitkilərdə kimyəvi xəbərçilərin mövcud olduğu fikri
gövdələrin işığa necə cavab verdiyini araşdıran bir sıra
klassik təcrübələrdən irəli gəlir. Bildiyiniz kimi, pəncərə
qabağında yerləşdirilmiş ev bitkisinin zoğları işığa doğru
böyüyür. Bitki orqanlarının qıcıq mənbəyinə doğru
böyüməsi və ya ondan uzaqlaşması ilə nəticələnən hər
hansı bir böyümə reaksiyasına tropizm deyilir (Yunan
dilində “tropos” döngə sözündən). Zoğun işığa doğru və ya
ondan uzağa böyüməsinə fototropizm deyilir; birinciyə
müsbət fototropizm, ikincisinə isə mənfi fototropizm
deyilir.
Bitkilərin sıx ola bildiyi təbii ekosistemlərdə fototropizm zoğun böyüməsini fotosintezi gücləndirən günəş
işığına doğru yönəldir. Bu reaksiya zoğun əks tərəflərindəki
hüceyrələrin fərqli şəkildə böyüməsindən ortaya çıxır;
qaranlıq tərəfdəki hüceyrələr daha parlaq tərəfdəki hüceyrələrdən daha sürətli uzanır.
Charles Darwin və oğlu Francis 1800-cü illərin sonlarında fototropizmlə əlaqəli ilk təcrübələri aparmışdırlar (Şəkil
39.5). Onların müşahidələrinə əsasən, koleoptil tərəfindən
əhatə olunmuş ot fidanı (Şəkil 38.9b) yalnız koleoptilin
ucu olduqda işığa doğru əyilə bilir. Əgər uc çıxarılarsa,
koleoptil əyilmir. Fidanın ucu işıq keçirməyən bir qapaqla
örtülərsə, işığa doğru böyüyə bilmir; eyni zamanda uca
bərkidilmiş şəffaf qapaq və ya koleoptil ucunun bir az
aşağısına yerləşdirilmiş qeyri-şəffaf bir örtük də fototropik
reaksiyaya maneə törətmir. Onların bu nəticələrdən yola
çıxaraq gəldikləri qənaət o idi ki, işığı duymaqdan məsul
olan yer koleoptilin ucudur. Buna baxmayaraq onlar
koleoptilin əyilməsinə gətirib çıxaran diferensial böyümə
reaksiyasının ucdan bir qədər aşağıda meydana gəldiyini də
qeyd etmiş, bunu izah etmək üçün bəzi siqnalların ucundan aşağıya doğru koleoptilin uzanan bölgəsinə
ötürüldüyünü iddia etmişdirlər. Bir neçə onillikdən sonra
Danimarkalı alim Peter Boysen-Jensen bu siqnalın hərəkətli
kimyəvi maddə olduğunu nümayiş etdirdi. O, koleoptilin

İşıq

Uc
kəsilmişdir

Uc
qeyri-şəffaf
qapaqla
örtülür

Uc şəffaf
qapaqla
örtülür

Əyilmə
bölgəsi
qeyri-şəffaf
örtülür

Boysen-Jensen: Uc keçirici sədlə gövdədən ayrılanda
fototropizm baş verir, sədd keçirici olmasa, baş vermir.

İşıq

Jelatinlə
ayrılmış uc
(keçirici)

Mika ilə
ayrılmış uc
(qeyri-keçirici)

Data mənbəyi. C. R. Darwin, The power of movement in plants, John Murray,
London (1880). P. Boysen-Jensen, Concerning the performance of phototropic
stimuli on the Avenacoleoptile, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft
(Reports of the German Botanical Society) 31:559–566 (1913).

Yekun nəticə Darwin-lərin təcrübəsi göstərir ki, ancaq koleoptil ucu
işığa duyarlıdır. Lakin fototropik əyilmə işığın duyulduğu yerdən (uc)
kənarda baş verir. Boysen-Jensen-nin nəticələri göstərir ki, əyilmə
siqnalı işıqla aktivləşən, hərəkətli kimyəvi maddədir.
ƏGƏR Hansı işıq rənglərinin daha çox fototropik əyilməyə yol
açdığını təcrübəvi yolla necə öyrənə bilərsiniz?
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ucunu qalan hissəsindən bir jelatin kubu ilə ayırmış, bu
isə hüceyrəvi təmasın qarşısını almaqla birlikdə kimyəvi
maddələrin keçidinə imkan vermişdir. Bu fidanlar işığa
doğru əyilərək normal reaksiya verib. Lakin koleoptil
ucu mineral mika kimi qeyri-keçirici bir maneə ilə
aşağısından təcrübəvi olaraq ayrılarsa, fototropik reaksiya meydana gəlməmişdir.
Daha sonralar aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki,
koleoptil uclarında bir kimyəvi maddə ifraz olunur və bu
maddəni aqar bloklarına diffuziya yolu ilə toplamaq
mümkündür. Bu kimyəvi maddəni ehtiva edən kiçik aqar
kublarını ucları kəsilmiş koleoptillərin kəsilmiş səthinin
üstündə, mərkəzdən kənarda yerləşdirəndə bu fidanlarda tamamilə qaranlıqda belə “fototropikəbənzər”
əyilmələr yaratmaq mümkündür. Böyüməni təşviq edən
bu kimyəvi maddənin koleoptilin qaranlıq tərəfində
daha yüksək qatılıqda olması koleoptili işığa doğru əyir.
Bu kimyəvi maddə koleoptil boyu aşağı düşdükcə
böyüməni stimullaşdırdığından, “auksin” (Yunan dilində
“auxein” artırmaq sözündən) adını alıb. Auksin daha
sonra saflaşdırılmış və kimyəvi quruluşunun indolasetat
turşusu (İAT) olduğu təsbit edilmişdir. Auksinlər çiçəkli
bitkilərdə bir çox funksiyalara malik olsa da, koleoptillərin uzanmasını təşviq edən hər hansı bir kimyəvi
maddə üçün auksin terminindən istifadə olunur. Bitkilərdəki əsas təbii auksin İAT olsa da, bəzi sintetik
birləşmələr də daxil olmaqla bir sıra digər birləşmələr
auksin fəaliyyətinə malikdir.
Auksin, əsasən, zoğ uclarında istehsal olunur və
hüceyrədən hüceyrəyə gövdə boyu aşağıya təxminən 1
sm/saat sürətlə nəql olunur. Bu hərəkət yalnız ucdan
aşağıya doğru gedir, əksinə yox. Auksinin belə birtərəfli
nəqlinə qütbi nəql deyilir. Qütbi nəql cazibə qüvvəsi ilə
əlaqəli deyil; təcrübələr göstərir ki, kök və ya koleoptil
seqmenti başıaşağı yerləşdirildikdə auksin yuxarıya
doğru hərəkət edir. Auksin hərəkətinin qütblülüyü
hüceyrələrdə auksin nəqli zülalının qütbi paylanmasına
görədir. Hüceyrənin bazal ucunda toplanmış auksin
daşıyıcıları hormonu hüceyrədən çıxarır. Bunun ardından
auksin qonşu hüceyrənin apikal ucuna daxil ola bilir
(Şəkil 39.6). Auksin hüceyrələrin uzanmasını stimullaşdırmaq və bitki quruluşunu tənzimləmək də daxil
olmaqla bir sıra təsirlərə malikdir.

Auksinin Hüceyrə Uzanmasında Rolu Auksinin

əsas funksiyalarından biri də gənc inkişaf edən zoğdakı
hüceyrələrin uzanmasını stimullaşdırmaqdır. Auksin
zoğun ucundan hüceyrələrin uzanma bölgəsinə doğru
hərəkət etdikcə (Şəkil 35.16), hormon, ehtimal ki,
plazma membranındakı bir reseptora bağlanaraq hüceyrə
böyüməsini stimullaşdırır. Auksin böyüməni yalnız
müəyyən bir qatılıq aralığında, təxminən 10-8 ilə 10-4 M
arasında stimullaşdırır. Daha yüksək konsentrasiyalarda
auksin böyüməyə maneə törədə bilən hormon olan
etilen istehsalına səbəb olaraq hüceyrələrin uzanmasını
əngəlləyə bilər. Etilen haqqında danışarkən bu hormonlararası qarşılıqlı əlaqəyə qayıdacağıq.
Turşu böyümə hipotezi adlanan bir modelə görə,
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Şəkil 39.6

Təcrübə Auksinin təkistiqamətli hərəkətini öyrənmək üçün Leo Gälweiler və həmkarları auksin nəqli proteinin yerini təyin edən təcrübə dizayn
ediblər. Tədqiqatçılar auksin nəqli proteininə bağlanan anticisimləri
etiketləmək üçün yaşıl-sarı fluoresent molekuldan istifadə ediblər.
Anticisimlər uzununa kəsilmiş Arabidopsis gövdəsinə tətbiq olunub.

Nəticələr Soldakı işıq mikroqrafı göstərir ki, auksin nəqli proteini
gövdədəki bütün toxumalarda deyil, yalnız ksilemanın parenximasında
mövcuddur. Sağdakı daha yüksək böyütmədəki işıq mikroqrafında
görünür ki, bu proteinlər, əsasən, hüceyrələrin bazal (aşağı) bölgələrində cəmləşib.

Hüceyrə 1

Hüceyrə 2

Epidermis
Korteks
Floema
Ksilema
Özək

Hüceyrənin
bazal bölgəsi

Data mənbəyi. L. Gälweiler et al., Regulation of polar auxin transport by AtPIN1
in Arabidopsis vascular tissue, Science 282:2226–2230 (1998).

Yekun nəticə Nəticələr auksinin qütbi nəqlini auksin nəqli proteininin hüceyrələrin bazal bölgəsində cəmləşməsi ilə izah edən hipotezi
dəstəkləyir.
ƏGƏR Əgər auksin nəqli proteini hüceyrələrin hər iki qütbünə
bərabər paylansaydı, auksinin qütbi nəqli hələ də mümkün olardımı? İzah edin.

proton nasosları hüceyrələrin auksinə verdiyi böyümə
reaksiyasında böyük rol oynayır. Zoğun uzanma bölgəsində auksin plazma membranındakı proton (H+)
nasoslarını stimullaşdırır. H+-in nasoslarla vurulması
membran ətrafındakı gərginliyi (membran potensialını)
artırır və hüceyrə divarındakı pH-ı bir neçə dəqiqə
ərzində azaldır. Divarın turşulaşması ekspansin adlanan
proteinləri aktivləşdirir ki, bu protein selüloz mikrolifləri
ilə hüceyrə divarının digər tərkib hissələrini birləşdirən
çarpaz əlaqələri (hidrogen rabitələrini) qırır və divarın
toxumasını boşaldır (Şəkil 39.7). Membran potensialının
artması hüceyrəyə ion qəbulunu artırır, bu da suyun
osmotik qəbulunun və turqorun artmasına səbəb olur.
Artan turqor və hüceyrə divarının əsnəkləşməsi hüceyrənin uzanmasına imkan verir.
Auksin, eyni zamanda gen ekspressiyasını da sürətlə
dəyişdirir və uzanma bölgəsindəki hüceyrələrin bir neçə
dəqiqə ərzində yeni proteinlər istehsal etməsinə səbəb

Şəkil 39.7 Auksinə cavab olaraq hüceyrənin uzanması: böyümə hipotezi.
Hüceyrələr, əsasən, hüceyrə divarındakı mikroliflərin istiqamətinə perpendikulyar
istiqamətdə genişlənir (Şəkil 35.31).
Hüceyrə uzanmasına imkan
verən divarın boşalması

Auksin proton nasoslarını
fəallaşdırmazdan əvvəl hüceyrə divarı
Sellüloz
mikrolifləri

❶ Auksin sitoplazmadan

Nüvə

Vakuollar

Sellüloz mikrolifləri

❷ Azalmış pH ekspansin adlanan
(qırmızı) və mikrolifləri (qəhvəyi)
polisaxaridlərdən (yaşıl) ayıran
çivşəkilli proteinləri fəallaşdırır.

Uzanma

H+ vuran proton nasoslarının
fəaliyyətini artırır. H+ hüceyrə
divarında pH-ı azaldır.

BİTKİ HÜCEYRƏ DİVARI

Çarpaz bağlanan polisaxarid

❸ Polisaxaridlər hüceyrə divarını boşaldan enzimlər (göy) tərəfindən kəsilir. Bu

proses mikrolifləri boşaldaraq hüceyrə divarını əsnəkləşdirir. Eyni zamanda əlavə
mikroliflər formalaşır (göstərilməmişdir). Suyun qəbulu və artan turqor hüceyrənin
uzanmasına gətirib çıxarır.

olur. Bu proteinlərdən bəziləri digər genlərin ekspressiyasını azaldan və ya artıran qısamüddətli transkripsiya
faktorlarıdır. Bu başlanğıc reaksiyadan sonra davamlı
böyümək üçün hüceyrələr daha çox sitoplazma və divar
materialı istehsal etməlidir. Bundan əlavə, auksin bu
davamlı böyümə reaksiyasını da stimullaşdırır.

Auksinin Bitki İnkişafında Rolu Auksinin qütbi nəqli
inkişaf edən bitkinin məkanda təşkilini və ya naxış
əmələgəlməsini idarə edən mərkəzi faktordur. Auksin zoğ
uclarında sintez olunur və ayrı-ayrı budaqların inkişafı,
ölçüsü və mühiti barədə ümumi məlumat daşıyır. Bu
məlumat axını budaqlanmanı idarə edir. Məsələn, budaqdan az miqdarda auksinin gəlməsi budağın kifayət
qədər məhsuldar olmadığını göstərir, yəni başqa yerlərdə
yeni budaqlara ehtiyac var. Bu məlumata əsasən budağın
altındakı yan tumurcuqlar fəaliyyətsizlikdən çıxıb
böyüməyə başlayır.
Auksinin nəqli filotaksiyanın, yəni yarpaqların gövdə
üzərindəki düzülüşünün əmələ gəlməsində əsas rol oynayır
(Şəkil 36.3). Bu sahədəki aparıcı bir modelə əsasən, zoğ
ucunda auksinin qütbi nəqli sayəsində auksin qatılığında
məhəlli piklər əmələ gəlir. Bu piklər də öz növbəsində
yarpaq primordiumunun harada meydana gələcəyini və
beləliklə, təbiətdə rastlanan fərqli filotaksiyaları təyin edir.
Auksinin yarpaq kənarından qütbi nəqli də yarpaqda
damar naxışlarının formalaşmasına istiqamət verir. Qütbi
auksin nəqlinin inhibitorları, yarpaq ayası boyunca damarların kəsintili formalaşmasına, bundan əlavə, geniş və
dağınıq paylanmış əsas damarlara, ikincili damarların sayca
çoxalmasına və yarpaq kənarlarına birləşik nizamsız
formaya sahib ötürücü hüceyrələrdən ibarət sıx şəridin

əmələ gəlməsinə yol açır.
Oduncaq toxumasını istehsal edən meristem olan
ötürücü kambinin fəaliyyəti də auksin nəqlinin
nəzarəti altındadır. Bitki böyümə mövsümünün
sonunda fəaliyyətsiz hala keçən zaman auksin nəqliyyat qabiliyyətində və auksin daşıyıcılarını kodlayan
genlərin ekspressiyasında azalma olur.
Auksinin bitki inkişafına təsiri adi həyatda daha
çox gördüyümüz sporofit bitki ilə məhdudlaşmır. Son
zamanlar əldə olunmuş dəlillər göstərir ki, örtülütoxumlularda mikroskopik dişi qametofitlərin təşkili də
auksin qradienti ilə tənzimlənir.

Auksinlərin Praktiki İstifadəsi Həm təbii, həm
də sintetik auksinlərin bir çox ticari tətbiqləri var.
Məsələn, təbii auksin indolbutirik turşu (İBT) bitkilərin şitil yolu ilə vegetativ çoxaldılmasında istifadə
olunur. Qoparılmış yarpaq və ya gövdəyə İBT tətbiqi
çox vaxt kəsilmiş səthin yaxınlığında əlavə köklərin
əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Müəyyən sintetik auksinlərdən, o cümlədən
2,4-dixlorofenoksiasetik turşudan (2,4-D), herbisid
olaraq geniş istifadə olunur. Qarğıdalı və qazon otu
kimi birləpəlilər bu cür sintetik auksinləri sürətlə
təsirsiz hala gətirə bilir. Lakin ikiləpəlilər buna qabil
olmadığından, hormonun yuxarı dozasından tələf
olur. Taxıl sahələri və ya qazon örtüyünün 2,4-D ilə
çilənməsi ikiləpəli (geniş yarpaqlı) alaq otlarını
aradan qaldırır.
İnkişaf etməkdə olan toxumlar da auksin istehsal
edir ki, bu da meyvələrin böyüməsini stimullaşdırır.
İstixanalarda yetişən pomidor bitkilərində çox vaxt
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daha az toxum istehsal olunur və nəticədə pomidor
meyvələri zəif inkişaf edir. Buna baxmayaraq, istixanada
yetişdirilən pomidor tənəklərinə sintetik auksinlər
səpmək normal meyvələrin inkişafına səbəb olur və
istixanada pomidor yetişdirməyi ticari cəhətdən əlverişli
edir.

Sitokininlər
Bitki hüceyrələrinin toxuma kulturasında böyümə və
inkişafını artıracaq kimyəvi aşqarları tapmaq üçün
aparılan sınama-yanılma təcrübələri sitokininlərin
kəşfinə gətirib çıxardı. 1940-cı illərdə tədqiqatçılar Hind
qozu südü (Hind qozunun nəhəng toxumunun maye
endospermi) ilə kulturada bitki rüşeymlərinin
böyüməsinə nail ola bilmişdirlər. Sonrakı tədqiqatlar
göstərmişdir ki, parçalanmış DNA nümunələrindən də
istifadə edərək kulturada yetişdirilmiş tütün hüceyrələrinin bölünməsini tətikləmək olar. Daha sonralar məlum
olmuşdur ki, hər iki təcrübədə əlavə olunmuş aşqarın
aktiv tərkib hissəsi nuklein turşularının da tərkib hissəsi
olan adeninin dəyişdirilmiş formasıdır. Bu böyümə
tənzimləyiciləri sitokinezi və ya hüceyrə bölünməsini
stimullaşdırdığına görə onlara sitokinin adı veriblər. Ən
çox rastlanan təbii sitokinin zeatindir; maddənin adı
aşkar edildiyi qarğıdalıdan (Zea mays) gəlir. Sitokininlərin hüceyrələrin bölünməsi və başqalaşması, apikal
dominantlıq və yaşlanmaya təsirləri yaxşı öyrənilmişdir.

Hüceyrə Bölünməsi və
Başqalaşmasının Tənzimlənməsi
Sitokininlər aktiv şəkildə böyüyən
toxumalarda, xüsusilə də kök, rüşeym və
meyvələrdə istehsal olunur. Köklərdə
istehsal olunan sitokininlər ksilema şirəsi
ilə bitki boyu yuxarıya nəql olunaraq
hədəf toxumalara çatır. Auksinlə birgə
fəaliyyət göstərən sitokininlər hüceyrələrin bölünməsini stimullaşdırır və
başqalaşma yollarına təsir göstərir. Sitokininlərin toxuma kulturasında böyüyən
hüceyrələrə təsiri, bu hormon sinfinin adi
bitkidə necə işləyə biləcəyinə dair ipucları
verir. Gövdədən alınmış kiçik bir parenxima parçası sitokininsiz bir mühitdə
yetişdiriləndə hüceyrələri çox böyüyüsə
də, bölünmür. Lakin auksinlə birlikdə
sitokininlər əlavə edilərsə, hüceyrələr
bölünür. Sitokininlərin təklikdə heç bir
təsiri olmur. Sitokininlərin auksinə nisbəti
hüceyrə başqalaşmasını tənzimləyir. Bu iki
hormonun qatılığı müəyyən səviyyədə
olduqda hüceyrə kütləsi böyüməyə davam
edir, lakin kallus adlanan başqalaşmamış
hüceyrə yığını formasında qalır (Şəkil
38.15). Sitokinin səviyyəsi artarsa,
kallusdan zoğ tumurcuqları inkişaf edir.
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Auksin səviyyəsi artarsa, köklər əmələ gəlir.

Apikal Dominantlığın Tənzimlənməsi Apikal

dominantlıq, yəni təpə tumurcuğu tərəfindən yan
tumurcuqların inkişafının dayandırılması, şəkər və bir
sıra bitki hormonlarının, o cümlədən auksin, sitokininlər və striqolaktonların nəzarəti altındadır. Zoğ ucunun
şəkərə olan tələbatı apikal dominantlığın saxlanmasında
əhəmiyyətli rol oynayır. Təpə tumurcuğunun kəsilməsi
ucdakı şəkər tələbatını aradan qaldırır və şəkərin
(saxarozun) yan tumurcuqlarda əlçatanlığını artırır. Bu
artım tumurcuğun inkişafını başlatmaq üçün kifayət
edir. Lakin bütün tumurcuqlar eyni dərəcədə böyümür:
Adətən, yan tumurcuqlardan yalnız biri, kəsilmiş uca ən
yaxın olanı yeni təpə tumurcuğu rolunu qazanır.
Üç bitki hormonu — auksin, sitokininlər və
striqolaktonlar — müəyyən yan tumurcuqların nə
dərəcədə uzanacağını təyin edən faktorlardandır (Şəkil
39.8). Salamat bitkidə təpə tumurcuğundan aşağı nəql
olunan auksin dolayı yolla yan tumurcuqların böyüməsini əngəlləyir və bununla da zoğun budaqlanmadan
uzanmasına səbəb olur. Auksinin zoğ boyu qütbi axını
striqolaktonların istehsalını tətikləyir ki, bunlar da öz
növbəsində tumurcuq böyüməsinin qarşısını birbaşa
olaraq alır. Eyni zamanda köklərdən gəlib zoğ sisteminə
daxil olan sitokininlər auksin və striqolaktonların
fəaliyyətinə əks olaraq yan tumurcuqların böyüməsini
sövq edir. Beləliklə, salamat bitkidə bitkinin aşağısına
yaxın yerləşmiş sitokininlə zəngin yan tumurcuqlar,
təpə tumurcuğuna yaxın yerləşən auksinlə zəngin yan
tumurcuqlardan daha uzun olur. Həddən artıq sitokinin
istehsal edən mutantlar və ya sitokinin verilmiş bitkilər
normaldan daha çox kolluq formaya sahib olur.Auksin
biosintezinin əsas bölgəsi olan təpə tumurcuğunun

Şəkil 39.8 Təpə tumurcuğunun çıxarılmasının apikal dominantlığa təsirləri.
Apikal dominantlıq bitki zoğunda təpə (apikal) tumurcuğunun yan tumurcuqların
böyüməsini əngəlləməsidir. Təpə tumurcuğunun çıxarılması yan budaqların böyüməsinə imkan yaradır. Bu prosesdə auksin, sitokinin və striqolaktonlar da daxil
olmaqla bir sıra hormonlar iştirak edir.
Təpə tumurcuğu vacib
şəkər mənsəbi və auksin
biosintezinin əsas
yerlərindən biridir.

Təpə tumurcuğunun çıxarılması geridə qalan tumurcuqların daha çox
şəkər əldə edərək böyüməsinə imkan yaradır. Xüsusilə kəsilən səthə yaxın
yerlərdə auksin və striqolakton səviyyəsi aşağı düşür. Bu azalma ən yuxarıdakı yan tumurcuqların böyüyərək yeni təpə tumurcuqlarına çevrilməsinə
imkan verir.

Auksin təpə
tumurcuğundan aşağıya
nəql olunduqca istehsal
olunan striqolaktonlar
tumurcuqların
böyüməsini əngəlləyir.
Auksin və
striqolaktona
əks-təsirə malik,
kökdən gələn sitokinin
yan tumurcuqların
müəyyən qədər
böyüməsinə yol açır.
Buna görə də təpədən
ən uzaqda olan yan
tumurcuqlar daha çox
böyüyə bilir.

Təpə tumurcuqlu bitki

Təpə tumurcuğu çıxarılmış bitki

kəsilməsi gövdədə, xüsusilə də kəsilən səthə yaxın yerlərdə, auksin və striqolakton səviyyəsinin düşməsinə səbəb
olur (Şəkil 39.8). Bunun nəticəsində kəsilmiş səthə ən
yaxın yerləşmiş yan tumurcuqlar inkişaf etməyə başlayır və
bu yan tumurcuqlardan biri bir nöqtədə yeni təpə tumurcuğu roluna yiyələnir. Kəsilmiş səthə auksinin tətbiq
olunması yan tumurcuqların böyüməsini yenidən
dayandırır.

Yaşlanma Əleyhinə Effektlər Sitokininlər protein
parçalanmasını əngəlləyərək, RNA və protein istehsalını
stimullaşdıraraq, ətraf toxumalardan qidaları hərəkətə
gətirərək bəzi bitki orqanlarının yaşlanmasını yavaşladır.
Bitkidən alınan yarpaqlar sitokinin məhluluna batırıldıqda
daha uzun müddət yaşıl qalır.

Gibberellinlər
1900-cü illərin əvvəllərində Asiyadakı fermerlər müşahidə
etmişdirlər ki, bəzi çəltik şitilləri o qədər hündür və
iyəbənzər böyüyür ki, yetkinləşməzdən əvvəl aşır. 1926-cı
ildə məlum olur ki, “axmaq şitil xəstəliyi”nə səbəb olan şey
Gibberella cinsinə mənsub göbələkdir. 1930-cu illərdə təyin
olunmuşdur ki, çəltik gövdələrinin qeyri-adi dərəcədə
uzanmasına səbəb olan şey göbələk tərəfindən istehsal
olunan gibberellin adlanan kimyəvi maddədir. 1950-ci
illərdə tədqiqatçılar bitkilərin də gibberellinlər (GA)
istehsal etdiyini öyrəndilər. O vaxtdan bu günədək tədqiqatçılar bitkilərdə təbii halda rastlanan 100-dən artıq fərqli
gibberellin növü aşkar etmişdir; hər bir bitki növündə
ayrı-ayrılıqda rastlanan hormon sayı bundan daha azdır.
“Axmaq çəltik” şitilləri həddən artıq yüksək gibberellin
səviyyəsindən əziyyət çəkir. Gibberellinlər gövdə uzanması, meyvə böyüməsi və toxum cücərməsi kimi bir sıra
effektlərə sahibdir.

Şəkil 39.9 Gibberellinlərin gövdə uzanması və meyvə
böyüməsindəki rolu.

(b) Soldakı tumsuz Thompson
üzümü salxımı müdaxilə olunmamış kontrol qrupuna aiddir.
Sağdakı salxım isə meyvənin
inkişafı zamanı üzərinə gibberellin vurulmuş tənəkdən gəlir.
(a) Solda gördüyünüz Arabidopsis
kimi bəzi bitkilər torpağa yaxın,
qısa buğumaraları ilə rozetka
şəklində böyüyür. Bitki reproduktiv
böyüməyə keçid etdikdə gibberellin
miqdarındakı artım sıçramaya
səbəb olur: buğumaraları sürətlə
uzanaraq gövdə uclarında inkişaf
edən çiçək tumurcuqlarını yuxarı
qaldırır (sağ).

üzərində çalışdığı çeşidə; Başlıq 14.1) gibberellin
tətbiq etdikdə gövdə uzanır. Buna baxmayaraq, yabanı
bitkilərə gibberellin tətbiqi nəzərəçarpan reaksiyaya
yol açmır. Buna səbəb, bu bitkilərin artıq optimal
dozada gibberellin istehsal etməsidir. Gibberellin
sayəsində gövdə uzanmasının ən heyrətamiz misalı
çiçək saplağının sürətlə böyüməsidir (sıçrama) (Şəkil
39.9a).

Meyvə Böyüməsi Bir çox bitkilərdə meyvənin

Gövdə Uzanması Gibberellin

istehsalının baş verdiyi əsas
bölgələr cavan kök və yarpaqlardır.
Gibberellinlər hüceyrə uzanması
və bölünməsini təşviq edərək
gövdənin uzanmasına və yarpaqların böyüməsinə yol açır. Bir
hipotezə görə bu hormonlar
hüceyrə divarını boşaldan enzimləri aktivləşdirir və ekspansin
proteinlərinin daxil olmasını
asanlaşdırır. Buna görə də gibberellinlər gövdə uzanmasını təşviq
etmək üçün auksinlə birgə fəaliyyət göstərir.
Gibberellin tətbiq olunmuş
bəzi cırtdan (mutant) bitki
çeşidləri sayəsində bu hormonun
gövdə uzanmasındakı effektlərini
müşahidə etmək mümkün olub.
Məsələn, bəzi cırtdan noxud
bitkilərinə (o cümlədən Mendel-in
FƏSİL 1FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
və Elmi Araşdırma
39 Bitkilərin
Daxili və Təkamül
Xarici Siqnallara
Cavabı
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inkişaf etməsi üçün həm auksin, həm də gibberellin
mövcud olmalıdır. Gibberellinlərin ən vacib ticari
istifadəsi tumsuz Thompson üzümlərinə tətbiqidir (Şəkil
39.9b). Hormon ayrı-ayrı dənələrin daha çox
böyüməsinə yol açır ki, bu da istehlakçılar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir. Gibberellin spreyləri eyni
zamanda buxumaralarının da uzanaraq dənələr üçün
daha geniş yer yaratmalarına imkan verir. Daha geniş
yerin açılmasına səbəb olan bu uzanma həm də havanın
dövranını yaxşılaşdıraraq maya göbələkləri və digər
mikroorqanizmlərin meyvəni yoluxdurmasının qarşısını
alır.

Cücərmə Toxumdakı rüşeym zəngin gibberellin
mənbəyidir. Su qəbul olunduqdan sonra rüşeymdən
ifraz olunan gibberellin toxum fəaliyyətsizliyinin başa
çatmasını və cücərməni tətikləyir. Cücərmək üçün
xüsusi mühit şəraiti (məsələn, işığa məruz qalma və ya
aşağı temperatur) tələb edən bəzi toxumlara gibberellin
tətbiq edərək fəaliyyətsizlik dövrünü başa çatdırmaq
mümkündür. Gibberellinlər ehtiyat qida maddələrini
hərəkətə keçirən α-amylase kimi həzm enzimlərinin
istehsalını tətikləyərək taxıl fidanlarının böyüməsini
dəstəkləyir (Şəkil 39.10).

Şəkil 39.11 Yabanı tip manqrov və mutant qarğıdalı
toxumlarının erkən cücərməsi.
Qırmızı manqrov (Rhizophora mangle)
toxumları çox kiçik miqdarda ABT
istehsal edir və bu toxumlar ağacdan düşməmiş cücərməyə başlayır.
Bu bitki üçün erkən cücərmə faydalı
adaptasiyadır. Toxumlar düşdükdə
oxabənzər fidanın radikli (rüşeym
kökü) manqrovların böyüdüyü yumşaq
palçıqlı torpağa ox kimi batır.

Koleoptil

Absis Turşusu
1960-cı illərdə tumurcuq fəaliyyətsizliyi və yarpaq tökən
bitkilərdə yarpaq tökülməsindən (absisindən) əvvəl baş
verən kimyəvi dəyişiklikləri öyrənən bir qrup, pambıq
meyvələrinin tökülməsindən əvvəl baş verən kimyəvi
dəyişiklikləri öyrənən başqa bir qrupla eyni kimyəvi
birləşməni, absis turşusunu (ABT) saflaşdıra bilmişdirlər. ABT-nin artıq tumurcuq fəaliyyətsizliyi və ya
yarpaq tökülməsində vacib rol oynadığı düşünülməsə
də, bu hormonun başqa vacib funksiyaları var. İndiyədək
müzakirə etdiyimiz böyüməni gücləndirən hormonlardan (auksin, sitokinin, gibberellindən) fərqli olaraq ABT
böyüməni yavaşladır. ABT çox vaxt böyümə hormonları
ilə əks-effektə sahib olur. Bundan əlavə, ABT-nin bir və
ya daha artıq böyümə hormonuna olan nisbəti yekun
fizioloji nəticənin nə olacağını təyin edir. Burada ABTnin iki əsas effektini müzakirə edəcəyik: toxum fəaliyyətsizliyi və quraqlığa dözümlülük.

Toxum Fəaliyyətsizliyi Toxum fəaliyyətsizliyi
toxumların yalnız əmələ gələcək cücərtinin həyatda
qalmasına kifayət edəcək qədər işıq, temperatur və
nəmişliyin olduğu zaman cücərmə ehtimalını artırır
(Başlıq 38.1). Payızda mühitə yayılmış toxumların
dərhal cücərərək qışda ölməsinin qarşısını alan nədir?
Bu toxumların yaza qədər cücərməsinin qarşısını alan
mexanizm nədir? Ümumiyyətlə, meyvənin qaranlıq,
nəm daxili mühitində toxumun cücərməsinin qarşısını
alan nədir? Bütün bu suallara cavab ABT-dir. Toxumun
yetkinləşməsi zamanı ABT səviyyəsi 100 dəfəyədək arta
bilir. Yetkinləşməkdə olan toxumlardakı yüksək ABT
səviyyəsi cücərməni əngəlləyir və yetkinləşməklə birgə
852
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Bu mutant qarğıdalıda erkən
cücərmə ABT fəaliyyəti üçün lazımi
transkripsiya faktorunun əskikliyindən qaynaqlanır.

baş verən ekstrim su itkisinə qarşı tab gətirmək üçün
lazım olan proteinlərin istehsalını tətikləyir.
ABT aradan qaldırıldıqda və ya inaktivləşdikdə bir
çox fəaliyyətsiz toxum növləri cücərməyə başlayır. Bəzi
səhra bitkilərinin toxumları yalnız tərkiblərindəki ABT
güclü yağışlar tərəfindən yuyulduqdan sonra cücərməyə
başlayır. Bəzi toxumlar isə ABT-nin fəaliyyətini
dayandırmaq üçün işığa və ya uzun müddət soyuğa
məruz qalmalıdır. Çox vaxt ABT-nin gibberellinə olan
nisbəti toxumun fəaliyyətsiz qalıb-qalmayacağını təyin
edir; cücərməyə başlamış toxuma ABT tətbiq etdikdə
toxum yenidən fəaliyyətsiz hala qayıdır. ABT fəaliyyətinin dayandırılması və ya ABT səviyyəsinin düşməsi
vaxtından əvvəl cücərməyə gətirib çıxara bilər (Şəkil
39.11). Məsələn, qıçadaykən cücərməyə başlayan
dənələrə sahib qarğıdalı mutantında ABT-nin müəyyən
genlərin ekspressiyasını tətikləməsinə imkan verən bəzi
funksional transkripsiya faktorları yoxdur. Qırmızı
manqrov toxumlarının aşağı ABT səviyyəsindən dolayı
vaxtından əvvəl cücərməsi isə əslində cavan fidanlara
ana bitkinin yaxınlığındakı yumşaq palçığa pərçimlənməyə imkan verən bir adaptasiyadır.

Quraqlığa Dözümlülük ABT quraqlıqla bağlı
siqnalın ötürülməsində vacib rol oynayır. Bitki

büzüşməyə başladıqda yarpaqlarda ABT toplanmağa
başlayır; bu isə stomaların sürətlə bağlanaraq transpirasiyanı azaltmasına və əlavə su itkisinin qarşısının alınmasına
səbəb olur. ABT kalsium kimi ikinci ötürücülərə təsir
edərək qoruyucu hüceyrələrin plazma membranındakı
kalium kanallarının açılmasına və hüceyrədən böyük
miqdarda kaliumun çıxmasına səbəb olur. Buna bağlı olaraq
suyun osmotik olaraq itirilməsi qoruyucu hüceyrələrdə
turqor halını zəiflədir və stoma dəliklərinin qapanmasına
yol açır (Şəkil 36.14). Bəzi hallarda su çatışmazlığı zoğ
sistemindən əvvəl kök sisteminə təsir edir və belədə
köklərdən yarpaqlara ötürülən ABT “erkən xəbərdarlıq
sistemi” vəzifəsi görür. Qurumağa meyilli mutantların
çoxunda ABT istehsalında problemlər olur.

Şəkil 39.13 Arabidopsis-in etilen üçqat reaksiyası

mutantları.

ein mutantı
ctr mutantı

Etilen
Kömür qazının küçə işıqları üçün yanacaq kimi istifadə
edildiyi 1800-cü illərdə qaz borularından sızmalar yaxınlıqdakı ağacların yarpaqlarını vaxtından əvvəl tökməsinə
səbəb olurdu. 1901-ci ildə qaz halındakı etilenin kömür
qazında aktiv faktor olduğu nümayiş etdirildi. Buna baxmayaraq, etilenin bir bitki hormonu olduğu fikri qaz xromatoqrafiyası adlanan texnikanın meydana çıxaraq etilenin
təyin olunmasını sadələşdirənə qədər geniş qəbul edilmirdi.
Bitkilər etileni quraqlıq, daşqın, mexaniki təzyiq,
yaralanma və infeksiya kimi streslərə cavab olaraq istehsal

Şəkil 39.12 Etilənin tətiklədiyi üçqat reaksiya. Qaz halındakı bitki
hormonu olan etilenə cavab olaraq qaranlıqda saxlanan və cücərməkdə
olan noxud fidanı üçqat reaksiya verir - gövdə uzanması dayanır, gövdə
qalınlaşır və üfüqi böyüyür. Etilen qatılığı artdıqca reaksiyanın gücü də
artır.

Etilen qatılığı
VİZUAL BACARIQ Əgər ein mutantı həddən artıq etilen istehsal edən
(eto) mutantı ilə birləşdirilərsə, ikili mutantın fenotipi təkli mutantlardan
fərqli olarmı? İzah edin

(a) ein mutantı. Etilenə qeyri-həssas
mutant etilenin varlığında üçqat
reaksiya verə bilmir.

(b) ctr mutantı. Dəyişməz üçqat
reaksiya (ctr) mutantı etilenin əskikliyində belə üçqat reaksiya verir.

edir. Etilen həm də meyvələrin yetişməsi, proqramlanmış hüceyrə ölümü zamanı xaricdən tətbiq olunan
yüksək qatılıqdakı auksinə cavab olaraq da istehsal
olunur. Əslində əvvəllər auksinə aid bir sıra effektlər,
məsələn kök uzanmasının əngəllənməsi, auksinin yol
açdığı etilen istehsalı ilə bağlı ola bilər. Burada etilenin
dörd əsas təsirinə diqqət yetirəcəyik: mexaniki stresə
cavab, yaşlanma, yarpaq tökülməsi və meyvələrin
yetişməsi.

Mexaniki Stresə Üçqat Cavab Torpaqdan
yuxarıya doğru çıxan noxud fidanının bir daşa tuş
gəldiyini xəyal edin. Maneəni itələdikcə zərif ucundakı stres fidanı etilen istehsalına sövq edir. Hormon isə
öz növbəsində zoğun maneəni dəf etməsini təmin
edən üçqat cavab olaraq bilinən bir böyümə
manevrinə yol açır. Bu cavabın üç hissəsi kök uzanmasının yavaşlaması, gövdənin qalınlaşması (və
beləliklə, güclənməsi) və gövdənin üfüqi böyüməyə
başlamasına səbəb olan əyilmədir. İlkin etilen ifrazının
təsirləri azaldıqca gövdə şaquli böyüməyə davam edir.
Əgər zoğ bu dəfə yenidən bir maneəyə rast gələrsə,
etilen yenidən buraxılır və üfüqi böyümə davam edir.
Əgər yuxarı ilə təmasda qatı bir cisim duyulmazsa,
etilen istehsalı azalır və artıq maneədən yan keçmiş
gövdə normal şəkildə yuxarıya doğru böyüməyə
davam edir. Gövdənin üfüqi böyüməsinə səbəb olan
şey fiziki əngəl yox, etilenin özüdür; belə ki, fiziki
maneəsiz böyüyən normal fidanlara etilen tətbiq
edildikdə fidanlar yenə də üçqat cavab nümayiş etdirir
(Şəkil 39.12).
Anormal üçqat cavab nümayiş etdirən Arabidopsis
mutantları üzərində aparılan tədqiqatlar bioloqların
bir siqnalötürmə yolunu necə təyin etdiklərinin
nümunəsidir. Alimlər etilenə məruz qaldıqdan sonra
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üçqat cavab verməyən, etilenə qeyri-həssas (ein) mutantları təyin ediblər (Şəkil 39.13a). Bəzi ein mutantları
funksional etilen reseptorları olmadığından etilenə qarşı
qeyri-həssas olur. Başqa bir qrup mutantlar fiziki maneə
olmadığı halda havada üçqat reaksiya nümayiş etdirir. Bu
mutantların bəzilərində normadan 20 qat artıq etilen
istehsalına səbəb olan tənzimləmə qüsuru var. Həddən
artıq etilen istehsal edən (eto) mutantlarına etilen sintezi
inhibitorları tətbiqi ilə onları yabanı tipə bərpa etmək
olur. Dəyişməz üçqat cavab (ctr) mutantları havada
üçqat cavab verməkdən əlavə, etilen sintezi inhibitorlarına qarşı da həssas deyil (Şəkil 39.13b). (Dəyişməz
genlər bir orqanizmin bütün hüceyrələrində davamlı
olaraq ifadə olunan genlərdir.) Ctr mutantlarında etilen
olmasa belə, etilen siqnalötürməsi daimi olaraq fəaldır.
Ctr mutantlarında zərər görmüş gen bir protein
kinazı kodlayır. Bu gendəki mutasiyanın etilen reaksiyasını aktivləşdirməsi onu göstərir ki, yabanı tip allelin
normal kinaz məhsulu etilen siqnalötürməsində mənfi
tənzimləyici rolunu oynayır. Beləliklə, etilen hormonunun etilen reseptoruna bağlanması normal halda
kinazın qeyri-fəal olmasına gətirib çıxarır və bu mənfi
tənzimləyicinin fəaliyyətsizləşməsi üçqat cavab üçün
lazım olan proteinlərin sintezinə imkan verir.

Yaşlanma Payızda yarpaqların tökülməsini və ya
birillik bitkinin çiçəkləndikdən sonra ölməsini düşünün.
Və ya bir boru elementinin başqalaşmasındakı son
mərhələsini, hüceyrənin canlı tərkibinin məhv olaraq
geriyə boş boru qoymasını düşünün. Bu cür hadisələr
yaşlılıqla, yəni müəyyən hüceyrələrin, orqanların və ya
bütöv bitkinin proqramlaşdırılmış ölümü ilə əlaqədardır.
Genetik olaraq qrafiklə ölmək üçün proqramlaşdırılmış
hüceyrələr, orqanlar və bitkilər sadəcə hüceyrə mexanizmlərini söndürərək ölümü gözləmir. Əksinə,
molekulyar səviyyədə apoptoz adlanan proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümü hüceyrənin həyatında çox
məşğul bir dövr olub, yeni genlərin ekspressiyasını tələb
Şəkil 39.14 Ağcaqayın yarpağının absisi. Absis etilenin auksinə

olan nisbətindəki dəyişmə ilə tənzimlənir. Saplağın aşağısındakı şaquli
şəridin uzununa kəsiyində absis təbəqəsi görünür. Yarpaq düşdükdən
sonra mantarın qoruyucu təbəqəsi bitkini patogenlərin yoluxmasından
qoruyan yarpaq yarasına çevrilir (İM).

Qoruyucu təbəqə
Gövdə
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BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Absis təbəqəsi
Saplaq

edir. Apoptoz zamanı yeni əmələ gələn enzimlər
xlorofil, DNA, RNA, proteinlər və membran lipidləri
daxil olmaqla hüceyrənin bir çox kimyəvi tərkib
hissələrini parçalayır. Bitki parçalanma məhsullarının
bir çoxunu yenidən istifadə üçün geri qaytara bilir.
Etilen buraxılması, demək olar ki, həmişə qocalma
zamanı hüceyrələrin apoptozu ilə əlaqəli olur.

Yarpaq Tökülməsi Yarpaqtökən ağaclarda yarpaqların tökülməsi, köklərə çatan suyun məhdud
olduğu dövrlərdə ağacın qurumasının qarşısını alır. Ölən
yarpaqlar tökülməzdən əvvəl tərkibindəki bir çox zəruri
elementlər geri alınaraq kök parenxima hüceyrələrində
saxlanılır. Bu qidalar növbəti yazda inkişaf etməkdə
olan yarpaqlara ötürülür. Payız yarpaqlarının rəngləri
yeni istehsal olunmuş qırmızı piqmentlərlə birlikdə
yarpaqlarda daha əvvəldən mövcud olan, lakin yalnız
payız vaxtı tünd yaşıl xlorofilin parçalanması ilə
görünən hala gələn sarı və narıncı karotenoidlərdən
(Başlıq 10.2) bağlıdır.
Payız yarpağı düşdükdə saplağın gövdə ilə birləşdiyi
yerdə inkişaf edən bir absis qatı ilə gövdədən ayrılır
(Şəkil 39.14). Bu təbəqənin kiçik parenxima hüceyrələri
çox incə divarlara malikdir və damar toxuması ətrafında
lif hüceyrələri olmur. Enzimlər hüceyrə divarlarındakı
polisaxaridləri hidroliz etdikdə absis təbəqəsi daha da
zəifləyir. Nəhayət, küləyin köməyi və yarpağın ağırlığı
absis təbəqəsi içərisində bölünməyə səbəb olur. Yarpaq
düşməzdən əvvəl absis təbəqəsinin budaq tərəfində
mantar hüceyrələri tərəfindən qoruyucu bir yara əmələ
gəlir və bitkini patogenlərdən qoruyur.
Etilenin auksinə nisbətindəki dəyişiklik yarpaq
tökülməsini idarə edir. Yaşlanmaqda olan yarpaq
getdikcə daha az auksin istehsal edir, bu isə absis
qatındakı hüceyrələri etilenə qarşı daha həssas edir.
Etilenin absis qatına təsiri artdıqca hüceyrələr sellülozu
və hüceyrə divarlarının digər komponentlərini həzm
edən enzimlər istehsal edir.
Meyvənin Yetişməsi Yetişməmiş lətli meyvələr,

adətən, daha turş, sərt və yaşıl olur. Bu xassələr inkişaf
etməkdə olan toxumları otyeyənlərdən qorumağa
kömək edir. Yetişdikdən sonra yetişmiş meyvələr
toxumları yayan heyvanları cəlb etməyə kömək edir (Şəkil
30.10 və 30.11). Bir çox hallarda meyvədə etilen
istehsalındakı artım yetişmə prosesini tətikləyir. Hüceyrə divarlarının enzimlər tərəfindən parçalanması
meyvəni yumşaldır, nişasta və turşuların şəkərə çevrilməsi meyvəni şirinləşdirir. Yeni qoxu və rənglərin
istehsalı meyvələri yeyən və toxumları yayan heyvanlara
meyvəninin yetişdiyini çatdırmağa kömək edir.
Yetişmə zamanı zəncirvari bir reaksiya baş verir:
Etilen yetişməyə, yetişmə isə öz növbəsində daha çox
etilen istehsalına səbəb olur. Bunun nəticə isə etilen
istehsalında böyük bir partlayışdır. Etilen bir qaz olduğu
üçün yetişmə siqnalı meyvədən meyvəyə yayılır. Yaşıl
meyvə almısınızsa, onu kağız torbada saxlayıb etilenin
yığılmasına imkan verərək yetişməsini sürətləndirə

bilərsiniz. Ticari miqyasda bir çox meyvələr etilen səviyyəsinin artırıldığı nəhəng saxlama konteynerlərində
yetişir. Digər hallarda meyvə istehsalçıları təbii etilenin
səbəb olduğu yetişmənin yavaşlaması üçün lazımi tədbirlər görürlər. Məsələn, alma karbon dioksiddən keçirilmiş qutularda saxlanılır. Havanın dövriyyəsi etilenin
yığılmasının qarşısını alır və karbon dioksid yeni etilenin
sintezini əngəlləyir. Bu formada saxlanılan alma payızda
toplansa da, növbəti ilin yayında mağaza rəflərinə gəlib
çıxa bilir.
Yığım sonrası meyvələrin fiziologiyasında etilenin
əhəmiyyətini nəzərə alsaq görərik ki, etilen siqnalötürmə
yollarının genetik mühəndisliyinin potensial ticari tətbiq
sahələri var. Məsələn, molekulyar bioloqlar etilen sintezi
üçün tələb olunan genlərdən birinin transkripsiyasını
əngəlləmək üçün bir yol hazırlayaraq istənilən vaxt yetişə
bilən pomidor meyvələri yaradıblar. Bu meyvələr yaşıl halda yığılır və etilen qazı əlavə edilənə qədər yetişmədən
qalır. ABŞ-da yığılmış məhsulların, demək olar ki, yarısı
meyvə və tərəvəzlərin xarab olmasından dolayı atılır.
Etilenin təsirlərini tənzimləyən metodların inkişafı
qidanın xarab olmasını azaldaraq bu problemin həllinə
kömək edəcək.

Təzəlikcə Kəşf Olunan Bitki
Hormonları
Auksin, gibberellinlər, sitokininlər, absis turşusu və etilen
çox vaxt beş “klassik” bitki hormonu hesab olunur. Lakin
bu yaxınlarda kəşf edilən hormonlar bitki böyüməsinin
tənzimləyicilərinin siyahısını daha da uzatmışdır.
Brassinosteroidlər xolesterol və heyvanların cinsi hormonlarına bənzər steroidlərdir. 10-12 M-a qədər olan
qatılıqlarda kök seqmentləri və fidanlarda hüceyrələrin
uzanmasına və bölünməsinə səbəb olur. Bundan əlavə
yarpaq absisini (yarpaq tökülməsini) yavaşladır və ksilema
başqalaşmasını təşviq edir. Bu təsirlər keyfiyyətcə auksinin təsirlərinə o qədər bənzəyir ki, bitki fizioloqları üçün
brassinosteroidlərin auksinin bir növü olmadığını
müəyyənləşdirmək illərlə vaxt alıb.
Brassinosteroidlərin bitki hormonu kimi təsbit edilməsi, qaranlıqda böyüdükdə belə işıqda yetişən bitkilərə
bənzər morfoloji xüsusiyyətlər nümayiş etdirən bir
Arabidopsis mutantının tədqiqatları nəticəsində mümkün
olub. Tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, bu mutantda
məməlilərdə steroid sintezində iştirak edən enzimi
kodlayan genə bənzər bir gen mutasiyaya uğrayıb. Bundan əlavə məlum olmuşdur ki, brassinosteroid çatışmazlığı
olan mutanta brassinosteroid tətbiq edərək onu yabanı tip
fenotipə bərpa etmək olar.

izolasiya etmişdirlər. Jasmonatların yaralanan bitkilər
tərəfindən istehsal edildiyi və bitkinin patogenlərə
qarşı müdafiəsinə nəzarətində əsas rol oynadığı
ortaya çıxdıqdan sonra jasmonatlara qarşı maraq
artmağa başladı. Jasmonat siqnalötürmə mutantlarını
və bitkilərə jasmonat tətbiq etməyin təsirlərini
öyrənərkən tezliklə jasmonat və törəmələrinin
bitkilərdə nektar ifrazı, meyvələrin yetişməsi, tozcuq
istehsalı, çiçəklənmə vaxtı, toxum cücərməsi, kök
böyüməsi, kök yumrularının əmələ gəlməsi, mikoriza
simbiozları və bığcıqların qıvrılması daxil olmaqla
müxtəlif fizioloji prosesləri tənzimlədiyi məlum oldu.
Jasmonatlar bitki proseslərinə nəzarət edərkən, eyni
zamanda fitoxrom və GA, İAT və etilen daxil olmaqla
müxtəlif hormonlarla qarşılıqlı əlaqəyə keçir.
Striqolaktonlar toxum cücərməsini stimullaşdıran,
əlavə köklərin əmələ gəlməsini əngəlləyən, mikoriza
əlaqələrinin qurulmasına kömək edən və (daha əvvəl
də qeyd edildiyi kimi) apikal dominantlığın idarə
edilməsinə kömək edən, ksilemada hərəkət edən
kimyəvi maddələrdir. Onların kəşfi digər bitkilərin
köklərinə nüfuz edən, əsas qida maddələri onlardan
yayındıraraq böyümələrini ləngidən, köksüz parazit
bitki cinsi olan, maraqlı ada sahib Striga üzərində
aparılan tədqiqatlarla əlaqədardır. (Rumıniya əfsanəsində Striga vampirəbənzər bir canlıdır, min
illərlə yaşayır və yalnız 25 ildən bir qidalanmağa
ehtiyac duyur.) Cadugərotu olaraq da bilinən Striga,
Afrikada qida istehsalı üçün ən böyük maneələrdən
biridir və təxminən taxıl bitkilərinə ayrılan ərazinin
üçdə birinə yayılmışdır. Hər Striga bitkisi münasib bir
ev sahibi böyüməyə başlayana qədər torpaqda uzun
illər fəaliyyətsiz qala bilən on minlərlə xırda toxum
istehsal edir. Buna görə də bir neçə il qeyri-taxıl
bitkilər becərərək Striga-nı aradan qaldırmaq mümkün deyil. Ev sahibinin köklərindən ifraz olunan
striqolaktonlar ilk başda Striga toxumlarının
cücərməsini stimullaşdıran kimyəvi siqnallar kimi təsbit edilmişdir.

YOXLAMA 39.2
1. Fusikoksin bitki hüceyrələrinin plazma membranındakı H+
nasoslarını stimullaşdıran göbələk zəhəridir. Eyni maddə
izolyasiya olunmuş gövdə kəsiklərində böyüməyə necə
təsir göstərər?
2. ƏGƏR Bir bitki ctr və ein genlərində cüt mutasiyaya
sahibdirsə, onun üçqat cavab fenotipi nə olar? Cavabınızı
izah edin.
3. ƏLAQƏ QUR Meyvə yetişməsi zamanı etilen istehsalı
hansı növ əks-əlaqə prosesinə nümunədir? (Şəkil 1.10)

Jasmonatlar, jasmanot (JA) və metil jasmonat (MeJA), həm
bitkinin müdafiəsi (Başlıq 39.5), həm də burada da
müzakirə edildiyi kimi, bitki inkişafında mühüm rol
oynayan yağ turşusu mənşəli molekullardır. Kimyaçılar
əvvəlcə MeJA-nı yasəmən (Jasminum grandiflorum)
çiçəklərinə məftunedici ətir verən əsas tərkib hissəsi kimi
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İşığa verilən cavablar bitki üçün
həyati dərəcədə vacibdir
İşıq bitkilərin həyatında vacib bir ekoloji amildir. Fotosintez üçün tələb olunmaqla yanaşı, işıq bitkilərin
böyümə və inkişafında bir çox əsas hadisələri, ümumilikdə fotomorfogenez adlanan prosesləri tətikləyir.
İşığın qəbulu, eyni zamanda bitkilərə gün və fəsillərin
keçməsini ölçməyə imkan verir.
Bitkilər yalnız işıq siqnallarının mövcudluğunu deyil,
həm də istiqamətlərini, intensivliyini və dalğa uzunluğunu (rəngini) təyin edir. Fəaliyyət spektri adlanan
qrafik fotosintez kimi proseslərə təsir edən müxtəlif
dalğa uzunluqlarının nisbi effektivliyini təsvir edir (Şəkil
10.10b). Fəaliyyət spektrləri işıqdan asılı olan bütün
prosesləri öyrənmək üçün istifadə oluna bilir. Bitkilərin
verdiyi müxtəlif reaksiyaların fəaliyyət spektrlərini
qarşılaşdıraraq tədqiqatçılar hansı reaksiyanın hansı
fotoreseptor (piqment) vasitəsilə verildiyini təyin edə
bilirlər. Bundan əlavə fəaliyyət spektrləri piqmentlərin
udma spektrləri ilə də müqayisə olunur; hansısa piqmentin udma spektri ilə reaksiyanın fəaliyyət spektri
üst-üstə düşərsə, bu o deməkdir ki, reaksiya bu piqment
vasitəsilə verilir. Fəaliyyət spektrlərindən görmək mümkündür ki, göy və qırmızı işıq bitki fotomorfogenezində
ən vacib rol oynayan rənglərdir. Bu müşahidələr isə öz
növbəsində tədqiqatçıların iki əsas işıq reseptorunu təyin etmələrinə yol açmışdır: mavi işıq fotoreseptorları
və fitoxromlar (əsasən, qırmızı işığı udan fotoreseptorlar).

Fitoxrom Fotoreseptorları
Fəslin əvvəlində bitkilərdə siqnalötürməni təqdim
edərkən fitoxrom adlanan bitki piqmentlərinin de-etiolasiya prosesindəki rolunu müzakirə etdik. Fitoxromlar
toxumun cücərməsi və kölgədən yayınma daxil olmaqla
bitkinin işığa verdiyi bir sıra reaksiyaları tənzimləyən
başqa bir fotoreseptor sinfidir.

Fitoxromlar və Toxumun Cücərməsi
Toxumun cücərməsini öyrənən çalışmalar fitoxromların kəşfinə gətirib çıxarmışdır. Bir sıra toxum növləri,
xüsusilə kiçik toxumlar, məhdud qida ehtiyatı üzündən

Şəkil 39.15 Qarğıdalı koleoptilində mavi işığa bağlı
fototropizmin fəaliyyət spektri. İşığa doğru fototropik əyilmə
fototropin adlanan, mavi və bənövşəyi işığa həssas fotoreseptor
tərəfindən tənzimlənir.

Fototropik effektivlik

BAŞLIQ 39.3

Dalğa uzunluğu

Mavi İşıq Fotoreseptorları
Mavi işıq bitkilərdə fototropizm, stomaların işığa bağlı
olaraq açılması (Şəkil 36.13) və cücərti torpaqdan
çıxarkən hipokotil uzanmasının işığa bağlı yavaşlaması
da daxil olmaqla müxtəlif cavab reaksiyalarını başladır.
Mavi işıq fotoreseptorunun biokimyəvi kimliyini təyin
etmək o qədər çətin idi ki, 1970-ci illərdə bitki fizioloqları bu reseptoru “kriptoxrom” (Yunan dilində “kryptos”
gizli və “xrom” piqment) adlandırmağa başladılar. 1990-cı
illərdə Arabidopsis mutantlarını analiz edən molekulyar
bioloqlar bitkilərin mavi işığı duymaq üçün müxtəlif
növ piqmentlərdən istifadə etdiklərini kəşf etmişdirlər.
Məsələn, DNA bərpa enzimlərinin molekulyar qohumları olan kriptoxromlar cücərti torpaqdan çıxan zaman
mavi işıq varlığında gövdə uzanmasının əngəllənməsində
iştirak edir. Fototropin mavi işığın vasitəçiliyi ilə stomaların açılışında, işığa cavab olaraq yaranan xloroplast
hərəkətlərində və Darwin-lərin öyrəndiyi növdən fototropik əyilmələrdə iştirak edən protein kinazıdır (Şəkil
39.15).

(a) Bu fəaliyyət spektri göstərir ki, yalnız 500 nm dalğa uzunluğundan aşağı işıq
(mavi və bənövşəyi) əyilməyə səbəb olur.

Refraksiyaedici prizma

Ağ işıq

(b) Burada göstərildiyi kimi, koleoptillər fərqli dalğa uzunluqlarındakı işığa
məruz qalanda, bənövşəyi işıq müəyyən qədər əyilməyə yol açarkən, mavi
işıq ən kəskin əyilməyə səbəb olur. Digər rənglər əyilməyə yol açmır.
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Şəkil 39.17 Fitoxrom: molekulyar açar mexanizmi.
Qırmızı işığın udulması Pq-nin Puq-yə çevrilməsinə səbəb olur. Uzaq
qırmızı işıq bu çevrilməni geri döndərir. Bir çox hallarda bitkidə fizioloji və inkişaf reaksiyalarına səbəb olan piqmentin Puq formasıdır.
Təcrübə ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamentinin alimləri kahı
toxumlarını qısa müddətə qırmızı və uzaq-qırmızı işığa məruz qoyaraq
cücərməyə təsirini öyrənməyə çalışıblar. İşığa məruz qaldıqdan sonra
toxumlar qaranlığa yerləşdirilmiş və müdaxilənin nəticələri işıq vurulmamış kontrol toxumlarla müqayisə olunmuşdur.

Nəticələr Hər şəklin altındakı zolaq qırmızı və uzaq-qırmızı işığın vurulma sırasını və qaranlıq dövrünü göstərir. Son olaraq qırmızı işığa məruz
qalmış toxumların cücərmə tezliyi artmışdır (sol). Son olaraq uzaq-qırmızı işığa məruz qalmış toxumlarda cücərmə əngəllənmişdir (sağ).

Qaranlıq (kontrol)

Qırmızı

Qırmızı

Qırmızı

Qaranlıq

Uzaq
Qırmızı

Qırmızı

Qaranlıq

Qırmızı

Uzaq
Qırmızı

Uzaq
Qırmızı

Qaranlıq

Qırmızı

Uzaq
Qırmızı

Data mənbəyi. H. Borthwick et al., A reversible photoreaction controlling seed
germination, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 38:662–
666 (1952).

Yekun nəticə Qırmızı işıq cücərməni tətikləyir, uzaq-qırmızı isə əngəlləyir. Son vurulan işıq əsas təyinedici faktordur. Qırmızı və uzaq-qırmızı
işığın effektləri dönəndir.

ƏGƏR Fitoxrom qırmızı işığa uzaq-qırmızı işıqdan daha cəld
reaksiya verir. Toxumlar qırmızı və ya uzaq-qırmızı işığa məruz
qaldıqdan sonra qaranlıqdansa ağ işıqlı bir yerdə saxlansaydılar,
nəticələr fərqli olardımı?

yalnız işıq miqdarı və digər şərtlər optimala yaxın olanda
cücərir. Belə toxumlar çox vaxt işıq şəraiti dəyişənə qədər
illərlə fəaliyyətsiz qalır. Məsələn, kölgə yaradan ağacın
ölməsi və ya sahənin şumlanması cücərmə üçün uyğun
işıq mühiti yarada bilər.
1930-cu illərdə kahı toxumlarında işığa bağlı
cücərmənin fəaliyyət spektrini təyin etmişdirlər. Bunun
üçün onlar su ilə şişmiş toxumları bir neçə dəqiqəlik
müxtəlif növ təkrəngli işığa məruz qoymuş və daha sonra
toxumları qaranlıqda saxlamışdılar. İki gündən sonra hər
işıq şəraiti altında neçə toxumun cücərdiyi sayılmışdır.
Məlum olmuşdur ki, cücərməni ən çox tətikləyən işıq

Puq-yə reaksiyalar

Qırmızı işıq

Sintez

Pq

Puq
Uzaq
Qırmızı işıq

Qaranlıqda yavaş
çevrilmə (bəzi növlərdə)

Toxumun cücərməsi
Şaquli böyümənin əngəllənməsi
və budaqlanmanın güclənməsi
Daxili saatların köklənməsi
Çiçəklənmənin tənzimlənməsi

Enzimatik parçalanma

660 nm dalğa uzunluğuna malik qırmızı işıqdır.
İnsanların görmə spektrinin sərhəddində yerləşən
uzaq-qırmızı işıq (730 nm) isə qaranlıq kontrollarla
müqayisədə cücərməni əngəlləmişdir (Şəkil 39.16).
Kahı toxumunun üstünə bir anlıq qırmızı işıq salıb,
ardından eyni qədər uzaq-qırmızı işıq salsaq (və
ya əksinə, birinci uzaq-qırmızı, daha sonra qırmızı
işıq salsaq), toxum necə reaksiya verər? Məlum
olmuşdur ki, toxumun reaksiyasını təyin edən şey
son salınmış işıqdır: qırmızı və uzaq-qırmızı işığın
təsirlərini geri çevirmək mümkündür.
Qırmızı və uzaq-qırmızı işığın yaratdığı əks-reaksiyaların səbəbkarı fitoxromlardır. Tədqiqatçılar
Arabidopsis-də indiyədək beş fitoxrom təyin ediblər
ki, bunların hər biri bir qədər fərqli polipeptid
tərkibə malikdir. Bir çox fitoxromlarda işığı udan
bölgə fotodönəndir, yəni hansı işığa məruz qalmasından asılı olaraq iki forma arasında
gedib-gələndir. Qırmızı-udan formasında (Pq)
fitoxrom qırmızı (q) işığı maksimal udur və uzaqqırmızı formaya (Puq) keçir; Puq formasında isə
uzaq-qırmızı (uq) işığı udaraq Pq formasına geri
dönür (Şəkil 39.17). Bu Pq↔Puq gediş-gəlişi bitkinin həyatında işıqla tətiklənən hadisələr üçün açar
rolunu oynayır. Bitkidə işığa cavab olaraq verilən
inkişaf reaksiyalarının çoxu fitoxromun Puq forması
vasitəsilə tətiklənir. Məsələn, kahı toxumundakı Pq qırmızı işığa məruz qalaraq Puq-a çevrilir və
cücərməyə gətirib çıxaran hüceyrəvi reaksiyaları
ortaya çıxarır. Qırmızı işığa məruz qalmış toxumlar
ardından uzaq-qırmızıya məruz qalarsa, Puq geri Pqyə dönür və cücərmə reaksiyasını əngəlləyir.
Fitoxrom dəyişmələri təbiətdə işığa bağlı
cücərməni necə izah edir? Bitkilər fitoxromu Pq
formasında istehsal edir və əgər toxumlar qaranlıqda qalarsa, piqment demək olar ki, tamamilə Pq formasında qalır (Şəkil 39.17). Gün işığı həm qırmızı,
həm də uzaq-qırmızı işıq ehtiva etsə də, Puq-a keçid
daha sürətlə baş verir, nəinki Pq-yə. Ona görə də
gün işığında Puq-un Pq-yə nisbəti artır. Toxumlar
kifayət qədər gün işığına məruz qaldıqda Puq-un
istehsalı və yığılması onların cücərməsini tətikləyir.

FƏSİL 1FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
və Elmi Araşdırma
39 Bitkilərin
Daxili və Təkamül
Xarici Siqnallara
Cavabı
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Fitoxromlar və Kölgədən Yayınma
Fitoxrom sistemi bitkiyə işığın keyfiyyəti haqqında da
məlumat verir. Gün işığı həm qırmızı, həm də uzaqqırmızı işıq ehtiva etdiyindən gün ərzində Pq↔Puq
gediş-gəlişi dinamik tarazlığa varır və iki fitoxromun
nisbəti qırmızı və uzaq-qırmızı işığın nisbi miqdarını
bildirir. Bu duyğu mexanizmi bitkiyə işıq şəraitindəki
dəyişmələrə uyğunlaşmağa imkan verir. Məsələn,
nisbətən yüksək gücə sahib işıq tələb edən bitkidə
“kölgədən yayınma” mexanizmini götürək. Əgər
meşədəki digər ağaclar bu ağacı kölgələyərsə, fitoxrom
nisbəti Pq-nin xeyrinə dəyişir, çünki meşənin yarpaq
örtüyü qırmızı işığı uzaq-qırmızıdan daha çox udur.
Səbəbi budur ki, yarpaqlardakı xlorofil piqmentləri
qırmızı işığı udur, uzaq-qırmızının isə keçməsinə imkan
verir. Qırmızının uzaq-qırmızıya olan nisbəti ağacı
resurslarını daha çox uzanmağa sərf etməyə sövq edir.
Əksinə, birbaşa düşən işığı isə Puq miqdarını artırır, bu
isə öz növbəsində budaqlanmanı artırır, uzanmanı isə
əngəlləyir.
Fitoxrom bitkiyə işığı duymağa kömək etməkdən
əlavə, ona gün və fəsillərin keçidini izləməyə imkan
verir. Fitoxromun zamanın izlənməsində oynadığı rolu
anlamaq üçün öncə bitkinin daxili saatının təbiətini
araşdırmalıyıq.

Bioloji Saatlar və Sirkadian Ritmlər
Bitkilərdə gedən bir sıra proseslər, məsələn, transpirasiya
və müəyyən enzimlərin istehsalı gündəlik dalğalanma
keçirir. Bu dövri dəyişmələrin bir hissəsi 24 saatlıq
gündüz və gecə dövrəsinə bağlı olaraq dəyişən işıq
miqdarı və temperaturdakı dəyişmələrə verilən cavabdır.
Bitkiləri işıq şəraiti və temperatura dəqiqliklə nəzarət
edə bildiyimiz böyümə kameralarında böyüdərək bu
xarici faktorlara nəzarət edə bilərik. Lakin hətta süni
olaraq sabitləşdirilmiş şəraitdə belə bitkilərdəki bir sıra
fizioloji proseslər, məsələn, stomaların açılıb-bağlanması
və fotosintetik enzimlərin istehsalı 24 saatlıq dövr ilə
dalğalanır. Məsələn, bir sıra paxlalılar axşam vaxtı
yarpaqlarını aşağı salır, səhər isə yuxarı qaldırır (Şəkil
39.18). Lobya bitkisi sabit işıq və ya sabit qaranlıq
şəraitində saxlansa da, bu “yuxu hərəkətlərini” davam
etdirir; yarpaqlar təkcə günəşin çıxması və batmasına
reaksiya vermir. 24 saatlıq dövrəyə malik və bilinən heç
bir mühit dəyişəni ilə idarə olunmayan belə dövrələrə
sirkadian ritmləri deyilir (Latınca “circa” təxminən,
“dies” gün sözlərindən).
Son araşdırmalar sirkadian saatında molekulyar
“çarxlar”ın, həqiqətən də, hansısa sezilməz mühit
dövrəsinə (məsələn, geomaqnetizm və ya kosmik
şüalanma) cavab olaraq yox, daxili mənbələrdən qaynaqlandığı ideyasını dəstəkləyir. Bitki və insanlar da daxil
olmaqla bütün orqanizmlər zəif geofiziki dövriliklərin
dəyişdiyi yerlərdə belə, məsələn, yerin dərinliyindəki
mədən şaxtalarında və ya peyklərdə orbit edərkən
ritmlərinə davam edir. Buna baxmayaraq, mühitdəki
858
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Şəkil 39.18 Lobya bitkisində (Phaseolus vulgaris) yuxu
hərəkətləri. Hərəkətlər yarpağın hərəki orqanları olan pulvinusların
əks tərəflərində yerləşmiş hüceyrələrdə turqor təzyiqinin dəyişməsindən yaranır.

Günorta

22:00

siqnallar sirkadian saatının daha dəqiqliklə 24 saatlıq
perioda sahib olmasına kömək edə bilir.
Orqanizm sabit şəraitdə saxlanarsa, sirkadian ritmləri 24 saatlıq perioddan kənara çıxmağa başlayır
(period bir dövrənin başa çatması üçün lazım olunan
müddətə deyilir). Belə periodlara sərbəst periodlar
deyilir və müddəti verilən müəyyən ritmik cavabdan
asılı olaraq, təxminən 21 və 27 saat arasında dəyişir.
Məsələn, sərbəst şəraitdə sabit qaranlıqda saxlanılan
lobya bitkisinin periodu təxminən 26 saat olur. Sərbəst
periodun 24 saatdan kənara çıxması o demək deyil ki,
bioloji saatlar təsadüfi şəkildə dəyişir. Sərbəst saatlar
hələ də zamanı mükəmməl izləyir, sadəcə xarici dünya
ilə sinxronlaşmır. Sirkadian ritmlərin əsasında duran
mexanizmləri başa düşmək üçün öncə saat və onun
idarə etdiyi ritmik prosesləri bir-birindən ayırmalıyıq.
Məsələn, Şəkil 39.18-də göstərilmiş lobya bitkisinin
yarpaqlarını saatın əqrəbləri kimi görə bilərik, amma
özü kimi yox. Əgər lobya yarpaqlarını olduqları yerdə
tutub bir müddət saxlasaq, buraxdıqda yarpaqlar çox
keçmədən günün vaxtına uyğun hala keçəcək. Yəni
bioloji ritmə müdaxilə edə bilərik, lakin ona nəzarət
edən saat işləməyə davam edəcək.
Sirkadian ritmləri yaradan molekulyar mexanizmlərin mərkəzində müəyyən genlərin transkripsiyasındakı rəqslərdir. Riyazi modellər göstərir ki, 24 saatlıq
period bir neçə mərkəzi “saat genlərinin” iştirak etdiyi
mənfi əks-əlaqə dövrələrindən yaranır. Bəzi saat genləri
zamanda müəyyən qədər gecikmədən sonra öz transkripsiyalarını inhibisiya edən transkripsiya faktorlarını
istehsal etmiş ola bilər. Zamanda belə gecikmə və mənfi
əks-əlaqə dövrəsi gen fəaliyyətində rəqslər yaratmaq
üçün kifayətdir.
Tədqiqatçılar Arabidopsis-də saat mutantlarını təyin
etmək üçün yeni metoddan istifadə ediblər. Bitkilərdə
əsas sirkadian ritmlərdən biri fotosintezlə əlaqəli bəzi
proteinlərin gündəlik istehsalıdır. Molekulyar bioloqlar
bu ritmin mənbəyini həmin fotosintez proteinlərini
kodlayan genin transkripsiyasını idarə edən promoterdə
tapıblar. Saat mutantlarını təyin etmək üçün bu promoterin arxasına işıldaböcəklərdə bioişıldamaya imkan
verən lüsiferaz adlı enzimi əlavə ediblər. Beləliklə,

bioloji saat Arabidopsis genomundakı promoteri “yandıranda”, eyni zamanda lüsiferaz istehsalını da başladır. Bunun
nəticəsində bitkilər sirkadian dövriliyi ilə işıldayır. Bunun
ardından, daha uzun və ya daha qısa işıldayan nümunələr
analiz olunaraq saat mutantlarını ayırmaq olur. Mutantların bəzilərində dəyişmiş genlər normalda fotoreseptorlara
bağlanan proteinlərdir. Ehtimal ki, bu spesifik mutasiyalar
bioloji saatı müəyyən edən işığa bağlı mexanizmlərə təsir
edir.

İşığın Bioloji Saata Təsiri
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, lobyada yarpaq
hərəkətlərinin sirkadian ritminin sərbəst periodu 26
saatdır. Şəfəq vaxtı 72 saatlığına qaranlıq bir yerə qoyulmuş lobya bitkisi təsəvvür edin: bitkinin yarpaqları növbəti
gün təbii şəfəq vaxtından 2 saat sonra, üçüncü gün təbii
şəfəq vaxtından 4 saat sonra və bu minvalla hər gün gecikəgecikə qalxacaq. Mühit siqnallarından təcrid olunmuş halda
bitki desinxronlaşır. İnsanlar olaraq biz də bir neçə saat
qurşağından keçərək mənzil başına çatdıqda eyni desinxronlaşmanı keçiririk: çatdığımız yerdə divardakı saatlar
daxili saatımızla sinxron olmur. Orqanizmlərin çoxu cetləq
(İngiliscə “jet” təyyarə “lag” gecikmə sözlərindən) keçirir.
Bioloji saatı tam 24 saatlıq edən şey işıqdır. Bitkilərdə
sirkadian ritmlərinə həm fitoxromlar, həm də mavi işıq
reseptorları nəzarət etsə də, fitoxromların bunu necə etdiyi
ilə bağlı bilgimiz daha tamdır. Sözügedən mexanizm
hüceyrəvi reaksiyaları Pq↔Puq açarı vasitəsilə
“yandırıb-söndürməkdən” asılıdır.
Şəkil 39.17-də göstərilən fotodönən sistemi bir daha
gözdən keçirək. Qaranlıqda fitoxrom nisbəti zamanla Pq
formasının xeyrinə dəyişir. Bunun bir hissəsi fitoxrom
ehiyatının yenilənməsi sayəsində baş verir. Piqment Pq
formasında istehsal olunur və enzimlər Puq formasını daha
çox məhv edir. Bəzi bitki növlərində gün batımında
mövcud olan Puq yavaşca Pq-yə çevrilir. Qaranlıqda Pq-nin
Puq-a çevrilməsi mümkün olmasa da, gün çıxdıqdan dərhal
sonra Pq sürətlə Puq-a çevrilir. Hər gün şəfəq vaxtı Puq
miqdarındakı artım bioloji saatı sıfırlayır: Lobya yarpaqları
şəfəq vaxtından 16 saat sonra ən ekstrim gecə hallarına
çatır.
Təbiətdə fitoxromla bioloji saat arasındakı qarşılıqlı
əlaqə bitkiyə gecə və gündüzü izləməyə imkan verir. Gecə
və gündüzün nisbi uzunluğu isə il boyu hər yerdə dəyişir
(ekvatoru çıxmaq şərtilə). Bitkilər bu dəyişməni istifadə
edərək fəaliyyətlərini mövsümlərə uyğun olaraq dəyişir.

Fotoperiodizm və Fəsillərə Verilən Reaksiyalar
Tozlandırıcıların olmadığı vaxt çiçək istehsal edən bitkinin
və ya qışın ortasında yarpaq istehsal edən yarpaqtökən
bitkinin halını düşünün. Bir çox bitkilər üçün mövsümi
hadisələr həyat dövrəsi üçün həddən artıq vacibdir. Toxumun cücərməsi, çiçəklənmə və tumurcuq fəaliyyətsizliyinin başlaması və bitməsi kimi hadisələr ancaq ilin
müəyyən vaxtında baş verən hadisələrdir. Bitkilərin
fəsilləri təyin etmək üçün istifadə etdikləri mühit siqnalı

gündüz uzunluğudur (fotoperiod). Müəyyən gündüz və
ya gecə uzunluğuna verilmiş fizioloji cavab, məsələn,
çiçəklənmə, fotoperiodizm adlanır.

Fotoperiodizm və Çiçəklənmənin İdarəsi
Bitkilərin mövsümləri necə duyduqları ilə bağlı ilkin
ipucları Maryland Mammoth adlı mutant tütün
çeşidindən gəlmişdir. Uzanmağına baxmayaraq yayda
çiçək açmayan bu çeşid, nəhayət, dekabr ayında
istixanada çiçəklənmişdir. Tədqiqatçılar temperaturu,
rütubəti və mineral qida miqdarını dəyişərək daha
erkən çiçəklənməyə nail olmağa çalışsalar da, sonda
məlum olmuşdur ki, bu bitkinin çiçəklənməsini
tətikləyən şey qışda gündüz uzunluğunun azalmasıdır.
Təcrübələr göstərmişdir ki, çiçəklənmə fotoperiod
yalnız 14 saat və ya daha az olduqda baş verir. Bu
çeşidin yayda çiçək açmamasının səbəbi, Merilendin
yerləşdiyi coğrafi enlikdə fotoperiodların çox uzun
olması idi.
Tədqiqatçılar Maryland Mammoth-u qısa gün
bitkisi adlandırdılar, çünki bu bitkinin çiçək açmaq
üçün tələb etdiyi gündüz uzunluğu kritik perioddan
daha qısa idi. Payızgülləri, puansetiyalar və bəzi soya
çeşidləri də qısa gün bitkiləri olub, adətən, yayın axırı,
payızda və ya qışda çiçək açır. Digər bir qrup bitki isə
gündüz uzunluğu müəyyən limitdən yuxarı olduqda
çiçək açır. Bu uzun gün bitkiləri, adətən, yazın sonu,
yayın əvvəlləri çiçəklənir. Məsələn, ispanaq gündüz
uzunluğu 14 saat və ya daha çox olduqda çiçək açır.
Turp, kahı, süsən və bir sıra dənli bitki çeşidləri də
uzun gün bitkiləridir. Pomidor, düyü və zəncirotu kimi
günə neytral bitkilər fotoperioddan təsirlənmir və
müəyyən yetikinlik dərəcəsinə çatdıqda çiçək açır.

Kritik Gecə Uzunluğu 1940-cı illərdə tədqiqa-

tçılara məlum oldu ki, qısa və uzun gün bitkilərində
çiçəklənmə əslində gündüz uzunluğu (fotoperiod)
deyil, gecə uzunluğu tərəfindən idarə olunur. Bu
alimlərin bir çoxu qısa gün bitkisi olan və çiçəklənmək
üçün 16 saat və ya daha qısa gündüz uzunluğu (və 8
saat və ya daha uzun gecə uzunluğu) tələb edən adi
pıtraq (Xanthium strumarium) işləyirdilər. Məlum
olmuşdur ki, gündüz vaxtı qısa bir müddətlik qaranlıq
kəsintisi yaranarsa, bitki çiçək aça bilir. Lakin gecə
vaxtı bir neçə dəqiqəlik zəif işıq fasiləsi yarandıqda
adi pıtraq çiçək açmır və bunun eynisi digər qısa gün
bitkiləri üçün də keçərlidir (Şəkil 39.19a). Adi pıtraq
gündüz uzunluğuna reaksiya vermir, amma çiçəklənmək üçün ən azı 8 saat kəsintisiz qaranlıq tələb edir.
Qısa gün bitkiləri isə əslində uzun gecə bitkiləridir.
Buna baxmayaraq, köhnə termin bitki fiziologiyası
leksikonunda çox oturuşduğundan hələ də istifadə
olunur. Eyni şəkildə uzun gün bitkiləri də qısa gecə
bitkiləridir. Adi vaxtda çiçəklənməyə səbəb olmayan
uzun gecə şəraitində saxlanan uzun gün bitkisinə bir
neçə dəqiqəlik işıq fasiləsi versək, çiçəklənməyə nail
olmaq mümkündür (Şəkil 39.19b).
Qeyd etmək lazımdır ki, uzun və qısa gün bitkiləri
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Şəkil 39.19 Çiçəklənmənin fotoperiodik tənzimlənməsi.
24 saat

Şəkil 39.20 Qırmızı və uzaq-qırmızı işığın fotoperiodik
reaksiya üzərindəki dönən effektləri.
24 saat

(a) Qısa gün (uzun gecə)
bitkisi. Gecə müəyyən kritik
gecə uzunluğundan daha
uzun olanda çiçək açır.
Qaranlıq periodunda saçılmış
ani bir işıq çiçəklənmənin
qarşısını alır.

Ani işıq Qaranlıq

İşıq

q

Kritik
gecə uzunluğu
q uq

(b) Uzun gün (qısa gecə)
bitkisi. Gecə müəyyən kritik
gecə uzunluğundan daha
qısa olanda çiçək açır. Uzun
qaranlıq periodunda saçılmış
ani bir işıq çiçəklənməni
tətikləyir.

q uq q

q uq q uq

Ani işıq

arasındakı fərq gecə uzunluğunun mütləq dəyəri deyil.
Fərq kritik gecə uzunluğunun bitkinin çiçəklənməsi
üçün tələb olunan maksimum (uzun gün bitkiləri), yoxsa
minimum gecə uzunluğunu (qısa gün bitkiləri) təyin
etməsindədir. Hər iki halda kritik gecə uzunluğu
müvafiq bitki növünə xas olur.
Gecə uzunluğunda kəsinti yaratmaq üçün ən effektiv
rəng qırmızı işıqdır. Fəaliyyət spektri və fotodönənlik
təcrübələri göstərmişdir ki, qırmızı işığı duyan piqment
fitoxromdur (Şəkil 39.20). Məsələn, gecə vaxtı ani bir
qırmızı işıqdan sonra ani uzaq-qırmızı işıq tətbiq olunarsa, bitki gecə uzunluğunda kəsinti hiss etmir. Toxumların
fitoxrom vasitəçiliyi ilə cücərməsində olduğu kimi,
burada da qırmızı/uzaq-qırmızı fotodönənliyi baş verir.
Bitkilər gecə uzunluğunu çox dəqiqliklə ölçür; bəzi
qısa gün bitkiləri gecənin uzunluğu kritik uzunluqdan 1
dəqiqə qısa olduqda belə çiçək açmır. Bəzi bitki növləri
hər il eyni gündə çiçək açır. Belə görünür ki, bitkilər
gecə uzunluğu tərəfindən fitoxromlar ilə idarə olunan
bioloji saatlarından istifadə edərək ilin fəsillərini təyin
edə bilir. Çiçəkçilik sənayesi bu bilikdən istifadə edərək
fərqli mövsümlərdə çiçək istehsal edə bilir. Məsələn,
payızgülü adi vaxtda payızda çiçək açan qısa gün bitkisi
olsa da, hər uzun bir gecəni ani işıqla iki qısa gecəyə
bölərək bu bitkinin çiçəklənməsini may ayında Analar
Gününədək gecikdirmək mümkündür.
Bəzi bitkilər çiçəklənmək üçün tələb etdikləri
fotoperioda yalnız bir dəfə məruz qaldıqdan sonra çiçək
aça bilir. Digərləri isə lazımi fotoperiodu bir neçə gün
dalbadal qəbul etməlidir. Bir digər qrup isə yalnız
hansısa başqa mühit siqnalına, məsələn, soyuq havaya
məruz qaldıqdan sonra fotoperioda qarşı həssas olur.
Məsələn, qış buğdası bir neçə həftə 10℃-dən aşağı
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BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

Kritik gecə uzunluğu

Qısa gün
(uzun gecə)
bitkisi

Uzun gün
(qısa gecə)
bitkisi

VİZUAL BACARIQ Uzun (yuxarı panel) və ya qısa gün şəraitində
(ikinci panel) gecə vaxtı ani uzaq-qırmızı işıq çiçəklənməyə necə təsir
edər?

temperatura məruz qalmasa, çiçək açmır. Çiçəklənməni
tətikləmək üçün bitkiləri soyuğa məruz qoymaq praktikasına yarovizasiya deyilir. Qış buğdasının yarovizasiyasından bir neçə həftə sonra uzun fotoperiod (qısa
gecə) çiçəklənməyə yol açır.

Çiçəklənmə Hormonu?
Çiçəklər apikal və ya yan tumurcuq meristemlərindən
əmələ gəlsələr də, fotoperioddakı dəyişmələri duyan və
tumurcuqlardan çiçək inkişafını tətikləyən siqnal
molekullarını istehsal edən orqan yarpaqlardır. Bir çox
qısa və uzun gün bitkilərində təkcə bir yarpağı lazımi
fotoperioda məruz qoymaq çiçəklənmə üçün kifayət
edir. Hətta bitkinin üstündə cəmi bir dənə yarpaq
qalıbsa belə, bitki fotoperiodu təyin edə və çiçək tumurcuqlarını işə sala bilir. Bütün yarpaqlar qoparılarsa, bitki
fotoperioda həssaslığını itirir.
Artıq klassik sayılan təcrübələr göstərmişdir ki,
çiçəklənməyə yol açan siqnal çiçəklənmənin tətikləndiyi bitkidən alınmış çilik vasitəsilə çiçəklənmənin tətiklənmədiyi bitkiyə ötürülə və bu bitkidə çiçəklənməyə
gətirib çıxara bilər. Bundan əlavə uzun və qısa gün
bitkilərində yarpaqların müvafiq siqnalı göndərməsi
üçün tələb etdiyi fotoperiod şəraiti fərqli olsa da,
çiçəklənməyə yol açan siqnal eynidir (Şəkil 39.21).
Mövcudluğu fərz olunan siqnal molekulu olan florigenin molekulyar kimliyi 70 ildən artıq naməlum qalmışdır,
çünki alimlər çalışmalarını daha çox kiçik hor-

BAŞLIQ 39.4

Şəkil 39.21 Çiçəklənmə hormonunun varlığını təsdiqləyən
təcrübəvi dəlil. Fərdi olaraq qısa gün şəraitində saxlandıqda, qısa
gün bitkisi çiçəklənir, uzun gün bitkisi isə çiçəklənmir. Lakin bir-birinə
calaq olunub qısa gün şəraitində saxlanarsa, hər iki bitki çiçək açır. bu
onu göstərir ki, çiçəklənməni tətikləyən siqnal (florigen) calaq üzərindən keçərək həm uzun, həm də qısa gün bitkisində
çiçəklənməni tətikləyir.
24 saat

24 saat

Bitkilər işıqdan başqa növ qıcıqlara
da cavab verir
Bitkilər hərəkətsiz olsa da, təbii seçmə onlara inkişaf
və fizioloji yollarla bir sıra fərqli növ mühit şərtlərinə
qarşı reaksiya vermək qabiliyyətləri qazandırıb. İşıq
bitkilər üçün o qədər vacibdir ki, fəslin bundan
əvvəlki hissəsini bitkilərin təkcə bu faktoru necə
qəbul edib, ona qarşı necə reaksiya verdiklərini
müzakirə etməyə həsr etdik. Bu hissədə isə bitkilərin
tez-tez qarşılaşdığı başqa mühit siqnallarına qarşı
verdiyi cavabları nəzərdən keçirəcəyik.

24 saat

Calaq

Cazibə Qüvvəsi

Qısa gün
bitkisi

Qısa gün bitkisinə
calaq olunmuş
uzun gün bitkisi

Uzun gün
bitkisi

ƏGƏR? Calaq olunmuş hər iki hissəsində çiçəklənmə
əngəllənsəydi, hansı nəticəyə gələrdiniz?

monobənzər molekullar üzərində cəmləşdiriblər. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, mRNA və protein kimi iri
molekullar da plazmodesmalar vasitəsilə simplast marşrutu ilə hərəkət edərək bitki inkişafını idarə edə bilir.
Hazırda florigenin bir protein olduğu görünür. Çiçəklənmə
üçün əlverişli şərait yaranan zaman FLOWERING LOCUS T (FT) adlı gen aktivləşir və FT proteini simplast
marşrutu ilə zoğ apikal meristeminə hərəkət edir. Burada
o, tumurcuq meristeminin vegetativ haldan çiçəklənmə
halına keçidini başladır.

Bitkilər fotoavtotrof olduğundan onlarda işığa doğru
böyümək üçün müəyyən mexanizmlərin inkişaf
etdiyi təəccüblü olmamalıdır. Bəs cavan fidanların
zoğları torpağın altında, tamamilə qaranlıqdaykən
hansı mühit siqnalından istifadə edərək yuxarıya
doğru böyüyə bilir? Cavan köklərin aşağıya doğru
böyüməsinə səbəb olan mühit siqnalları hansılardır?
Hər iki sualın cavabı cazibə qüvvəsidir.
Bitkini böyrü üstə qoysanız, bir müddət sonra zoğ
yuxarı, kök aşağıya doğru uzanmağa başlayır. Cazibə
qüvvəsinə verilən reaksiyaya qravitropizm deyilir;
köklər cazibə qüvvəsi istiqamətində müsbət (Şəkil

Şəkil 39.22 Köklərdə müsbət qravitropizm: statolit
hipotezi.

YOXLAMA 39.3
1. Sahədə yetişdirilmiş soyadakı enzimlərdən biri günorta ən aktiv,
gecəyarısı isə ən passiv dövründə olursa, bu enzimin fəaliyyəti
sirkadian ritmləri ilə tənzim olunurmu?

Statolitlər

2. ƏGƏR Gündəlik dövrəsi 10 saatlıq gündüz, 14 saatlıq qaranlıq fazadan ibarət olan kamerada saxlandıqdan sonra çiçək açan
bitki qısa gün bitkisidirmi? Cavabınızı izah edin.
3. ƏLAQƏ QUR Bitkilər mavi işıq reseptorları və qırmızı işığı
udan fitoxromlar vasitəsilə mühitdəki işığın keyfiyyətini duya bilir. Şəkil 10.10-u bir daha nəzərdən keçirdikdən sonra bitkilərin
nəyə görə bu rənglərə malik işığa həssas olduğunu izah edin.
(a) Qarğıdalının üfüqi yerləşmiş birincili
kökü bir neçə saat ərzində böyüyən
ucu şaquli olana qədər qravitropik
olaraq əyilir (İM-lər).

(b) Kök üfüqi hala gətirildikdən
sonra bir neçə dəqiqə ərzində
statolit adlanan plastidlər kök
üsküyü hüceyrələrinin altına
çökməyə başlayır. Bu çökmə
auksinin yenidən paylanmasına
və kökün əks tərəflərindəki
hüceyrələrin fərqli sürətdə
uzanmalarına yol açan cazibə
qüvvəsini duyma mexanizmi
ola bilər.
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39.22a), zoğlar isə mənfi qravitropizm sərgiləyir. Qravitropizm toxum cücərdikdən dərhal sonra başlayır və
toxumun düşdüyü yerdə hansı şəkildə qaldığından asılı
olmayaraq kökün torpağa, zoğun gün işığına doğru
uzanmasına gətirib çıxarır.
Bitkilər cazibə qüvvəsini statolitlərin köməyi ilə
duya bilir. Sıx sitoplazmik hissələr olan statolitlər cazibə
qüvvəsinin təsiri altında hücəyrənin aşağı hissələrində
oturuşur. Borulu bitkilərin statolitləri sıx nişasta dənələri
ehtiva edən ixtisaslaşmış plastidlərdir (Şəkil 39.22b).
Statolitlər köklərdə kök üsküyünün müəyyən hüceyrələrində yerləşir. Bir hipotezə əsasən, statolitlərin bu
hüceyrələrin aşağı bölgələrində yığılması kalsiumun
yenidən paylanmasını tətikləyir, bu isə öz növbəsində
auksinin kök daxilində şaquli nəqlinə yol açır. Kalsium
və auksin kökün uzanma zonasının aşağı hissəsində
toplanır. Yuxarı qatılıqlarda auksin hüceyrə uzanmasının
qarşısını alır. Bunun nəticəsində, kökün aşağı hissəsinin
böyüməsi zəifləyir. Yuxarı hissədəki hüceyrələrin daha
sürətlə uzanması isə kökün birbaşa aşağıya uzanmasına
səbəb olur.
Buna baxmayaraq, statolitlərin aşağı düşməsi qravitropizm üçün zəruri olmaya bilər. Məsələn, Arabidopsis və
tütün bitkilərinin bəzi mutantlarında statolitlər olmasa
da, bitkilər qravitropizmə qabildir (yabanı tip bitkilərlə
müqayisədə daha yavaş olsa belə). Ola bilsin ki, bütöv
hüceyrə kökə cazibə qüvvəsini duymağa kömək edir:
hüceyrənin kütləsi protoplastı hüceyrə divarına pərçimləyən proteinləri mexaniki olaraq çəkir və nəticədə, kök
hüceyrəsinin “yuxarı” hissəsindəki proteinləri dartır,
“aşağı” hissəsindəkiləri isə sıxır. Nişasta dənələrinə əlavə
olaraq sıx orqanellər də cazibə qüvvəsi ilə aşağı
dartılaraq sitoskeleti əyir. Buna görə də, ola bilsin ki,
statolitlər cazibə qüvvəsini duymağa imkan verən və
statolitlərin yoxluğunda daha yavaş işləyən mexanizmi
gücləndirir.

Mexaniki Qıcıq

Şəkil 39.23 Arabidopsis-də tiqmotropizm. Sağdakı qısa bitki
gündə iki dəfə sürtülmüşdür. Toxunulmamış bitki (sol) daha çox
uzanmışdır.

ləri boyunca “toxunma mütəxəssislərinə” çevrilib.
Mexaniki qıcığa olan kəskin həssaslıq bu bitkilərin
“həyat strategiyalarının” əsas hissəsidir. Bir sıra sarmaşıq
və digər dırmaşan bitkilər dəstək strukturları ətrafına
dolanan bığcıqlara sahibdir (Şəkil 35.7). Bu tutucu
orqanlar, adətən, nəyəsə toxunana qədər düz uzanır;
edilən təmas bığcığın o biri tərəfindəki hüceyrələrin
daha sürətlə böyüməsilə ortaya çıxan dolanma reaksiyasına yol açır. Təmasa cavab olaraq verilən istiqamətli
böyümə reaksiyasına tiqmotropizm deyilir və bu
reaksiya sarmaşıqlara qabaqlarına çıxan hər hansı bir
mexaniki dəstəkdən istifadə edərək meşənin yarpaq
örtüyünə doğru uzanmağa imkan verir.
Toxunma mütəxəssislərinə başqa bir misal olaraq,
mexaniki qıcıqlanmağa cavab olaraq cəld yarpaq
hərəkətləri edə bilən bitkiləri göstərmək olar. Məsələn,
həssas bitki olan Mimosa pudica-nın mürəkkəb yarpağına
toxunduqda bütün yarpaqcıqlar eyni vaxtda bükülür
(Şəkil 39.24). Bir-iki saniyə çəkən bu reaksiya pulvinus
adlanan və yarpağın buğumlarında yerləşən ixtisaslaşmış
hərəki orqanlarda yerləşən bitkilərdə turqorun itirilməsi

Küləkli yerlərdə böyüyən ağaclar, adətən, eyni növün
daha az külək alan yerlərdə yetişən nümunələrindən
daha qısa və qalın gövdəyə sahib olur. Bəstəboy morfoloji quruluşun üstünlüyü bitkini küləyə qarşı daha
dayanıqlı etməsidir. Mexaniki
təmasdan qaynaqlanan dəyişiklərə tiqmomorfogenez
(Yunan dilində “thigma” toxunma sözündən) deyilir. Bitkilər
mexaniki stresə həddən artıq
həssasdır: Hətta bitki yarpağının
xətkeşlə ölçülməsi belə onun
daha sonrakı inkişafına təsir
edir. Cavan bitkinin gövdəsinin
gündə bir neçə dəfə sürtülməsi
həmin bitkinin kontrolla müqayisədə daha qısa olmasına gətirib
çıxarır (Şəkil 39.23).
Bəzi bitkilər təkamül tarix(a) Qıcıqlanmamış hal (yarpaqcıqlar aralı)
862

BÖLÜM 6

Bitki Forma və Funksiyası

(b) Qıcıqlanmış hal (yarpaqcıqlar bükülü)

MƏŞĞƏLƏ

İqlim dəyişikliyi
əkində məhsuldarlığa
necə təsir edəcək?
Bitki böyüməsi hava temperaturu, suyun
əlçatanlığı və günəş şüalanması tərəfindən
çox asılıdır. Əkin məhsuldarlığını təxmin
etmək üçün effektiv parametrlərdən biri
il ərzində bu üç iqlim dəyişəninin bitkinin
böyüməsi üçün uyğun olduğu gün sayıdır.
Camilo Mora (Havay Universiteti, Manoa)
və həmkarları qlobal iqlim modellərini analiz
edərək iqlim dəyişməsinin bitki böyüməsi
üçün əlverişli gün sayına necə təsir edəcəyini
təxmin etmişdir.

Bu məşğələdə iqlim dəyişikliyinin əkin məhsuldarlığına edəcəyi gözlənilən təsiri
araşdıracaq və bunun insanlara təsirini təyin edəcəksiniz.
Yanaşmanız

Xəritə və cədvəli analiz edin. Daha sonra aşağıdakı suallara cavab verin.

Datanız

Tədqiqatçılar hər üç iqlim dəyişəni (temperatur, suyun əlçatanlığı və günəş
şüalanması) baxımından illik bitki böyüməsi üçün uyğun gün sayındakı dəyişməni
təxmin ediblər. Bunun üçün onlar son ölçmələrin ədədi ortasını (1996-2005)
təxmin olunan gələcək (2091-2100) göstəricələrin ədədi ortasından çıxıblar.
Xəritədə heç bir tədbir götürülmədiyi təqdirdə baş verəcəyi gözlənilən dəyişmələr
göstərilmişdir. Rəqəmlər ən böyük əhaliyə sahib 15 ölkəni göstərir. Cədvəl onların
iqtisadiyyatlarının sənaye ( ), yoxsa təsərrüfatyönümlü ( ) olduğunu və
adambaşına düşən gəlirə görə hansı kateqoriyaya aid olduqlarını göstərir.

Çin
Hindistan
ABŞ
İndoneziya
Braziliya
Pakistan
Nigeriya
Banqladeş
Rusiya
Yaponiya
Meksika
Filippin
Efiopiya
Vyetnam
Hər üç iqlim dəyişəni üzrə bitki böyüməsi üçün illik əlverişli gün sayında dəyişmə

Misir
* Dünya Bankı kateqoriyalarına əsasən: $ = aşağı: < 1 305;
$$ = aşağı orta: $1,036-$4,085; $$$ = yuxarı orta: $4 086-$12 615;
$$$$= high: > $12 615.

Xəritə datası mənbəyi: Camilo Mora, et al. Days for
Plant Growth Disappear under Projected Climate Change:
Potential Human and Biotic Vulnerability. PLoS Biol 13(6):
e1002167 (2015).

Analiziniz

1. Camilo Mora bu çalışmaya iqlim dəyişikliyinin donma səviyyəsindən yuxarı
günlərin sayını artırdığına görə bitki böyüməsini gücləndirdiyini iddia edən
biri ilə etdiyi söhbət nəticəsində başlayıb. Xəritədə göstərilən dataya əsasən
bu iddiaya necə cavab verərdiniz?
2. Yuxarıdakı cədvəl gözlənilən dəyişmələrin insanlara təsiri ilə bağlı nə deyir?

ilə ortaya çıxır. Hərəki hüceyrələr qıcıqlanma nəticəsində
dərhal büzüşür, çünki bu zaman hüceyrə kalium ionları
itirir, bu isə suyun hüceyrələrdən osmoz vasitəsilə itirilməsinə səbəb olur. Hüceyrələri turqoru geri qazanaraq
“qıcıqlanmamış” hal alması təxminən 10 dəqiqə vaxt alır.
Həssas bitkinin davranışının hansı funksiyaya malik olduğu
açıq bir sualdır. Bəlkə də, bitki yarpaqlarını qatlayıb səth
sahəsinin azaldaraq otyeyənlər üçün daha az yarpaqlı və
daha az iştahaçan görünür.
Cəld yarpaq hərəkətlərinin heyrətamiz özəlliyi siqnalın
bitki boyu necə ötürüldüyüdür. Həssas bitkinin bir yarpaqcığı qıcıqlandırılarsa, öncə həmin yarpaqcıq reaksiya
verir, daha sonra yandakı yarpaq və bu yolla bütün yar-

paqcıqlar ardıcıllıqla qatlanır. Qıcıqlanma nöqtəsində
yaranan siqnal təxminən 1 cm/saniyə sürəti ilə
hərəkət edərək yayılır. Yarpağa elektrodlar bərkidib
eyni sürətdə hərəkət edən elektrik impulsunu ölçmək
mümkündür. Fəaliyyət potensialları adlanan bu
impulslar heyvanlardakı sinir impulslarına oxşayır
(baxmayaraq ki, bitkilərdəki fəaliyyət potensialları
heyvanlardakından minlərlə dəfə daha yavaşdır.).
Fəaliyyət potensialları bir çox yosun və bitkilərdə kəşf
olunmuşdur və ehtimal olunur ki, bu impulslardan
daxili kommunikasiya məqsədilə istifadə olunur.
Məsələn, milçəkqapanda (Dionaea muscipula) fəaliyyət
potensialları tələdəki hissi tükcüklərdən, tələnin
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Sütun Qrafikindən Təcrübə
Nəticələrini Anlamaq
Quraqlıq Stresinə Məruz Qalmış Bitkilər Bu Halı
Qonşularına Çatdırırlarmı? Tədqiqatçılar bitkilərin məruz
qaldıqları quraqlıq stresi ilə bağlı məlumatı qonşuluqdakı
bitkilərə ötürüb-ötürmədiyini və ötürürlərsə, yeraltı, yoxsa
yerüstü yollarla ötürdüklərini öyrənmək istəyiblər. Bu
məşğələdə stoma dəliklərinin enini göstərən sütun qrafiklərini
analiz edərək quraqlıq stresi xəbərinin bitkidən-bitkiyə yayılıbyayılmadığını öyrənəcəksiniz.
Təcrübə necə aparılmışdır? Dibçəkdə böyüyən on bir
noxud bitkisi (Pisum sativum) bir cərgədə eyniməsafəli
şəkildə yerləşdirilib. 6-11-ci bitkilərin kök sistemləri kimyəvi
maddələrin torpağa keçmədən birbaşa bir bitkinin kök
sistemindən digərinə keçməsinə icazə verən borularla
əlaqələndirilib. 1-6-cı bitkilərin kök sistemləri isə bir-birilə
əlaqələndirilməyib. 6-cı bitki borulu bitkilərdə quraqlıq stresini
təqlid etmək üçün istifadə olunan təbii şəkər mannitol ilə
osmotik şoka məruz qalıb.
Köklər əlaqələnməyib

Köklər əlaqələnib

Osmotik şok
6-cı bitkiyə osmotik şok tətbiq etdikdən sonra tədqiqatçılar
bütün bitkilərin yarpaqlarında stoma dəliklərinin enini ölçüblər.
Mannitol əvəzinə 6-ci bitkiyə suyun əlavə olunduğu kontrol
təcrübəsi də aparılmışdır.
DATANI ŞƏRH ET

Təcrübə datası
Kontrol
6-cı bitkiyə osmotik şokdan 15 dəqiqə sonra
Stomaların eni (μm)

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ

Bitkinin nömrəsi
Data mənbəyi. O. Falik et al., Rumor has it . . . : Relay communication of stress
cues in plants, PLoS ONE 6(11):e23625 (2011).

halı ilə bağlı nəyi göstərir? (Qrafikləri oxumaqla bağlı məlumat üçün
Əlavə F-dəki Elmi Bacarıqların Xülasəsinə nəzər salın.)
2. Bu data bitkilərin quraqlıq xəbərini qonşularına ötürə bildiyi ideyasını
dəstəkləyirmi? Əgər belədirsə, bu xəbərləşmə zoğ sistemi, yoxsa kök
sistemi üzərindən aparılır? Cavab verərkən datada xüsusi yerlərə
istinad edin.
3. Kimyəvi maddələrin bitkidən-bitkiyə torpaq yolu ilə keçidinin qarşısını
almaq niyə vacib idi?
4. Təcrübə 15 dəqiqə yox, 1 saat aparıldıqda nəticələr eyni olmuşdur,
lakin bu dəfə 9-11-ci bitkilərin göstəriciləri 6-8-ci bitkilərə bənzər
olmuşdur. Bunun səbəbi nə ola bilər?
5. Kontrol təcrübəsində 6-cı bitkiyə nəyə görə mannitol əvəzinə su
əlavə olunmuşdur? Kontrol təcrübəsinin nəticələri nəyi göstərir?

1. 6-8 və 9-10-cu bitkilərin stoma dəliklərinin eni təcrübədəki
digər bitkilərdən necə fərqlənir? Bu 6-8-ci və 9-10-cu bitkilərin

bağlanmasına səbəb olan hüceyrələrə ötürülür (Şəkil
37.16). Mimosa pudica-nın misalında daha güclü qıcıq bitkidəki bütün yarpaq və yarpaqcıqların qapanmasına
səbəb olur. Bitkinin bir bütün olaraq reaksiya verməsi
üçün siqnal molekulları zədələnmiş bölgədən zoğun
digər hissələrinə hərəkət edə bilməlidir.

Mühit Stresləri
Daşqın, quraqlıq və ya ekstrim temperatur kimi mühit
stresləri bitkinin həyatda qalması, böyüməsi və çoxalmasına qarşı dağıdıcı effektə sahib olur. Təbii ekosistemlərdə mühit streslərinə dözə bilməyən bitkilər ya məhv
olur, ya da başqa bitkilərlə rəqabəti uduzur. Buna görə
də mühit stresləri bitkilərin coğrafi arealını təyin edən
əsas faktorlardan biridir. Bu fəslin son hissəsində bitkilərin tez-tez rast gəldiyi otyeyənlər və patogenlər kimi
biotik (canlı) streslərdən bəhs edəcəyik. Burada isə
bitkilərin qarşılaşdığı əsas abiotik (cansız) stresləri
nəzərdən keçirəcəyik. Bu abiotik faktorlar məhsuldarlığı
təyin edən əsas faktorlardan olduğuna görə, hal-hazırda
qlobal iqlim dəyişikliyinin məhsuldarlığa necə təsir
864
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edəcəyini təxmin etməyə böyük maraq var (Məşğələ).

Quraqlıq
Günəşli quru bir gündə bitki torpaqdan udduğundan
daha artıq miqdarda suyu transpirasiya ilə itirdiyinə
görə büzüşə bilər. Sözsüz ki, uzunmüddətli quraqlıq
bitkini öldürə bilər, lakin bikilərin daha az kəskin su
çatışmazlığına dözmək üçün idarə mexanizmləri var.
Bitkinin su çatışmazlığına verdiyi reaksiyaların bir
çoxu bitkiyə transpirasiya yolu ilə su itkisini azaltmağa
kömək edir. Su çatışmazlığı stomaların bağlanmasına və
beləliklə, transpirasiyanın kəskin azalmasına səbəb olur
(Şəkil 36.14). Su çatışmazlığı absis turşusunun istehsal
və ifrazını tətikləyir; bu hormon qoruyucu hüceyrə
membranlarına təsir edərək stomaları qapalı saxlamağa
kömək edir. Yarpaqlar su çatışmazlığına bir sıra yollarla
cavab verir. Məsələn, ot yarpaqları su itirəndə boruyabənzər şəkildə burularaq daha az yarpaq səthinin quru
hava və küləyə məruz qalmasına imkan verir və transpirasiyanı azaldır. Digər bitkilər isə, məsələn, Fouquieria
splendens, mövsümi quraqlığa cavab olaraq yarpaqlarını

tökür. Bu yarpaq reaksiyaları su itkisini
azaltsa da, eyni zamanda fotosintezi də
azaldır. Quraqlığın məhsuldarlığı azaltmasının səbəblərindən biri budur. Bitkilər
hətta başqa bitkilərdən gələn kimyəvi
siqnalları qəbul edib özlərini başlamaq üzrə
olan quraqlığa hazır vəziyyətə gətirə bilir
(Elmi Bacarıq Məşğələsi).

Daşqın
Həddən artıq su da bitki üçün zərərlidir. Ev
bitkisinin torpağı həddən artıq sulananda
köklərin hüceyrə tənəffüsü üçün lazımi
oksigeni ehtiva edən hava cibcikləri yoxa
çıxdığından, bitki boğula bilir. Bəzi bitkilər
struktur baxımından yaş habitatlara uyğunlaşıb. Məsələn, sahilyanı bataqlıqlarda
yaşayan manqrovun sualtı kökləri oksigenlə
təmasda olan hava köklərinə bitişib (Şəkil
35.4). Bəs su ilə doymuş torpaqlarda
yaşamaq üçün ixtisaslaşmamış bitkilər oksigen azlığının
öhdəsindən necə gəlir? Oksigen çatışmazlığı etilen istehsalını tətikləyir, bu isə kök korteksindəki bəzi hüceyrələrin
ölümünə səbəb olur. Bu hüceyrələrin məhvi su altında
qalmış köklər üçün “şnorkel” kimi işləyən hava boruları
yaradır (Şəkil 39.25).

Duz Stresi
Torpaqda natrium xlorid və ya digər duzların artıqlığı
bitkilər üçün iki baxımdan təhlükə daşıyır. Birincisi, duz
torpaq məhlulunun su potensialını azaldaraq, suyun
bolluğunda belə köklərdə su çatışmazlığına yol aça bilər.
Torpaq məhlulunun su potensialı daha da mənfiləşdikcə,
torpaqdan köklərə olan su potensialı qradiyenti aşağı düşür
və suyun udulması azalır (Şəkil 36.12). Duzlu torpaqlarla
bağlı digər problem odur ki, natrium və digər bəzi ionların
qatılıqlarının çox olması bitkilər üçün zəhərlidir. Bir çox
bitkilər yuxarı qatılıqda zəhərli olmayan həllolan istehsal
edərək orta torpaq duzluluğuna dözə bilir. Çoxu üzvi
birləşmə olan bu həllolanlar hüceyrənin su potensialını
torpaqdan daha mənfi saxlamağa imkan verir və zəhərli
miqdarda duz qəbulunun qarşısını alır. Buna baxmayaraq,
bitkilərin çoxu duz stresinə qarşı uzun müddət tab gətirmir.
İstisna olaraq, duza dözümlü, halofit sayılan bitkiləri
göstərmək olar: bu bitkilərdə yarpaq epidermisindən duzu
çölə vuran duz vəziləri kimi adaptasiyalar olur.

İstilik Stresi
Həddən artıq istilik bitkinin enzimlərini denaturasiya
edərək zədələyə və hətta öldürə bilər. Transpirasiya
yarpaqları buxarlanma yolu ilə soyuma vasitəsilə sərinləşdirir. Məsələn, isti bir gündə yarpağın daxili temperaturu
xaricindəki havanın temperaturundan 3-10℃ daha aşağı
olur. İsti, quru hava bir çox bitkiləri dehidrasiya edir; bu
stresə cavab olaraq stomaların bağlanması su itkisini azaltsa

da, buxarlanma yolu ilə soyumanı da dayandırır. Bu
problem üzündən çox isti və çox quru günlər bir çox
bitkilərin tələf olmasına səbəb olur.
Bir çox bitkilərdə istilik stresinə qarşı ehtiyat cavab
mexanizmi də olur. Müəyyən bir temperaturun
üzərində (mülayim regionlarda yaşayan bir çox
bitkilər üçün təxminən 40℃-də) bitki hüceyrələri
istilik şoku proteinləri istehsal etməyə başlayır ki,
bu molekullar digər proteinləri istilik stresindən
qoruyur. Bu reaksiyanı istiliyə məruz qalmış heyvan
və mikroorqanizmlər də nümayiş etdirir. Bəzi istilik
şoku proteinləri streslənməmiş hüceyrələrdə digər
proteinlərin funksional formaya bükülmələri üçün
müvəqqəti çərçivə rolunu oynayır. Ehtimal ki, bu
molekullar istlik şoku proteinləri olaraq fəaliyyət
göstərdikdə başqa proteinlərə bağlanıb onların denaturasiya olmasının qarşısını alır.

Soyuq Stresi
Mühit temperaturu aşağı düşdükdə bitkilərin üzləşdiyi problemlərdən biri hüceyrə membranının axıcılığındakı dəyişmədir. Membran müəyyən kritik nöqtədən
artıq soyuyanda tərkibindəki lipidlər kristal strukturunda möhkəmlənərək axıcılığı azaldır. Bu hal membran üzərindən həllolan nəqliyyatına təsir edir və
membran proteinlərinin işləyişini zəiflədir. Bitkilər
soyuğa cavab olaraq membranın tərkibini dəyişdirir.
Məsələn, membran lipidlərindəki doymamış yağ
turşularının nisbəti artır. Doymamış yağ turşularının
quruluşu membranı aşağı temperaturlarda axıcı
saxlamağa imkan verir. Membranın bu şəkildə dəyişməsi saatlar və günlər ala bilir, buna görə də qeyri-adi dərəcədə soyuq temperatur bitkilər üçün
temperaturun mövsümə bağlı olaraq dəyişməsindən
daha stresli olur.
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Donma soyuq stresinin başqa bir növüdür. Donma
temperaturunun altında bir çox bitkilərin hüceyrə divarı
və hüceyrədaxili hissələrində buzların əmələ gəlməsinə
səbəb olur. Sitozolda həllolanların miqdarı onu əhatə
edən hüceyrə divarındakına nisbətən daha çox olduğuna
və həllolanlar məhlulun donma temperaturunu azaltdığına görə, təbiətdə rastlanan soyuma sürətlərində sitozol
donmur. Hüceyrə divarında buzun əmələ gəlməsinə
bağlı olaraq maye suyun azalması hüceyrəxarici su
potensialını azaldır və bu sitoplazmadan suyun çıxmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində, sitoplazmadakı ion
qatılığının artması zərərlidir və hüceyrənin ölümünə yol
aça bilər. Hüceyrənin həyatda qalıb-qalmaması onun
dehidrasiyaya qarşı nə qədər yaxşı müqavimət
göstərməsindən asılıdır. Qışın soyuq keçdiyi yerlərdə
böyüyən yerli bitkilər donma stresinə qarşı yaxşı uyğunlaşmış olur. Məsələn, donmaya davamlı növlər qış
başlamazdan əvvəl sitoplazmada şəkər kimi müəyyən
həllolanların qatılığını artırır. Bu həllolanların yüksək
qatılığı bitki üçün o qədər zərərli deyil və onlar, eyni
zamanda hüceyrəxarici donmaya bağlı olaraq suyun
itirilməsinin qarşısını alır. Bu bitkilərdə doymamış
membran lipidlərinin də miqdarı artaraq lazımi membran axıcılığı qorunur.
TƏKAMÜL Müəyyən onurğalılar, göbələklər, bakteriyalar və bir çox bitki növləri də daxil olmaqla bir sıra
orqanizmlər buz kristallarının böyüməsinin qarşısını
alaraq canlını donmanın vurduğu zədədən qoruyan
proteinlərə malikdir. İlk dəfə 1950-ci illərdə Arktik
balıqlarda aşkarlanan bu antidonma proteinlər 0℃-dən
aşağı temperaturlarda yaşamağa imkan verir. Bu proteinlər kiçik buz kristallarına bağlanaraq onların böyüməsinin və bəzi bitkilərdə olduğu kimi, buzun kristallaşmasının qarşısını alır. Beş əsas sinfə ayrılan antidonma
proteinləri aminturşu ardıcıllığı baxımından bir-birindən
fərqlənsə də, üçölçülü struktur baxımından oxşar olub,
konvergent təkamülə işarə edir. Təəccüblüdür ki, qış
çovdarındakı antidonma proteinləri anti-göbələk
müdafiə proteinləri ilə homoloq olsa belə, göbələk
patogenlərə qarşı deyil, soyuq temperatura və qısa
günlərə cavab olaraq istehsal olunur. Təsərrüfat bitkilərinin genomlarına antidonma proteinləri kodlayan genlər
əlavə edərək onların donmaya müqavimətini artırmaq
üzrə aparılan çalışmalarda irəliləyişlərə nail olunub.

YOXLAMA 39.4
1. Termal şəkil əşya tərəfindən saçılan istiliyin fotosudur.
Tədqiqatçılar həddən artıq absis turşusu istehsal edən mutantları təyin etmək üçün termal görüntülərdən istifadə ediblər. Bu
bitkilərin normalda stressiz sayılan şəraitdə yabanı tip bitkilərdən daha isti olmaları nə ilə bağlıdır?
2. İstixana işçisi müəyyən edir ki, dibçəkdəki payızgülləri cərgənin kənarlarında yerləşəndə ortadakılara nisbətən daha qısa
olur. Bağçılıqda tez-tez qarşılaşılan bu “kənar effektini” izah
edin.
3. ƏGƏR Kökün üsküyünü kəsib çıxardıqda kök hələ də cazibə
qüvvəsi istiqamətində böyüyərmi? Cavabınızı izah edin.
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BAŞLIQ 39.5
Bitkilər patogen və otyeyənlərin
hücumlarına cavab verir
Bitkilər təkamül prosesində icmalarındakı digər orqanizmlərlə bir sıra qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirib. Bəzi
növlərarası əlaqələr qarşılıqlı faydalı olur, məsələn,
bitkilərlə mikoriza göbələkləri (Şəkil 37.15) və ya tozlandırıcılar (Şəkil 38.4 və 38.5) arasındakı kimi. Buna
baxmayaraq, bitkilərin bir sıra orqanizmlərlə əlaqəsi
bitkilərə fayda vermir. Bitkilər birincili istehsalçılar
olaraq bir çox qida zəncirlərinin ən aşağı pilləsində olub
fərqli növ otyeyən heyvanların hücumuna məruz qalır.
Bundan əlavə, bitkilər müxtəlif növ virus, bakteriya
və göbələklərə yoluxur ki, bu da toxumaların zədələnməsinə, hətta bitkinin məhvinə belə səbəb ola bilir.
Bitkilərdə bu təhlükələrə qarşı inkişaf etmiş müdafiə
mexanizmləri heyvanları uzaq tutur, yoluxmaların qarşısını alır və patogenlərə qarşı mübarizə aparır.

Patogenlərə Qarşı Müdafiə
Bitkilərin yoluxmaya qarşı birinci müdafiə xətti epidermis və peridermis tərəfindən təşkil olunan fiziki səddir
(Şəkil 35.19). Lakin bu müdafiə xətti keçilməz deyil.
Məsələn, yarpaqların otyeyənlər tərəfindən zədələnməsi patogenlərin bitki bədəninə daxil olması üçün girişlər
açır. Hətta bitki toxumaları sağlam olanda belə virus,
bakteriya, göbələk spor və hifləri epidermisdəki təbii
girişlər olan stomalardan bitkiyə daxil ola bilir. Fiziki
müdafiə xətti dəlindikdən sonra bitkinin iki növ immun
reaksiyasından ibarət müdafiə xətti var: PAMP-la tətiklənən immunitet və effektorla tətiklənən immunitet.

PAMP-la Tətiklənən İmmunitet
Patogen ev sahibi bitkini işğal etməyə nail olanda bitki
nəticədə patogeni təcrid edib onun yoluxma bölgəsindən kənara yayılmasının qarşısını alan iki immun
müdafiə xəttindən birincisini işə salır. PAMP-la tətiklənən
immunitet adlanan bu ilkin immun müdafiə xətti bitkinin
patogenlə əlaqəli molekulyar naxışları (ing. pathogen-associated molecular patterns, PAMP) tanıma qabiliyyətindən asılır. PAMP-lar patogenə xas molekulyar
ardıcıllıqdır. Məsələn, bakteriyaların qamçılarındakı
flagellin adlanan protein bir PAMP-dır. Bir çox torpaq
bakteriyaları, o cümlədən bəzi patogen olan çeşidləri
yağış dənələri ilə bitkinin zoğuna düşür. Bu bakteriyalar
bitkiyə daxil ola bilərsə, flagellindəki xüsusi aminturşu
ardıcıllığı Toll-kimi reseptor tərəfindən duyulur; Tollkimi reseptorlar heyvanlarda da mövcuddur, onlarda
anadangəlmə immun sistemində fəaliyyət göstərir
(Başlıq 43.1). Anadangəlmə immun sistemi təkamül
baxımından qədim müdafiə mexanizmi olub, bitki,
göbələk, həşərat və ibtidai çoxhüceyrəlilərdə əsas immun sistemi rolunu oynayır. Onurğalılardan fərqli olaraq
bitkilərdə adaptiv immun sistemi olmur: Bitkilər antici-

Şəkil 39.26 Patogenlərə qarşı müdafiə reaksiyaları. Bitkilər çox vaxt hiperhəssas reaksiya
verərək infeksiyanın bütün bədənə yayılmasının qarşısını ala bilir. Bu reaksiya yoluxma bölgəsi
ətrafında “ölüm həlqələri” adlanan yaralar yaradaraq patogeni təcrid edir.

❷ Effektorlara cavab olaraq yoluxma bölgəsində və onun ətrafındakı hüceyrələrdə hiperhəssas

❶ Patogenlər, adətən, sağlam yarpaq

reaksiya yaranır: Hüceyrələr mikrobəleyhinə molekullar istehsal edir, hüceyrə divarlarını dəyişdirərək yoluxmuş bölgələri təcrid edir və sonda özlərini məhv edir. Bu məhəlli reaksiya patogeni
qidalardan məhrum edən ölü toxumadan ibarət yaraların formalaşmasına səbəb olur və beləliklə,
yoluxmuş yarpağın geri qalan hissəsini qoruyur.

hüceyrələrinə hücum edir və PAMPla tətiklənən immunitetdən yayınan
protein effektorlar ifraz edir.

Patogen

❶

❷

Effektorlar

Hiperhəssas reaksiya
nəticəsində yaranmış yara
Yoluxmuş tütün yarpağındakı yaralar

❹ Metilsalisil turşusu yolux-

muş bölgədən uzaqda
yerləşən hüceyrələrdə
sistemik qazanılmış
müqaviməti tətikləyən
salisil turşusuna çevrilir.
Bu müqavimət bitkini
bir neçə gün bir sıra
patogenlərdən qoruyan
biokimyəvi dəyişmələrdən ibarətdir.
Yoluxmuş bölgə

❸ Yoluxmuş hüceyrələr ölməzdən əvvəl

metilsalisil turşusu adlanan siqnal
molekulu buraxır; bu molekul bitkinin
geri qalan hissəsinə ötürülür.

Sistematik
qazanılmış
müvaqimət

Metilsalisil turşusunun
bütöv bitkiyə ötürülməsi

Yoluxmuş bölgə

sim və ya T hüceyrə reaksiyaları yarada bilmir, patogenləri
tapıb onlara hücum edən hərəkətli hüceyrələrə malik deyil.
PAMP-ın tanınması bitkilərdə son nəticə olaraq geniş
spektrli antimikrobial kimyəvi maddələr olan fitoaleksinlərin istehsalı ilə nəticələnən siqnallaşma hadisələrinə yol
açır. Fitoaleksinlər bakteriyaəleyhinə və göbələkəleyhinə
təsirlərə malikdir. Bitkidə hüceyrə divarı da, eyni zamanda
sərtləşir və patogenin keçidini çətinləşdirir. Bunun kimi,
lakin daha da güclü müdafiə bitkidə ikinci immun reaksiyası olan effektorla tətiklənən immunitet tərəfindən ortaya
qoyulur.

Effektorla Tətiklənən İmmunitet
TƏKAMÜL Təkamül tarixi boyunca bitkilər və patogenlər
silah yarışına çıxıblar. PAMP-la tətiklənən immunitetdən
yayınmaq üçün bitkilər tərəfindən təsbit oluna bilməyən
patogenlərin təkamülü kifayətdir. Bu patogenlər bitkinin
anadangəlmə immunitet sistemini iflic hala salan, effektor
adlanan proteinləri birbaşa bitki hüceyrəsinə daxil edir.
Məsələn, bəzi bakteriyalar bitki hüceyrələrinin flagellini
tanımasına mane olan effektorlar ötürür. Bu yolla patogen
ev sahibinin metabolizmini öz xeyrinə istifadə etmək üçün
istifadə edə bilir.
Patogen effektorları vasitəsilə PAMP-la tətiklənən
immunitetin dayandırılması effektorla tətiklənən immunitetin
təkamülünə gətirib çıxarmışdır. Minlərlə fərqli effektor

Metilsalisil turşusunun
bütöv bitkiyə ötürülməsi

olduğundan bu bitki müdafiə sistemi, adətən, yüzlərlə xəstəlik müqavimət (ing. resistance, R) genindən
ibarət olur. Hər R geni müəyyən effektorla aktivləşən
bir R proteinini kodlayır. Daha sonra aktivləşən
siqnalötürmə yolları hiperhəssas reaksiya adlanan
məhəlli müdafiə və sistemik qazanılmış müqavimət adlanan ümumi müdafiə reaksiyası kimi bir sıra müdafiə
reaksiyalarına səbəb olur. Patogenlərə qarşı məhəlli
və sistemik reaksiyalar hüceyrəvi resursların ətraflı
şəkildə genetik olaraq yenidən planlanmasını tələb
edir. Buna görə də bitki bu müdafiə xəttini yalnız
patogeni duyandan sonra aktivləşdirir.

Hiperhəssas Reaksiya Hiperhəssas reaksiya
yoluxma bölgəsinə yaxın məhəlli hüceyrə və toxuma
ölümünə deyilir. Bəzi hallarda hiperhəssas reaksiya
patogenin yayılmasının qarşısını alsa da, digər hallarda sadəcə ümumi müdafiə reaksiyasının parçası olaraq
baş verir. Şəkil 39.26-da da göstərildiyi kimi, hiperhəssas reaksiya effektorla tətiklənən immunitetin bir
hissəsi olaraq başlayır. Hiperhəssas reaksiya patogenin
hüceyrə divarını dağıdan, metabolizmi və çoxalmasını
pozan kimyəvi maddə və enzimlərin istehsalından
ibarət mürəkkəb müdafiənin bir hissəsidir. Effektorla
tətiklənən immunitet həm də liqnin formalaşmasına
yol açır, bitki hüceyrə divarındakı molekullar arasındakı çarpaz bağlanmanı artırır ki, bu da patogenin
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bitkinin digər bölgələrinə keçməsinə mane olur. Şəklin yuxarı sağ hissəsində göstərildiyi kimi, hiperhəssas
reaksiya yarpaqda məhəlli xəsarətə səbəb olur. Bitki
nə qədər “xəstə” görünsə də, həyatda qalacaq və onun
verdiyi müdafiə reaksiyası bitkinin geri qalan hissəsini
qoruyacaq.
Sistemik Qazanılmış Müqavimət Hiperhəssas
reaksiya məhəlli və spesifikdir. Lakin yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi, patogen işğalı bütöv bitki üçün həyəcan
siqnalı rolunu oynayan siqnallaşma molekulların istehsalına da gətirib çıxarır. Ortaya çıxan sistemik qazanılmış müqavimət bütün bitki boyu müdafiə genlərinin ekspressiyasından yaranır. Bu reaksiya qeyri-spesifik
olub bitkini müxtəlif patogenlərə qarşı günlərlə müdafiə
edə bilər. Yoluxma bölgəsi ətrafında istehsal olunan
metilsalisil turşusu adlanan siqnal molekulu floema
yolu ilə bütün bitkiyə ötürülür və yoluxma bölgəsindən
uzaqda salisil turşusuna çevrilir. Salisil turşusunun
aktivləşdirdiyi siqnalötürmə yolu müdafiə sistemini
növbəti yoluxmaya cəld reaksiya vermək üçün hazır hala
gətirir (Şəkil 39.26-dakı 4-cü mərhələ).
1840-cı illərdə baş vermiş İrland kartof aclığına
səbəb olan kartof xəstəliyi (Başlıq 28.6) kimi bitki
xəstəliyi epidemiyaları ölçüsüz insan iztirabına yol aça
bilir. Şabalıd xəstəliyi (Başlıq 31.5) və ani palıd ölümü
(Başlıq 54.5) kimi xəstəliklər də biosenoz strukturunu
böyük ölçüdə dəyişdirə bilir. Bitki epidemiyaları çox vaxt
yoluxmuş bitkinin bilinmədən dünyanın fərqli yerlərinə
aparılmasından ortaya çıxır. Qlobal ticarət artdıqca belə
epidemiyalar daha tez-tez baş verəcək. Belə partlayışlara
hazır olmaq üçün bitki bioloqları təsərrüfat bitkilərinin
yabanı qohumlarına aid toxumları xüsusi ehtiyat müəssisələrində toplayırlar. Alimlər ümid edirlər ki, yabanı
qohum bitkilərdəki genlər növbəti bitki epidemiyasının
qarşısını almağa imkan verəcək genlərə sahibdir.

Otyeyənlərə Qarşı Müdafiə
Otyemə, yəni bitkilərin heyvanlar tərəfindən yeyilməsi
bitkilərin bütün ekosistemdə qarşılaşdığı streslərdən
biridir. Otyeyənlərin səbəb olduğu mexaniki zədə
bitkinin ölçüsünü kiçildərək onun resurs qəbuletmə
qabiliyyətini azaldır. Bir çox növlərdə bitki enerjisinin
bir hissəsini otyeyənlərə qarşı müdafiə üçün istifadə
etdiyindən otyemə böyüməni məhdudlaşdıra bilir. Bu,
eyni zamanda virus, bakteriya və göbələklərin bitkini
yoluxdurması üçün girişlər açır. Bitkilər həddən artıq
otyemənin qarşısını almaq üçün bioloji quruluşun
bütün səviyyələrini əhatə edən metodlardan (Fəslin
Xülasəsindən əvvəl, Şəkil 39.27) istifadə edir: tikan
və trixom (Şəkil 35.9) kimi fiziki müdafiə metodlarından tutmuş, xoşagəlməz və ya zəhərli birləşmələr kimi
kimyəvi müdafiəyə qədər.

YOXLAMA 39.4
1. Sahəni ümumi həşəratöldürücülərlə sulamaq nə kimi səbəblər868
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dən problemlidir?
2. Çeynəyən həşəratlar bitkini mexaniki olaraq zədələyir və
yarpağın fotosintez üçün yararlı səth sahəsini kiçildir. Bundan
əlavə, bu həşəratları bitkini patogen işğalına qarşı da daha
həssas hala salır. Bunun səbəbini izah edin.
3. Bir çox patogen göbələklər qidalarını bitkinin qida maddələrini
hüceyrəarası məkana ifraz etməsinə səbəb olaraq əldə edir.
Bitkinin bütün qidalı maddəsini bu şəkildə itirməsinə səbəb
olmaq göbələk üçün faydalı olarmı?
4. ƏGƏR Fərz edin ki, alimlər müəyyən ediblər ki, bitkinin
daha küləkli yerdə yaşayan bir populyasiyası həşəratlar
tərəfindən otyeməyə daha çox məruz qalır, nəinki eyni növün
daha qorunmuş bölgədə böyüyən populyasiyası. Bu müşahidəni izah edən bir hipotez irəli sürün.

Şəkil 39.27

ƏLAQƏ QUR

Bitkilərdə Otyeyənlərə Qarşı
Müdafiə Səviyyələri

Yuxu
xaşxaşı
meyvəsi

Otyemə, yəni bitkilərin heyvanlar tərəfindən yeyilməsi, təbiətdə
geniş yayılıb. Bitkilərin otyeyənlərə qarşı müdafiə sistemləri
müxtəlif quruluş səviyyələrində (molekul, hüceyrə, toxuma,
orqan, orqanizm, populyasiya və icma səviyyələrində)
təşkilatlanmış bioloji proseslərə bir nümunədir. (Şəkil 1.3)

Molekul Səviyyəsində Müdafiə
Molekulyar səviyyədə bitkilər otyeyənləri uzaq tutan kimyəvi maddələr istehsal edir.
Bu birləşmələr, adətən, terpenoid, fenolik və alkaloidlərdir. Bəzi terpenoidlər həşərat
hormonlarını təqlid edir və həşəratın vaxtından əvvəl qabıqdan çıxıb ölməsinə səbəb
olur. Fenoliklərin bir növü tanninlərdir; bu qrup maddələrin xoşagəlməz dadı olur və
protein həzminə mane olur. Bitkiyə edilən hücum çox vaxt onların sintezini gücləndirir.
Yuxu xaşxaşı (Papaver somniferum) morfin, heroin və kodein kimi narkotik alkaloidlərin
mənbəyidir. Bu dərmanlar latisifer adlanan və bitki zədələndikdə ağ südəbənzər maye
ifraz edən hüceyrələrdə toplanır.

Hüceyrə Səviyyəsində Müdafiə
Bəzi bitki hüceyrələri otyeyənləri çəkindirmək üçün ixtisaslaşıb. Yarpaq və gövdələrin üzərindəki trixomlar çeynəyən həşəratlara maneə olur. Latisiferlər və daha
ümumi olaraq, bitki hüceyrəsinin mərkəzi
vakuolu otyeyənləri çəkindirən kimyəvi
maddələr üçün anbar rolunu oynayır.
İdioblastlar bir çox növlərin, o cümlədən
taronun (Colocasia esculenta) yarpaq və
gövdələrində yerləşən ixtisaslaşmış
hüceyrələrdir. Bəzi idioblastlarda rafidlər
adlanan iynəyəbənzər kalsium oksalat
kristalları olur. Bu strukturlar dil və
damaqdakı yumşaq toxumanı dələrək dodaq,
ağız və boğazın şişməsinə gətirib çıxaran və
bitki tərəfindən istehsal olunan qıcıqlandırıcı
maddələrin heyvan bədəninə nüfuz etməsinə
kömək edir. Kristallar qıcıqlandırıcılar üçün
daşıyıcı rolu oynayır və bu maddələrin
otyeyənin toxumalarına daha dərindən
Taro bitkisində rafid kristalları
yayılmasına xidmət edir. Qıcıqlandırıcılar
bişirildikdə məhv olur.

Toxuma Səviyyəsində Müdafiə
Bəzi yarpaqlar qalın, möhkəmləşmiş sklerenxima toxumasında ekstensiv böyümə nəticəsində otyeyənlər üçün çox
çətin çeynənən hala gələrək otyeyənləri bitkidən uzaq tutur.
Zeytun (Olea europea) yarpağının əsas damarının eninə
kəsiyində görünən qalın hüceyrə divarına sahib parlaq qırmızı
hüceyrələr möhkəm sklerenxima lifləridir.

Orqan Səviyyəsində Müdafiə
Bitki orqanlarının forması otyeyənlərdə ağrıya səbəb olaraq
və ya bitkini xoşagəlməz göstərərək bitkini qoruya bilir. İynə
(şəkildəyişmiş yarpaqlar) və tikanlar (şəkildəyişmiş gövdələr)
otyeyənlərə qarşı mexaniki müdafiə təşkil edir. Bəzi kaktus
iynələrinin üstündəki tükcüklər
çıxarıldıqda əti yırta bilir. Qar
dənəsi bitkisinin (Trevesia palmata)
yarpaqları sanki qismən yeyilmiş
formada olub, bitkini otyeyən
üçün daha az cəlbedici göstərə
bilir. Bəzi bitkilər yarpaqlarında
həşərat yumurtasının olmasını
təqlid edərək həşəratların ora
yumurta qoymasının qarşısını
alır. Məsələn, qonaqotunun bəzi
növlərində yarpaq vəziləri Heliconius kəpənəklərinin parlaq sarı
yumurtalarını təqlid edir.

Kaktus iynələrində
tükcüklər

Qonaqotu yarpağında
yumurta təqlidi

Qar dənəsi
bitkisinin yarpağı

Orqanizm Səviyyəsində Müdafiə
Otyeyənlər tərəfindən yetirilmiş mexaniki xəsarət bitkinin bütün fiziologiyasını dəyişdirərək əlavə hücumların qarşısını ala bilir. Məsələn, yabanı
tütün növü olan Nicotiana attenuata otyemə nəticəsində çiçəklərini açma
vaxtını dəyişdirir. Bitki normalda gecə vaxtı çiçək açır və tozlandırıcıları
olan qırğı güvələrini cəlb edən benzil aseton ifraz edir. Bitkinin
bəxtindən güvələr çiçəkləri tozlandırdıqca eyni zamanda yarpaqların
üzərinə yumurtalar qoyur və yumurtalardan çıxan sürfələr otyeyən
olur. Bitkinin üzərində həddən artıq sürfə yarananda bitki cəlbedici
kimyəvi maddəni ifraz etməyi dayandırır və şəfəq vaxtı, güvələr
olmayanda çiçək açır. Bu vaxt onlar kalibri quşları ilə tozlandırılır.
Tədqiqatlar göstərir ki, yarpaqları çeynəyən sürfənin ağzından ifraz
olunan maddələr çiçəklərin açılma vaxtında əhəmiyyətli dəyişmələrə yol açır.

Populyasiya Səviyyəsində Müdafiə
Bəzi bitkilərdə populyasiya səviyyəsində koordinasiyalı
davranış otyeyənlərə qarşı müdafiə təşkil edir. Bəzi bitkilərdə hücuma məruz qalmış bitki ətrafda yaşayan eyni növə
aid bitkilər üçün xəbərdarlıq siqnalı ifraz edir. Məsələn,
hörümçək klyoşu tərəfindən hücuma məruz qalmış Phaseolus
lunatus bu “xəbəri” hücuma məruz qalmamış bitkilərə çatdırmaq üçün kimyəvi maddə kokteyli ifraz edir. Qonşuluqdakı bitkilər buna cavab olaraq hücuma qarşı daha dayanıqlı
olmalarına imkan verən biokimyəvi dəyişmələr keçirir.
Populyasiya səviyyəsindəki müdafiənin başqa bir növü bəzi
növlərdə mastinq adlanan və populyasiyanın uzun müddətdən sonra eyni vaxtda böyük miqdarda toxum istehsal
etməsindən ibarət
bir metoddur. Daxili
saat mühit şəraitindən asılı olmayaraq
populyasiyadakı hər
bir fərdə çiçəklənmə vaxtı olduğunu
“deyir”. Məsələn,
bambuk populyasiyaları onilliklər boyu
vegetativ böyüyür və
birdən-birə kütləvi
şəkildə çiçəklənir,
toxum istehsal edir
və ölür. Bu zaman
hər hektara 80 000
kq-a qədər bambuk
toxumu istehsal olunub saçılır. Bu daha
çox gəmiricilərdən
ibarət yerli otyeyənlərin yeyə biləcəyindən qat-qat artıqdır. Buna görə də bəzi toxumlar otyeyənlərin diqqətindən yayına, cücərə və böyüyə bilir.

İcma Səviyyəsində Müdafiə
Bəzi bitki növləri ətyeyən heyvanları cəlb edərək otyeyənlərə qarşı müdafiə olunur. Məsələn, parazitoid eşşək arıları
bitkilərlə qidalanan tırtılların bədəninə yumurta qoyur.
Sürfələr tırtılın daxilində yumurtadan çıxır və üzvi konteynerlərini içəridən çölə doğru yeyir. Sürfələr ev sahibi
bitkinin üstündə barama formalaşdırıb sonda yetkin eşşək
arıları olaraq çıxır. Bitki bu dramada aktiv rol oynayır.
Tırtıllar tərəfindən zədələnmiş yarpaqlar eşşək arılarını cəlb
edən kimyəvi
birləşmələr
ifraz edir. Bu
reaksiya üçün
qıcıq rolunu
oynayan
şey tırtılın
çeynəməsi
nəticəsində
yarpaqda
yaranan fiziki
xəsarətlə birlikdə, tırtılın
ağız şirəsindəki spesifik
birləşmələrdir.

Tırtıl üzərindəki
parazitoid eşşək
arısı baramaları

Bitkilərin otyeyənlərə qarşı
ƏLAQƏ QUR
müdafiəsində olduğu kimi, digər bioloji proseslər də müxtəlif quruluş səviyyələrində təşkil oluna bilir (Şəkil 1.3).
Molekul (Başlıq 10.4), toxuma (Başlıq 36.4) və orqanizm
(Başlıq 36.1) səviyyələrində əmələ gələn ixtisaslaşmış
fotosintetik adaptasiyaların örnəklərini müzakirə edin.

Baramadan çıxan
yetkin eşşək arısı
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Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ 39.3

BAŞLIQ 39.1

İşığa verilən cavablar bitki üçün həyati
dərəcədə vacibdir
(səh. 856-861)

Siqnalötürmə yolları siqnalın qəbulunu ona
verilən cavabla əlaqələndirir
(səh. 843-845)
HÜCEYRƏ
DİVARI

Qəbul

Hormon və ya
mühitdəki qıcıq

Mavi işıq reseptorları hipokotilin uzanması, stomaların açılması və fototropizmi tənzimləyir.
Fitoxromlar kölgədən yayınmanı və bir çox toxum
növlərinin cücərməsini tənzimləyən molekulyar açar
rolunu oynayır. Qırmızı işıq fitoxromu “yandırır”,
uzaq-qırmızı isə “söndürür”.

SİTOPLAZMA

Plazma membranı

Ötürülmə

Ötürücü proteinlər və
ikinci ötürücülər

Cavab

Qırmızı işıq

Siqnalötürmə yolları tərəfindən müəyyən enzimlərin fəaliyyətini
artırmanın iki əsas yolu hansıdır?

BAŞLIQ 39.2
Bitki hormonları böyümə və inkişafın
koordinasiyasında və qıcıqlara verilən reaksiyalarda
iştirak edir
(səh. 846-855)
Hormonlar hüceyrələrin bölünmə, uzanma və başqalaşmasına
təsir edərək bitkinin böyümə və inkişafını tənzimləyir. Bəzi
hormonlar bitkilərin mühitdəki qıcıqlara verdiyi reaksiyalarda
da iştirak edir.
Əsas effektləri

Auksin

Hüceyrə uzanmasını tətikləyir; budaqlanmaya və
orqanların bükülməsinə nəzarət edir

Sitokininlər

Bitki hüceyrəsinin bölünməsini tətikləyir; tumurcuq
böyüməsini gücləndirir; orqan ölümünü yavaşladır

Gibberellinlər

Gövdə uzanmasını gücləndirir; toxumların fəaliyyətsizlik
fazasından çıxıb ehtiyatı istifadə etmələrinə kömək edir

Absis turşusu

Quraqlığa cavab olaraq stomaları bağlanmasını
tətikləyir; toxum fəaliyyətsizliyini dəstəkləyir

Etilen

Meyvə yetişməsində və üçqat cavabda
iştirak edir

Brassinosteroidlər

Kimyəvi olaraq heyvanlardakı cinsiyyət hormonlarına
oxşardır; hüceyrə uzanması və bölünməsini tətikləyir

Jasmonatlar

Striqolaktonlar

Cavablar

Uzaq Qırmızı işıq

Reseptor

Bitki hormonu

Puq

Pq

Hüceyrəvi
cavabların
aktivləşməsi

Fitoxromun çevrilməsi, eyni zamanda gündüz uzunluğu (fotoperiod) və buna bağlı olaraq fəsillər haqqında
məlumat verir. Fotoperiodizm bir çox bitkilərdə
çiçəklənmənin vaxtını təyin edir. Qısa gün bitkiləri
çiçəklənmə üçün müəyyən kritik gecə uzunluğundan
daha uzun gecələrə ehtiyac duyur. Uzun gün
bitkiləri isə kritik gecə uzunluğundan daha qısa
gecələrə məruz qaldıqda çiçəklənir.
Bitki davranışındakı bir çox ritmlər daxili sirkadian
saatı ilə idarə olunur. Sərbəst sirkadian ritmləri
təxminən 24 saat uzunluğunda olsa da, tam 24 saat
olmaq üçün şəfəq və gün batımının fitoxrom üzərindəki təsirindən asılıdır.
Bitki bioloqları nəyə görə çiçəklənməni tətikləyən
hərəkətli molekulun (florigen) mövcud olduğunu irəli
sürüblər?

BAŞLIQ 39.4
Bitkilər işıqdan başqa növ qıcıqlara da cavab
verir (səh. 861-866)
Qravitropizm cazibə qüvvəsinə cavab olaraq əyilmədir. Köklər müsbət, gövdələr isə mənfi qravitropizm
nümayiş etdirir. Nişasta ilə dolu plastidlər olan
statolitlər köklərə cazibə qüvvəsini duymağa kömək
edir.
Tiqmotropizm təmasa cavab olaraq böyümədir. Cəld
yarpaq hərəkətləri elektrik impulslarının ötürülməsindən asılıdır.
Bitkilər quraqlıq, daşqın, yüksək duzluluq və ekstrim
temperatur kimi mühit streslərinə qarşı həssasdır.

Bitkinin otyeyən həşəratlara qarşı müdafiəsində
iştirak edir; bir sıra fizioloji reaksiyaları idarə edir
Apikal dominantlığını, toxumun cücərməsini və
mikoriza əlaqələrini tənzimləyir

“Bir xarab alma bütün torbanı pozar” zərb-məsəlində həqiqət
varmı? Cavabınızı izah edin.

Mühit stresləri

Əsas reaksiyalar

Quraqlıq

Stomaların bağlanmasına yol açan
ABT istehsalı

Daşqın

Köklərə oksigen çatışmazlığına dözməyə
imkan verən hava borularının yaranması

Duzluluq

Osmozla su itkisinin qarşısını almaq üçün yüksək
qatılığına dözülə bilən həllolanların istehsalı

İstilik

Yüksək temperaturlarda proteinlərin
denaturasiyasının qarşısını alan istilik şoku
proteinlərinin istehsalı

FƏSİL 1FƏSİL
Biologiyanın
Əsas Mövzuları,
və Elmi Araşdırma
39 Bitkilərin
Daxili və Təkamül
Xarici Siqnallara
Cavabı
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Mühit stresləri

Əsas reaksiyalar

Soyuq

Membran axıcılığının tənzimlənməsi; osmotik su
itkisindən yayınma; antidonma proteinlərinin istehsalı

Quraqlığa qarşı dözümlü olan bitkilər çox vaxt
donmaya qarşı da dözümlü olur. Bunun səbəbi
nə ola bilər?

BAŞLIQ 39.5
Bitkilər patogen və otyeyənlərin hücumlarına
cavab verir
(səh. 866-870)
Hiperhəssas reaksiya yoluxma bölgəsini bağlayır və
ərazidəki patogen və ev sahibi hüceyrələrini məhv
edir. Sistemik qazanılmış müqavimət yoluxma bölgəsindən uzaqdakı orqanlarda verilən ümumi müdafiə
reaksiyasıdır.
Tikan və trixom kimi fiziki müdafiə vasitələrinə əlavə
olaraq bitkilər həm də xoşagəlməz və ya zəhərli birləşmələr, otyeyənləri məhv edən heyvanları cəlb edən
maddələr də istehsal edir.
Həşəratlar bitkilərin patogenlərə qarşı müdafiəsini
necə zəiflədir?

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Bitkilərin quraqlığa dözməsinə imkan verən hormon
hansıdır?
A) auksin.
B) absis turşusu.
C) sitokinin
D) etilen
2. Auksin aşağıdakı yollardan hansı ilə hüceyrə uzanmasını
gücləndirmir?
A) həllolan udulmasını artıraraq.
B) gen aktivləşdirərək.
C) hüceyrə divarı proteinlərini turşularla denaturasiya
edərək.
D) hüceyrə divarını boşaldaraq.
3. Charles və Francis Darwin aşağıdakılardan hansını kəşf
etmişlər?
A) fototropik əyilmə auksin sayəsində baş verir.
B) zoğ fototropizmi üçün ən effektiv işıq qırmızı işıqdır.
C) işıq auksini məhv edir.
D) işıq koleoptilin ucları ilə duyulur.
4. Bitki kəskin istilik stresinə qarşı hansı yolla reaksiya verə
bilər?
A) buxarlanma ilə soyumanı artırmaq üçün yarpaq
istiqamətini dəyişdirərək.
B) havanın ventilyasiyası üçün hava boruları
formalaşdıraraq.
C) bitki proteinlərini denaturasiyadan qoruyan istilik
şoku proteinləri istehsal edərək.
D) hüceyrə membranında doymamış yağ turşularının
nisbətini artırıb, membran axıcılığını azaldaraq.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Aşağıdakılardan hansına məruz qaldıqda, çiçəklənməni
tətikləyən siqnal molekulu uzun gün bitkisində normalda
olduğundan daha tez buraxıla bilər?
BÖLÜM 6

6. Uzun gün bitkisinin kritik gecə uzunluğu 9 saatdırsa, hansı
24 saatlıq dövrə bu bitkinin çiçəklənməsinin qarşısını alar?
A) 16 saat işıq/8 saat qaranlıq
B) 14 saat işıq/10 saat qaranlıq
C) 4 saat işıq/8 saat qaranlıq/4 saat işıq/8 saat qaranlıq
D) 8 saat işıq/8 saat qaranlıq/ani işıq/8 saat qaranlıq
7. Normal qravitropik əyilmə nümayiş etdirən, lakin plastidlərində nişasta toplamayan bitki mutantı ________-ın
qravitropizmdəki rolunun yenidən nəzərdən keçirilməsinə
yol aça bilər.
A) auksin
B) kalsium
C) statolitlər
D) diferensial böyümə
8. TƏSVİR ET Hər bir şəraitdə veriləcək reaksiyanı müvafiq
xanaya düz böyüyən və ya üçqat reaksiya verən fidan
çəkərək göstərin.(cərgələr)
Kontrol

Etilen əlavə
olunmuş

Etilen əlavə
olunmuş

Yabanı tip
Etilenə
qeyri-həssas (ein)

SINAQ
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A) gecə vaxtı uzaq-qırmızı işığa
B) gecə vaxtı qırmızı işığa
C) gecə vaxtı birinci qırmızı, daha sonra uzaq-qırmızı işığa
D) gündüz vaxtı uzaq-qırmızı işığa

Bitki Forma və Funksiyası

Həddən artıq etilen
istehsal edən (eto)
Dəyişməz üçqat
cavab (ctr)

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ İşığa bağlı cücərmə kiçik toxumların
cücərməsində daha vacib rol oynayır. Bunu açıqlayan bir
səbəb təklif edin.
10. ELMİ TƏDQİQAT Bir bitki bioloqu sürfələrin hücumuna
məruz qalmış tropik kol bitkisində qəribə bir qanunauyğunluq müşahidə edib. Sürfə yarpağı yedikdən sonra
yaxınlıqdakı yarpaqlara toxunmur, daha uzaqdakı yarpaqları yeyir. Bioloq həşərat tərəfindən zədələnən yarpağın
yaxınlıqdakı yarpaqlara kimyəvi siqnal göndərdiyindən
şübhələnir. Tədqiqatçı bu hipotezi hansı yolla sınaqdan
keçirə bilər?
11. ELM, TEXNOLOGİYA VƏ CƏMİYYƏT Bitkilərdəki tənzimləmə sistemləri ilə bağlı bildiklərimizin kənd təsərrüfatı və
ya bağçılıqda necə tətbiq olunduğunu izah edin.
12. ESSE ƏLAQƏLƏR Qısa bir esse ilə (100-150 söz) zoğun
işığı qəbul etmə qabiliyyətini artırmaq üçün böyüməsində
fitoxromun oynadığı rolu izah edin.
13. SİNTEZ
Şəkildəki qatır maralı bir kolun
zoğ uclarını yeyir. Bu davranışın
bitkinin fiziologiyası, biokimyası, strukturu və sağlamlığını
necə dəyişdirdiyini izah edin və
prosesdə hansı hormon və digər
kimyəvi maddələrin iştirak
etdiyini təyin edin.

A

Cavablar

TƏRCÜMƏÇI QEYDI: Burada, yalnız tərcüməsi bitmiş fəsillərdəki sualların cavabları verilmişdir. “Elmi Bacarıq Məşğələsi”, “Məsələ Həlli Məşğələsi” və “Datanı
Şərh Et” altbaşlıqları altında verilən sualların, eləcə də, qısa esse suallarının cavabları isə yalnız ingilis dilində, naşirin internet saytında müəllimlər üçün əlçatandır.
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haqqda məlumatı yox idi). Hər nəsildə həşəratları yemək üçün ən uyğun
dimdik formasına sahib olan quşlar daha çox yemək yeyib və daha çox bala
əmələ gətiriblər. Məhz buna görə, müasir yaşıl birəbitdən qidasının formasına, yəni həşəratlara yaxşı uyğunlaşmış nazik dimdiyə sahibdir.
3.

Şəkil Sualları
Şəkil 1.4 1 μm ölçünü təmsil edən miqyas xəttinin təxmini uzunluğu 8.5 mm-dir.
Şəkildəki prokariot hüceyrənin uzunluğu isə 2 cm, yəni 20 mm-dir. 20 mm/8.5
mm=2.4 hesablaması ilə prokariot hüceyrənin 2.4 miqyas xəttinə bərabər
olduğunu tapmaq olar. Hər miqyas xətti 1 μm olduğuna görə, prokariot hüceyrənin uzunluğunu 2.4 μm olaraq əldə edirik. Eukariot hüceyrənin uzunluğu aşağı
soldan yuxarı sağa, diaqonal ölçüldüyündə, 82 mm alınır. Bu rəqəm 8.5 mm lik
miqyas xəttinə bölündükdə, 9.6 miqyas xətti, yəni 9.6 μm edir. Şəkil 1.10 Burada,
insulinə cavab qlükozun hüceyrəyə alınması və qaraciyərdə yığılıb ehtiyat kimi
saxlanılmasıdır. Hüceyrə qlükozu götürdükcə, ilkin stimul olan yüksək qlükoz
səviyyəsi aşağı düşür.
Şəkil 1.18
Torpağın rəngi açıq qəhvəyi rəngə
döndükcə, bənzər rəngdə olan böcəklər
quşlar tərəfindən görülmədiyi üçün
yeyilməyəcəkdir. Məsələn, torpaq orta
qəhvəyi rəngdə ikən, quşlar tünd və
açıq qəhvəyi böcəkləri görüb yeyəcəklər. (Açıq qəhvəyi böcəklərin çoxu və ya
hamısı bu zamana qədər artıq ov olmuşdur. Yeniləri isə populyasiyada olan
çeşidlilik nəticəsində doğulur.) Nəticə
etibarilə, torpağın rəngi açıldıqca populyasiyanın da rəngi açılacaqdır.

5 Ətraf mühitin dəyişməsi fərqli əlamətlərə
sahib orqanizmlərin çoxalmasına səbəb olur.

Yoxlama 1.1
1. Nümunələr: Molekul bir-birlərinə rabitələrlə birləşmiş atomlardan ibarətdir.
Orqanellərin nizamla düzülmüş molekulları var. Fotosintetik bitki hüceyrələrində
xloroplast adlanan orqanellər var. Toxuma bir qrup eyni növ hüceyrələrdən ibarətdir.
Ürək nümunəsində olduğu kimi, bəzi orqanlar da bir neçə toxumadan ibarətdir. Bitkilər kimi mürəkkəb çoxhüceyrəli orqanizmlər yarpaq və kök kimi fərqli orqanlara
sahibdir. Populyasiya eyni bioloji növdən ibarət orqanizm dəstəsinə deyilir. İcma
bəlli ərazidə yaşayan fərqli növlərin populyasiyalarından ibarətdir. Ekosistem bioloji
icma və hava, su, torpaq kimi canlılar üçün əhəmiyyətli olan cansız faktorlardan
ibarətdir. Biosfer Yerdəki ekosistemlər bütünüdür. 2. (a) Yeni xassələr biyoloji
quruluşun ardıcıl səviyyələrində ortaya çıxır: Struktur və funskiya bir-biriylə sıx
əlaqədədir. (b) Canlı təbiət proseslərinə genetik informasiyanın ekspressiyası və
irsən ötürülməsi də daxildir. (c) Həyat enerji və maddənin bir-birinə çevrilməsini,
eləcə də, nəqlini tələb edir. 3. Bəzi mümkün cavablar: Quruluş (Yaranan xassə):
Urəyin qanı təzyiqlə vura bilmə xassəsi bütöv bir ürək tələb edir; bunu ürəyin heç
bir toxuması və ya hüceyrəsi tək başına edə bilməz. Quruluş (Struktur və funksiya):
Qurdun güclü və iti dişləri onun ovunu tutması və parçalaması üçün idealdır.
İnformasiya: İnsanın göz rəngi iki valideyndən alınan genlərin kombinasiyası ilə
təyin olunur. Enerji və maddə: Ot kimi bitkilər günəşdən aldıqları enerjini molekullara çevirərək, həmin molekulları yanacaq kimi yığırlar. Heyvanlar bitkiləri yeyib
qida qəbul edə və bu qidanı enerjiyə çevirib fəaliyyətlərində istifadə edə bilirlər.
Əlaqələr (Molekullar): Mədə dolduqda, beynə iştahı azaltması üçün siqnal ötürür.
Əlaqələr (Ekosistemlər): Siçan qoz, fındıq, ot və sair qidaları yeyir və yediklərinin
bir qismini tullantı kimi ifraz edir (nəcis və sidik). Yuva qurmaq fiziki ətraf mühiti
dəyişdirir və bu onun bəzi komponentlərinin parçalanmasını tezləşdirə bilir. Siçan
özü yırtıcı üçün qida ola bilir.

Yoxlama 1.2
1. Təbii yollarla əmələ gələn irsi çeşidlilik təbii seçmə tərəfindən “redaktə” edilir. Mühitə uyğun irsi əlamətlərə sahib fərd digərlərindən daha çox
həyatda qalır və daha çox balalayır. Zamanla, uyğun fərdlər çoxalır və onların
populyasiyadakı nisbəti artır. Mühitə uyğunlaşa bilməyən fərdlər isə azlığa
çevrilir. Bu prosesi populyasiya redaktəsi adlandırmaq olar. 2. Mümkün
açıqlamalardan biri belədir: Yaşıl birəbitdənin əcdadları həşəratların əsas qida
mənbəyi olduğu adada yaşayıblar. Çox güman ki, əcdad populyasiyasındakı
fərdlər dimdik forması və ölçüsünə görə çeşidli olublar. İncə və iti dimdiyə
sahib fərdlər digərləri ilə müqayisədə, həşaratları daha uğurla ovlayıblar. Nəticədə, yaxşı qidalana bilən incə dimdikli fərdlər qalın dimdiklilərdən daha
çox bala əmələ gətirə biliblər. Genetik informasiya nəsildən nəslə ötürüldüyü
üçün, onların balaları da incə və iti dimdiklərə sahib olublar (Darwinin bu

Yoxlama 1.3
1. Həm çimərlik, həm də qitədaxili populyasiyalardakı siçanlarının xəz rəngi
ətraf mühitə uyğundur. 2. İnduktiv mühakimə spesifik hadisələri ümumiləşdirir.
Deduktiv mühakimə isə, ümumiləşdirmələrdən spesifik nəticələr çıxarır. 3. Elmi
nəzəriyyə hipotezlə müqayisədə, adətən, daha ümumi olur və dəfələrlə daha çox
dəlilə əsaslanır. Təbii seçmə sonsuz tipdə canlılar üçün doğru olan, bir çox şeyi
izah edə bilən və böyük həcmdə, olduqca fəqli çeşidlilikdəki dəlillərlə dəstəklənən ideyadır. 4. Şəkil 1.25-dəki siçanların xəz rənginə baxaraq, qumluq ərazidə
yaşayan siçanların açıq, lava qayalıqlarında yaşayan siçanların isə tünd rəngli
olacağını təxmin etmək olar. Tədqiqatçıların gəldiyi nəticə də elə bu idi. Siçanların
öz habitatlarında, digər yerlərlə müqayisədə, daha az ov olacağını təxmin etmək
mümkündür. (Tədqiqat nəticələri də bunu təsdiqləyir.) Hoekstra təcrübəsini iki
siçan növünü təmsil edən rənglənmiş siçanlarla təkrar etmək, yaxud hər populyasiyanın bir qismini rəng baxımından onlardan fərqlənən habitatlara yerləşdirib,
bir neçə gün sonra həmin ərazidə neçə siçanın sağ qaldığını saymaq olar. Daha
sonra, Hoekstra təcrübəsində olduğu kimi, 4 nümunə müqayisə olunar. (Rəngli siçanları tapmaq daha asandır.) Canlı siçanlarla aparılan təcrübədə yerlərini
dəyişən siçanların yeni, bilinməyən bir əraziyə getmə ehtimalından yarana biləcək
dəyişənləri aradan qaldırmaq üçün kontrol qruplarından istifadə etmək lazım gələ
bilər. Kontrollu təcrübələri qayalıq və qumluq ərazi siçanlarını daha uzaq ərazilərə
yerləşdirməklə aparmaq olar.

Yoxlama 1.4
1. Elm təbii fenomenləri, onların işləyiş və mexanizmlərini anlamağa çalışır.
Texnologiya isə elmi kəşfləri bəlli məqsədlərlə və ya spesifik problemlərin həllində
tədbiq edir. 2. Burada, təbii seçmə təsiri ola bilər. Malyariya xəstəliyi Böyük Səhradan cənubda var. Deməli, xəstəlik daşıyan insanlardakı genin oraqvari hüceyrə
forması onlara müəyyən üstünlük qazandırır. Beləliklə, geni daşıyan insanların
sağqalma ehtimalı artır və genlərin yeni nəslə ötürülmə tezliyi yüksəlir. Bu gen
malyariyanın olmadığı ABŞ-da Afrika mənşəli insanlar üçün heç bir üstünlük təşkil
etmir. Nəticədə, genin xəstəlik formasına qarşı seçmə qüvvəsi təsir etməli və bu
gen çeşidinə sahib fərdlərin sayı azalmalıdır.

İcmal Sualları
1.1 Barmaqların hərəkəti əlin bir çox struktur komponentindən asılıdır (əzələ,
sinir, sümük və s.). Bu hissələrin hər biri bioloji quruluşun daha aşağı səviyyəli
elementlərindən təşkil olunur (hüceyrə, molekul). Əlin inkişafı bədənin bütün
hüceyrələrində mövcud olan xromosomlardakı genetik informasiyadan asılıdır. Mətn
yazmaq üçün barmaqlara güc qaynağı lazımdır. Əzələ hərəkəti və sinir impulslarının ötürülməsi üçün lazım olun qaynaq kimyəvi enerjidir. Yazmaq mahiyyətcə canlılar arasında informasiyanı ötürmə, qarşılıqlı əlaqə vasitəsidir. Aydındır ki, burada
söhbət yaza bilən yeganə canlı növündən gedir. 1.2 Deyək ki, çimərlik siçanlarının əcdadları xəz rəngi çeşidliliyinə sahib idilər. Ərazidə vizual görüşlə ovlanan
yırtıcıların geniş yayılmış olması yaxşı gizlənə bilən, açıq rəngli siçanların çimərlik
habitatında daha uzun yaşayıb, daha çox bala vermələrinə səbəb olacaqdır. Zaman
keçdikcə, çimərlik habitatında kamuflyaj rolu oynayan açıq rəng adaptasiyası ilə
bu əlamətə malik siçanların populyasiyadakı nisbəti artmış ola bilər. 1.3 Datanın
yığılıb şərh edilməsi elmi tədqiqatın özəyini təşkil edir. Bu proseslər elmi tədqiqatın üç ayrı sahəsi olan (1) kəşf, (2) ictimai rəy, (3) ictimai fayda sferalarının təsiri
altındadır. Eyni zamanda, elm də bu sferalara təsir göstərir. 1.4 Təbii məfhumları
fərqli səviyyələrdə araşdıran alimlər tərəfindən istifadə olunan fərqli yanaşmalar
bir-birini tamamlayır ki, bu da araşdırılan problem haqqında daha çox şey örgənməyimizə kömək edir. Vacib innovasiyalar fərqli mədəniyyətlərin birləşməsindən
ortaya çıxan çoxsaylı baxış nöqtələrindən yarandığı kimi elm adamlarının fərqli
təcrübələri də səmərəli ideyalar yarada bilər.

İcmal Sualları
1. B 2. C 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. Təsvir bunları əhatə etməlidir: (1) Biosfer. Yer
kürəsinin tropik sularından çıxan bir ox; (2) Ekosistem. Mərcan riflərinin ümumi
görünüşü; (3) İcma. Mərcan qayalarında yaşayan heyvanlar: dəniz yosunları,
habelə mərcan, balıq və bir çox başqa orqanizmlər; (4) Populyasiya. Eyni bioloji
növə aid bir qrup balıq; (5) Orqanizm. Bu populyasiyadan bir balıq; (6) Orqan.
Balığın mədəsi; (7) Toxuma. Mədədə yerləşən bir qrup eyni tip hüceyrə; (8) Hüceyrə. Toxuma içində, nüvə və orqanelləri olan bir hüceyrə; (9) Orqanel. Hüceyrə
DNA-sının çoxunun yerləşdiyi yer olan nüvə; (10) Molekul. İkizəncirli DNA.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, TəkamülƏLAVƏ
və Elmi
A Araşdırma
Cavablar

A-1

Əlavə A Cavablar

ƏLAVƏ

Fəsil 2

2.2

Həm neon, həm də arqon 8 elektrona sahib olmaqla, valent təbəqələrini
doldurublar. Beləliklə, onların kimyəvi
rabitədə iştirak edəcək cütləşməmiş
elektronları yoxdur.

Şəkil Sualları
Şəkil 2.7 Atom nömrəsi = 12; 12 proton, 12 elektron, 3 elektron təbəqəsi;
2 valent elektron
Şəkil 2.14 Mümkün cavablardan biri:

Şəkil 2.17

Neon (10Ne)

Arqon (18Ar)

Əlavə A Cavablar

2.3 Qeyri-polyar kovalent rabitədə elektronlar iki atom arasında bərabər paylanırlar. Polyar kovalent rabitədə elektronlar daha elektomənfi atoma doğru çəkilirlər.
İon rabitəsində elektronlar bir atomdan tamamilə qopub daha elektromənfi atoma
keçirlər. 2.4 Əlavə olunan reaktivlər məhsullara çevrildikcə, məhsulların qatılığı
artacaq. Sonda, irəli və geri reaksiyaların eyni sürətə çatdığı tarazlıq yenidən quru–
lacaq. Reaktiv və məhsulların nisbi qatılığı reaktivlər əlavə olunmazdan əvvəlki
dəyərə geri qayıdcaqdır.

Sınaq
1. A 2. D 3. B 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D
9.

Bu struktur doğrudur, çünki bütün
valent təbəqələr dolub və bütün
rabitələr düzgün elektron sayına
sahibdir.
Bu struktur yanlışdır, çünki H
atomunun paylaşa biləcəyi sadəcə 1
atomu var, yəni o, 2 atomla rabitə
yarada bilməz.

Yoxlama 2.1
1. Xörək duzu (natrium xlorid) natrium və xlordan ibarətdir. İnsanın bu birləşməni yeyə bilməsi duzun xassələrinin onun tərkib hissələri olan metal (natrium)
və zəhərli qazın (xlor) xassələrindən fərqli olduğunu göstərir. 2. Bəli. Canlılar
səpələnmiş elementlərə (cüzi də olsa) ehtiyac duyurlar. 3. Dəmir azlığından əziyyət çəkən insan, çox güman ki, aşağı oksigen səviyyəsinin səbəb olduğu yorğunluq
və digər əlamətlər sərgiləyəcəkdir. (Anemiya adlanan bu xəstəlik bəzən qırmızı
qan hüceyrələrinin azlığından və ya anormal hemoqlobindən də qaynaqlana bilir)
4. Keçmişdə bu ərazilərdə çeşidli səviyyələrdə, müxtəlif elementlərin yüksək
dozasına tab gətirə bilən bitkilər yetişmiş ola bilər. (Başqa ərazilərə uyğunlaşmış,
qeyri-serpentin torpaqlarda yaşayan bitkilərin burada yetişməsi gözlənilmir.) Bu
çeşidlilik yeni nəsillərdə də özünü göstərəcəkdir. Zamanla, serpentin ilə zəngin
torpaqda ən yaxşı böyüyüb, ən çox arta bilənlər daha uğurlu olacaqdır. Çoxsaylı
nəsillərdən sonra, bu gün yaşayan, serpentinə uyğunlaşmış bitki növləri ortaya
çıxmış olmalıdır.

Fəsil 3
Şəkil Sualları
Şəkil 3.2 Mümkün cavablardan biri:

Yoxlama 2.2

1. 7 2. 154N 3. 9 elektron; iki elektron təbəqəsi; 1s, 2s, 2p (3 ədəd orbital). Valent
təbəqəsini doldurmaq üçün 1 elektrona ehtiyac var. 4. Eyni sətirdə yerləşən elementlərin eyni sayda elektron təbəqələri var. Sütunlarda isə, bütün elementlərin
valent təbəqələrində eyni sayda elektron var.

Yoxlama 2.3

1. Bu strukturda hər karbon atomu lazım olan 4 kovalent rabitə əvəzinə 3 rabitəyə sahibdir. 2. İon rabitəsi yaradan əks yüklü ionların bir-birini cəzb etməsi
3. Bu strukturu yamsılaya bilən molekullar sintez edilə bilsə, bu molekulları sintez
etmə qabiliyyətinin olmaması səbəbiylə yaranan xəstəlikləri mualicə
etmək mümkün olacaqdır.

Yoxlama 2.4
1.

Şəkil 3.6 Hidrogen rabitələri olmasa, su da digər kiçik molekullar kimi davranacaq
və bərk halı (buz) maye halından daha sıx olacaq. Beləliklə, buzlar batacaq ki, bu
da bütöv su hövzələrinin izolyasiya olunmamasına gətirib çıxaracaq. Nəticədə,
Antarktikanın dondurucu temperaturunda bütöv hövzə bərk hala keçəcək. Kril
bu mühitdə sağ qala bilməz. Şəkil 3.8 Məhlulu qızdırmaq suyun otaq temperaturunda buxarlandığından daha tez buxarlanmasına səbəb olacaq. Bir nöqtədə, duz
ionlarını həll etmək üçün lazımi qədər su molekulu qalmayacaq. Duz məhluldan
ayrılaraq yenidən kristal əmələ gətirəcək. Nəticədə, bütün su buxarlanacaq və
yenidən onun yerini duz yığını alacaq. Şəkil 3.12 Okeanlara bəlli həddən artıq karbon dioksid əlavəsi orqanizm tərəfindən aparılan əhəngləşmə prosesinin sürətini
azaldar.

Yoxlama 3.1

2. Tarazlıq nöqtəsində irəli və geri reaksiyalar eyni sürətlə gedir.
3. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Enerji. Qlükoz ilə oksigen karbon dioksid
və su əmələ gətirmək üçün reaksiyaya girib, enerji ortaya çıxarır. Bu reaksiya üçün
oksigen lazım olduğundan, biz nəfəs alan zaman oksigen uduruq. Karbon dioksid
bu reaksiyanın yan məhsulu olduğu üçün biz onu nəfəs verən zaman bədəndən
xaric edirik. (Bu reaksiya hüceyrəvi tənəffüs adlanır. Fəsil 9.)

İcmal Sualları
2.1 Birləşmə iki və daha çox elementin sabit nisbətli kombinasiyasından
ibarətdir, element isə başqa maddələrə parçalana bilinməyən maddədir.

A-2

ƏLAVƏ A

Cavablar

1. Atomun kovalent rabitədəki elektronları cəzb etməsi elektromənfilik adlanır.
Oksigen hidrogendən daha elektroneqativ olduğu üçün, sudakı oksigen molekulunun elektronları özünə tərəf çəkmısi oksigen atomunun qismi mənfi yüklü və
hidrogen atomunun qismi müsbət yüklü olmasına gətirib çıxarır. Yaxınlıqdakı
qismi əks yüklü molekullar bir-birini cəzb edib hidrogen rabitəsi yaradır.
2. İki polyar kovalent rabitəsi olduğu üçün, suyun 4 qismi yüklü hissəsi var: iki
hidrogen atomundakı iki müsbət hissə və oksigen atomlarında olan iki mənfi
hissə. Bunlardan hər biri başqa su molekulunun qismi əks yüklü hissələrinə cəzb
oluna bilər. 3. Qismi müsbət yüklü hidrogen atomları digər molekulun hidrogen
atomlarını itələyər. 4. Suyun kovalent rabitələri polyar olmayacağından, molekulda qismi yüklər olmaz və su molekulları bir-biriləri ilə hidrogen rabitəsi qura
bilməzdi.

Yoxlama 3.2
1. Hidrogen rabitələri yanaşı su molekullarını bir yerdə saxlayır. Bu koheziya su
yarpaqlardan buxarlandıqca, molekulların su daşıyıcı hüceyrələr tərəfindən cazibə
qüvvəsinin əksinə, yuxarıya hərəkət etdirilib, yarpaqlara çatdırılmasına kömək

edir. Su molekulları və onlarla su daşıyıcı hüceyrələr arasında olan adheziya da cazibə qüvvəsinə müqavimət göstərməyə kömək edir. 2. Yüksək rütubət tərləməni
azaldaraq, soyumanın qarşısını alır. 3. Su molekulları buz kristalları yaratmaq üçün
bir-birindən aralandığı üçün, su donduqca genişləyir. Qaya aralıqlarında su varsa,
bu su genişləyərək qayanın çatlamasına səbəb ola bilir. 4. Hidrofob maddə suyu
itələyir və çox güman ki, suölçənin ayaqlarının suya batıb səth çatlaması yaratmasının qarşını alır. Əgər həşəratın ayaqları hidrofil maddəylə örtülü olsaydı, ətrafına
su yığılar və bu da suölçənin suda hərəkətini çətinləşdirərdi.

Fəsil 4
Şəkil Sualları
Şəkil 4.2 Reaktivlərin qatılığı tarazlığa təsir etdiyi (Başlıq 2.4) və tərkibində azot
olan reaktiv qazların sıxlığı yüksək olduğu üçün, HCN molekulunun miqdarı
CH2O molekuluna nisbətən çox olacaqdır.
Şəkil 4.4

1. 105 və ya 100 000 2. [H+] = 0.01 M = 10–2 M, yəni pH=2.
3. CH3 COOH → CH3 COO– + H+. CH3 COOH turşudur (H+ verici), CH3 COO
isə qələvidir (H+ qəbuledici). 4. Suyun pH-ı, mətndə qeyd olunduğu kimi, 7-dən
təxmini 2-yə enməlidir. Asetik turşu isə zəif turşu kimi (karbonat turşusu kimi)
bufer rolu oynadığından, onun pH-ı çox az artacaq. 3-cü sualda göstərilən reaksiyada CH3 COO– ionu H+ ionlarını qəbul edərək, CH3 COOH molekulu əmələ
gətirəcək və reaksiya sola doğru gedəcəkdir.

Şəkil 4.6 Yağ quyruqlarında sadəcə nisbətən qeyri-polyar hidrokarbon rabitələri
var. Quyruqlar yağ molekulunun əsas hissəsini təşkil etdiklərindən, bu molekulu
bütünlükdə qeyri-polyar edib, onun suyla hidrogen rabitəsi yaratma qabiliyyətini
yox edirlər.
Şəkil 4.7

İcmal Sualları
3.1

Yoxlama 4.1
1. Wöhler təcrübələrindən öncə yalnız canlı orqanizmlərin üzvi maddə sintez edə
biləcəyini düşünürdü. Wöhler üzvi maddə olan sidik cövhərini canlı orqanizmlərin iştirakı olmadan sintez etdi. 2. Atmosferin Elektrik boşalmaları qeyri-üzvi
maddələrin bir-biriylə reaksiyaya girə bilməsi üçün tələb olunan enerjini təmin
etmişdir (Başlıq 8).

Yoxlama 4.2
1.

Xeyr. Kovalent rabitə elektronların iki atom arasında paylandığı güclü rabitədir.
Hidrogen rabitəsi isə zəif rabitədir, burada elektronlar paylaşılmır, sadəcə yaxınlıqda yerləşən iki qismi yüklü atom bir-birini cəzb edir. 3.2 İon su molekulları onun
ətrafında hidrasiya təbəqəsi əmələ gətirdikdə, suda həll olur. Bu təbəqədə su
molekullarının qismi yüklü hissələri əks yüklü ionlara cəzb olunur. Su molekulları
polyar molekullarla hidrogen rabitələri əmələ gətirib onları əhatə etdikdə, polyar
molekullar suda həll olunur. Məhlul həlledici və həllolanın homogen qarışığıdır.
3.3 Hidrogen ion qatılığı [H+]=10–11, məhlulun pH-ı isə 11 olacaqdır.

2. Şəklin b bəndindəkilər C4H10 molekulunun struktur izomerləridir. Şəklin c
bəndindəkilər isə, butenin (C4H8) struktur izomerləridir. 3. Hər ikisi, əsasən,
hidrokarbon quyruqlardan ibarətdir və yanacaq rolunu oynayır. Benzin mühərikki
hərəkətə gətirir, yağlar isə, bitki embrionu və heyvanlar üçün ehtiyyat yanacaq
rolunu oynayır. Hər iki növ molekulun reaksiyaları enerji ortaya çıxarır. 4. Xeyr.
Propan atomları kifayət qədər müxtəliflik sərgiləmir. Buradakı üç karbon atomunun bir-birinə birləşə biləcəyi tək bir yol (bir xətt üzrə) var. Buna görə, propanın
struktur izomerləri ola bilməz. Burada ikiqat rabitə olmadığı üçün, cis-trans izomerlərdən də söhbət gedə bilməz. Hər bir karbona ən azı iki hidrogen birləşdiyi
üçün, bu molekul simmetrik sayılır və enantiomer yaranmır.

Sınaq

Yoxlama 4.3

1. C 2. D 3. C 4. A 5. D
6.

1. Bu turşu amino qrupa (—NH2) sahib olduğu üçün amin, eləcə də, karboksil
qrupuna (—COOH) sahib olduğu üçün karbon turşusu sayılır. 2. ATP molekulu
fosfat itirərək ADP-yə çevrilir.
3.
Qələvi rolunu oynayan kimyəvi qrup turşu rolunu
oynayan bir qrupla dəyişdirilmişdir. Beləliklə, bu
molekulun turşu xüsusiyyətləri artacaqdır. Molekulun forması da dəyişib çox güman ki, onun hansı
molekullarla reaksiyaya girəcəyini də dəyişdirəcəkdir. Orijinal sistein molekulunun mərkəzində
assimetrik karbon atomu var. Amin qrupu karboksil
qrupla dəyişdirildikdə, bu karbon artıq assimetrik
olmur.

İcmal Sualları

7. Molekullar arası hidrogen rabitələrinə görə, suyun xüsusi istilik tutumu (suyun
temperaturunu 1°C qaldırmaq üçün lazım olan istilik miqdarı) olduqca yüksəkdir.
Su qızdırılan zaman istiliyin əsas hissəsi su molekullarının hərəkətini artırmaq və
temperaturu qaldırmazdan öncə hidrogen rabitələrini qırmq üçün istifadə olunur.
Eyni şəkildə, su soyudulan zaman çox sayda hidrogen rabitəsi əmələ gəlir ki, bu
da ciddi miqdarda istilik ayrılmasına gətirib çıxarır. Bu istilik bitki yarpaqlarında
donmanın qarşısını alıb hüceyrələri qoruya bilir. 8. Qlobal istiləşmə və okean
turşulaşması karbon dioksid qazının atmosferdəki yüksək miqdarının nəticəsidir.
Bu qaz səviyyəsinin artışı fosil yanacaqlarından istifadənin nəticəsidir.

4.1 Miller üzvi maddələrin Yer kürəsinin erkən dövrlərində mövcud olduğu düşünülən fiziki və kimyəvi şərtlər altında əmələ gələ biləcəyini göstərmişdir. Üzvi
maddələrin bu abiotik sintezinin canlı həyatın ortaya çıxmasının ilkin mərhələsi
ola biləcəyi təxmin olunur. 4.2 Aseton və propanal struktur izomerlərdir. Etan
turşusu və qlisində assimetrik karbon yox ikən, qliserin fosfatda bir ədəd var.
Deməli, qliserin fosfat enantiomer formasında mövcüd ola bilər, etan turşusu və
qlisin isə yox. 4.3 Metil qrupu qeyri-polyardır və reaksiyaya girməyə meylli deyil.
Qalan altı qrup isə, kimyəvi reaksiyalarda iştirak edə bildikləri üçün, funksional
qrup adlandırılırlar. Bundan əlavə, sulfhidril qrupundan başqa hamısı hidrofil olub,
üzvi maddənin suda həll olma qabiliyyətini artırırlar.

Sınaq
1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A 8. Sağdakı molekul; ortadakı karbon
assimetrikdir.
9.
Silikonun (karbonda olduğu kimi) 4 valent elektronu var. Deməli,
silikon böyük molekullar üçün gövdə rolunu oynaya biləcək uzun
zəncirlər və budaqlar əmələ gətirə bilir. Aydındır ki, o, bunu heç bir
valent elektrona sahib olmayan neondan və ya üç valent elektrona
sahib olan alüminiumdan daha yaxşı edə bilir.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, TəkamülƏLAVƏ
və Elmi
A Araşdırma
Cavablar

A-3

Əlavə A Cavablar

Yoxlama 3.3

Fəsil 5

Şəkil 5.16 (1) Lent modelində polipeptid gövdəni görmək daha asandır.

Şəkil Sualları

(2)

Əlavə A Cavablar

Şəkil 5.3 Qlükoz və fruktoz struktur izomerlərdir.
Şəkil 5.4

(3) Bu diqramın əsas məqsədi mədəaltı vəzi hüceyrəsinin insulin ifraz etdiyini göstərməkdir, yəni burada göstərilən proses
üçün forma heç bir əhəmiyyət daşımır.
Şəkil 5.17 İki proteinin formaca bir-birinə çox dəqiq şəkildə
komplementar olduğu müşahidə olunur. Şəkil 5.19 Qlutamin
turşusunun R qrupu turş və hidrofildir. Valininki isə qeyri-polyar və hidrofobdur. Buna görə, valin ilə qlutamin turşusunun
əlaqəyə girmə ehtimalı aşağıdır. Belə qarşılıqlı əlaqələrin
dəyişməsi molekulyar strukturun pozulmasına gətirib çıxara bilir.
Figure 5.26 Genom yanaşması canlıların növünü təyin etməyə və verilən hər hansı iki bioloji növ arasındakı təkamül qohumluğunu ortaya çıxarmağa kömək edir.
Buna səbəb bünün canlı varlıqların ortaq təkamül tarixinə malik olmaları, buna
dəlil isə DNA ardıcıllığıdır. Hüceyrənin istehsal etdiyin protein çoxluğunu tədqiq
edən elm – proteomika isə, orqanizmin və ya hüceyrənin verilən zaman aralığında
və ya başqa bir canlı növü ilə əlaqədə necə işlədiyini öyrənməyə imkan yaradır.

Yoxlama 5.1
5-ci karbona bağlanmış oksigenin öz protonunu itirdiyinə, 2-ci karbona bağlanmış
karbonil oksigeninin isə proton qazandığına diqqət yetirin. Fruktoz karbonlarından dördü halqada, ikisi isə kənarda yerləşir. (Kənardakılar halqanın 2-ci və 5-ci
karbonlarına birləşmişdir.) 5 karbonu halqanın içində, biri isə xaricdə yerləşən
qlükoz halqası fruktoz halqasından fərqlənir. (Buradakı fruktoz təsvirinin Şəkil
5.5b-dəki fruktozun üfüqi əksi olduğuna diqqət yetirin.)

1. Dörd əsas sinif protein, karbohidrat, lipid və nuklein turşularıdır. Lipidlər polimer deyil. 2. Yanaşı monomerlər arasındakı rabitələrin hər birinin qırılması üçün
biri su olmaqla, cəmi doqquz ədəd molekul tələb olunur. 3. Balıq proteinindəki
aminturşular hidroliz reaksiyaları ilə sərbəst buraxılmalı və dehidrasiya reaksiyaları
ilə başqa proteinlərin tərkibinə qatılmalıdır.

Şəkil 5.5

1. C3H6O3 2. C12H22O11 3. Antibiotik müalicəsi alan inəyin bağırsaqlarındakı sellüloz həzm edən prokariotlar, böyük ehtimalla, ölür. Bu prokariotların yoxluğunda,
inəyin qidadan enerji alma bacarığı azaldığı üçün heyvan zəifləyə, hətta ölə bilər.
Buna görə, prokariot növlərin nisbəti nəzərə alınmaqla, bu canlılar bağırsaq kulturası ilə inəyin həzm sisteminə geri qaytarılmalıdır.

Yoxlama 5.2

Yoxlama 5.3
1. Hər ikisi yağ turşusuna qoşulu qliserin molekullarına malikdir. Adi yağlarının
qliserini 3 yağ turşusuna, fosfolipidlərin qliserini isə, 2 yağ turşusuna və 1 fosfat
qrupuna bağlıdır. 2. İnsanın cinsiyyət hormonları steroiddir. Steroidlər hidrofob
olduqları üçün yağ adlandırılır. 3. Yağ damcısının membranı ikiqat deyil, tək bir
qat fosfolipid təbəqəsindən ibarət ola bilir. Membran fosfolipidlərinin hidrofob
quyruqları adi yağ molekullarının hidrokarbon bölgələri ilə yaxın əlaqədə yerləşdikdə, daha stabil struktur əmələ gələ bilir.

Yoxlama 5.4

(a) Maltozda soldakı monosaxaridin (qlükoz) 1-ci karbonuyla sağdakı monosaxaridin (qlükoz) 4-cü karbonu bir-birinə birləşdiyi üçün bu rabitəyə 1–4 qlikozid
rabitə deyilir. (b) Saxarozda soldakı monosaxaridin (qlükoz) 1-ci karbonu sağdakı
monosaxaridin (fruktoz) 2-ci karbonuna birləşdiyi üçün bu rabiyəyə 1–2 qlikozid
rabitə deyilir. (Buradakı fruktozun Şəkil 5.5 b-dəki qlükozdan və Şəkil 5.4-ün
yuxarıdakı cavabında verilən fruktozdan fərqli yönə malik olduğuna diqqət yetirin.
Şəkil 5.5b-də və bu cavabda fruktozun 2-ci karbonuyla qlükozun 1-ci karbonu
bir-birilərinə daha yaxın yerləşirlər.)
Şəkil 5.11

Şəkil 5.12

Şəkil 5.15

A-4

ƏLAVƏ A

Cavablar

1. İkincili struktur polipeptid gövdənin atomları arasındakı hidrogen rabitələrinə
əsaslanır. Üçüncülü strukturda aminturşu vahidlərinin yan zəncirləri arasındakı
əlaqələr iştirak edir. 2. Qlükozun iki halqa forması qlikozid rabitəsinin hidroksil
qrupunun mövqeyini necə təyin etməsindən asılı olaraq, α və β adlanır. Proteinlərdə α spiral və β qırışlı qat strukturları olur. Bunlar polipeptid zəncirin təkrarlanan
üzvləri (yan zəncir deyil) arasındakı qarşılıqlı əlaqə nəticəsində yaranan təkrarlanan strukturlardır. Hemoqlobin hər birindən iki ədəd olmaqla, iki tip polipeptiddən – α- və β- qlobinlərdən ibarətdir. 3. Hamısı qeyri-polyar, hidrofob aminturşulardır. Ona görə, bu bölgənin qatlanan polipeptidin daxili hissələrində yerləşərək,
hüceyrədaxili sulu mühitlə əlaqəni itirəcəyini təxmin etmək olar.

Yoxlama 5.5
1.

2.

1. Orqanizmin DNA-sı onun bütün proteinlərini kodlayır. Onlar isə, çoxhüceyrəli
və ya birhüceyrəli olmasında asılı olmayaraq, orqanizmin bütün işlərini görən
molekullardır. DNA ardıcıllığını aşkar etməklə protein ardıcıllıqlarını öyrənmək
mümkündür. 2. Son təhlildə, DNA ardıcıllığı bəlli bir bioloji növün əlamətlərini
təyin edən proteinlərin istehsalı üçün tələb olunan informasiyanın daşıyıcısıdır. Bu
iki növ bənzər olduqlarına görə, proteinləri də bənzərlik göstərməli və buna görə,
gen ardıcıllıqları da çox oxşar olmalıdır.

İcmal Sualları
Başlıq 5.1 Böyük karbohidrat polimerləri (polisaxaridlər), proteinlər və nuklein
turşuları, müvafiq olaraq, 3 vahiddən qurulur: monosaxaridlər, aminturşlar və
nukleotidlər. Başlıq 5.2 Həm nişasta, həm də sellüloz qlükozdan ibarətdir. Fərq
nişastada qlükozun α quruluşunda, sellülozda isə β versiyasında olmasından ibarətdir. Nəticədə, qlikozid bağlar fərqli həndəsi quruluşa sahib olub, polimerlərin
fərqli forma və xassələrini yaradır. Nişasta bitkilərin enerji ehtiyat birləşməsi ikən,
sellüloz bitki hüceyrə divarnın struktural hissəsidir. İnsan enerji əldə etmək üçün
nişastanı hidroliz edə bildiyi halda, sellülozu həzm edə bilmir. Sellüloz qidanın
həzm sistemindən keçməsini asanlaşdırır. Başlıq 5.3 Lipidlər bir-birinə bağlanmış,
təkrarlanan monomerlərdən ibarət olmadıqları üçün polimer deyillər. Bu maddə
polisaxarid, protein və nuklein turşusu kimi nəhəng ölçülərə çatmadığından
makromolekul da sayılmır. Başlıq 5.4 Yüzlərlə aminturşu uzunluğunda ola bilən
polipeptidlərin spesifik monomer ardıcıllıqlarının (birincili struktur) bəlli bölgələri
spiral və qatlara (ikincili struktur) çevrilir. Bu quruluş nizamsız şəkildə əyilib-bükülərək bükümlər (üçüncülü struktur) əmələ gətirir. Bu polipeptid başqa polipeptidlərlə qeyri-kovalent rabitələr qura bilir (dördüncülü struktur). Aminturşuların
xətti sırası dəyişkən yan zəncirləri (R qrupları) sayəsində, yaranan proteinin
ikincili və üçüncülü strukturunu təyin edir. Əmələ gələn unikal üçölçülü forma
proteinlərin spesifik və olduqca müxtəlif funksiyalarının əsasını təşkil edir.
Başlıq 5.5 DNA-nın iki zənciri arasındakı komplementar nukleotid cütləşməsi
hüceyrə hər bölündüyündə, genetik informasiyanın dəqiqliklə kopyalanıb ötürülməsini təmin edir. Bəzi RNA tiplərində komplementar əsas qoşalaşması sayəsində,
RNA molekulu spesifik üçölçülü formaya bürünə bilir. Beləcə, RNA-ların da
funksiya müxtəlifliyi sərgiləməsi mümkün olur. Başlıq 5.6 İnsan gen ardıcıllığına
ən çox bənzəyən siçan (başqa bir məməli), sonra balıq (başqa bir onurğalı) və ən
az bənzəyən isə, meyvə milçəyi (onurğasız) geni olmalıdır.

hidrofil yağ turşusu quyruqlarıdır. Şəkil 6.9 Xromosomun DNA-sı məlumat
RNA-sının (mRNA) istehsalını idarə edir. mRNA daha sonra sitoplazmaya
keçərək, özündəki informasiya əsasında buradakı ribosomlarda protein istehsal etdirir. Proteinlər isə, hüceyrənin işlərini görür. Şəkil 6.10 Endoplazmatik şəbəkəyə
bağlı ribosomlardan hər hansı birini işarələmək doğru olar. Bu ribosomlar ifraz
üçün nəzərdə tutulan protein istehsal edə bilər. Şəkil 6.22 Hər bir sentriol 3-lü
9 dəst mikroborucuqdan ibarətdir. Yəni, iki sentrioldan ibarət olan sentrosomun
cəmi 54 mikroborucuğu var. Hər bir mikroborucuq spiral formasında yerləşən
tubulin dimerlərindən ibarətdir
(Cədvəl 6.1).

Şəkil 6.24 Mərkəzi mikroborucuq cütlüyü bazal cisimcikdən yuxarıda sonlanır.
Ona görə, soldakı şəklin alt tərəfindəki qırmızı düzbucaqla göstərilən, bazal
cisimciyin səviyyəsindən əldə olunan kəsikdə mərkəzi cütlük
görünmür.

Sınaq
1. D 2. A 3. B 4. A 5. B 6. B 7. C
8.

Monomer və ya
Komopnentləri

Polimer və ya
böyük molekul

Rabitə tipi

Karbohidratlar

Monosaxaridlər

Polisaxaridlər

Qlikozid rabitə

Yağlar

Yağ turşuları

Triqliserinlər

Ester rabitələri

Proteinlər

Aminturşular

Polipeptidlər

Peptid rabitəsi

Nuklein
turşuları

Nukelotidlər

Polinukleotidlər

Fosfodieﬁr rabitəsi

9.

Şəkil 6.32 (1) nüvə dəliyi, ribosom, proton nasosu, Cyt c. (2) Şəkildə göründüyü kimi, RNA polimeraz DNA üzərində hərəkət edərək, genetik informasiyanı
mRNA molekuluna transkripsiya edir. RNA polimerazın nukleosomdan bir qədər
böyük olduğu nəzərə alındığında, enzimin nukleosom histonları ilə DNA arasına
girməsi mümkün görünmür. Histon proteinlərinin bir hissəsi DNA-dan uzaqlaşdırılmalı və ya DNA boyunca köçürülməlidir ki, RNA polimeraz DNA-ya bağlana
bilsin. (3) Mitoxondri.

Yoxlama 6.1

1. İşıq mikroskopiyasında istifadə olunan boyalar hüceyrənin hissələrinə bağlanaraq, içindən keçən işığa təsir edən rəngli molekullardır. Elektron mikroskopiyası
boyaları isə, elektron şüalarına təsir edən ağır metallardır. 2. (a) İşıq mikroskopu.
(b) Skanedici elektron mikroskop.

Yoxlama 6.2

1. Şəkil 6.8-ə bax.
2.

Bu hüceyrə Şəkil 6.7 sütun 2 və 3-dəki hüceyrələrlə eyni həcmə sahibdir. Ancaq
mütənasib şəkildə sütun 2-dəkindən daha böyük, sütun 3-dəkindən isə, daha
kiçik səth sahəsinə malikdir. Yəni, səth-həcm nisbəti 1.2-dən böyük, ancaq 6-dan
kiçik olmalıdır. Səth sahəsini əldə etmək üçün 6 tərəfin (üst, alt, yanlar və uclar)
səthləri toplanmalıdır: 125+125+125+125+1+1=502. Səth-həcm nisbəti səthin
həcmə bölünməsi ilə əldə olunur: 502/125 = 4.0

Yoxlama 6.3

Fəsil 6
Şəkil Sualları
Şəkil 6.3 Üst sol tərəfdəki kirpiklər kəsmə müstəvisində uzunlamasına, sağdakılar
isə, bu müstəviyə perpendikulyar yerləşir. Buna görə, birincilər uzununa, ikincilər
isə eninə kəsilmişlər. Şəkil 6.4 Ribosom baxımından zəngin olan, son fraksiyadan
götürülən çöküntü istifadə olunmalıdır. Bu parçacıqlar protein istehsalat yerləridir.
Şəkil 6.6 TEM-dəki tünd zolaqlar fosfolipidlərin hidrofil başları, açıq zolaqlar isə

1. Sitoplazmanın ribosomu nüvənin DNA-sından mRNA vasitəsilə daşınan
genetik informasiyanı polipeptid zəncirlərinə translyasiya edir. 2. Nüvəcik DNA,
onun təlimatları əsasında istehsal olunan ribosomal RNA (rRNA) və sitoplazmadan idxal olunan proteinlərdən ibarətdir. Burada, rRNA və proteinlər kiçik və
böyük ribosom vahidlərinə yığılır. Bunlar, daha sonra, nüvə dəliyindən keçirilərək,
polipeptid sintezi həyata keçirməsi üçün sitoplazmaya göndərilir. 3. Xromosom
uzun bir DNA molekulunun çox sayda proteinə birləşməsi ilə əmələ gəlir. Bu kombinasiya xromatin adlanır. Hüceyrə bölünməyə başladığında, hər bir xromosomun
dağınıq xromatin kütləsi burularaq sıxışır.

Yoxlama 6.4

1. Dənəvər ER ilə hamar ER arasındakı əsas fərq dənəvər olanın üstündə ribosomların olmasından ibarətdir. Hər iki ER tipi fosfolipid istehsal edir, ancaq membran
proteinləri, eləcə də, ifraz olunan proteinlərin hamısı dənəvər ER üzərindəki
ribosomlarda istehsal olunur. Hamar ER detoksifikasiya, karbohidrat metabolizmi
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Əlavə A Cavablar

Yoxlama 5.6

və kalsium ionlarının ehtiyatının saxlanılmasında da iştirak edir.
2. Nəqliyyat qovuqcuları membran və onların əhatələdiyi maddəni endomembran
sistemin komponentləri arasında daşıyır. 3. mRNA nüvədə istehsal olunur və nüvə
dəliyindən keçirilərək, sitoplazmaya köçürülür. Burada, dənəvər ER üzərindəki
bağlı ribosomlarda translyasiya olunur. Proteinlər sintez olunaraq ER lumeninə
düşür və burada modifikasiyaya uğraya bilir. Nəqliyyat qovuqcuğu proteini Golgi
cisimciyinə daşıyır. Golgi cisimciyində əlavə modifikasiyalardan sonra, başqa bir
qovuqcuq onu ER sisteminə geri daşıyır. Protein burada hüceyrəvi funksiyasını
yerinə yetirir.

Əlavə A Cavablar

Yoxlama 6.5

1. Mitoxondri hüceyrəvi tənəffüsdə, xlorosplast fotosintezdə olmaqla, hər iki orqanel enerji çevirmə prosesində rol oynayır. Hər ikisi onları otaqcıqlara bölən birdən
çox membrana sahibdir. Hər ikisinin ən daxildəki membranı (mitoxondridə daxili
membranın qıvrımları olan kristalar və xloroplastın tilakoid membranları) geniş
sahəyə sahib olub, səthləri orqanelin əsas funksiyasını yerinə yetirən enzimlərlə
zəngindir. 2. Bəli. Bitki hüceyrələri özləri şəkəri fotosintez vasitəsilə istehsal edə
bilir. Bu hüceyrələrin mitoxondriləri şəkərdən ATP istehsal edə bilən (bu, bütün
tip hüceyrələrdən tələb olunan xassədir) orqanellərdir. 3. Mitoxondri və xloroplast
ER sistemindən törədilmir. Bu orqanellər nə fiziki olaraq, nə də nəqliyyat qovuqcuqları vasitəsilə buraya bağlı deyil. Mitoxondri və xloroplast ER-dan törədilən
təkmembranlı qovuqcuqlardan struktur olaraq çox fərqlənir.

Yoxlama 6.6

1. ATP ilə işləyən dinein qolları yanaşı mikroborucuq cütlərini bir-birinə nisbətən
hərəkət etdirir. Bu borucuqlar qamçı və kirpik içərisində, eyni zamanda, bir-birinə
bağlı olduqları üçün cütlük sürüşmək yerinə əyilir və beləcə, qamçı və kiripiyin
əyilməsinə səbəb olur. 2. Bu fərdlər mikroborucuq əsaslı kirpik və qamçı hərəkət
qabiliyyətində pozuntular yaşayır. Nəticədə, işlək olmayan və ya ümumiyyətlə
mövcud olmayan qamçılara görə spermalar hərəkət edə bilmir, traxeya borusunu
örtən kirpiklər işləmədiyi və ya olmadığı üçün hava yolları problemli olub, selik
ağciyərlərdən təmizlənə bilmir.

Yoxlama 6.7

1. Ən bariz fərq bitki hüceyrələrində plazmodesma, heyvanlarda isə, aralıq qovşağı
olan hüceyrələrarası birbaşa sitoplazma bağlarıdır. Bu əlaqələr yanaşı hüceyrələrin
sitoplazmalarını fasiləsiz bir struktura çevirir. 2. Hüceyrə normal funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Hüceyrənin xariclə maddə mübadiləsi apara bilməsi üçün divar
və ya ECM-nin keçirici olması vacib olduğundan, yəqin ki, hüceyrə tezliklə məhv
olar. Enerji istehsal və istehlakı, eləcə də, hüceyrənin ətrafı haqqında informasiya təminində iştirak edən molekullar hüceyrəyə daxil ola bilməlidir. İxrac üçün
istehsal olunan məhsullar və ya hüceyrəvi tənəffüs tullantıları isə hüceyrədən xaric
edilə bilməldir. 3. Proteinin sulu sahələrlə üzləşən hissələrinin polyar və ya yüklü
(hidrofil) aminturşu, membranın içindən keçən hissələrinin isə, apolyar (hidrofob) aminturşulardan ibarət olacağını təxmin etmək olar. Hər iki ucda (quyruq),
sitoplazma ilgəyində və hüceyrəxarici ilgəyin bəzi hissələrində hidrofil aminturşular olacağını təxmin etmək olar. Quyruq və ilgəklər arasındakı membranın içindən
keçən dörd bölgədə hidrofob aminturşular olmalıdır.

Yoxlama 6.8

1. C. colpoda suda kirpikləri vasitəsilə hərəkət edir. Bu çıxıntılar "9+2" düzülüşünə
sahib mikroborucuqların plazma membranı ilə örtülməsi ilə əmələ gəlmişdir.
Hərəki proteinlər və mikroborucuqlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə ilə kirpiklər
sinxron şəkildə əyilərək, hüceyrəni suda itələyir. Enerji mitoxondridə baş tutan
qidadakı şəkərlərin parçalanması prosesi ilə əldə olunan ATP-dən gəlir. C. colpoda
qida kimi bakteriyaları yeyir. Bu yemə yəqin ki, makrofaqların filopodları ilə
udma mexanizminə bənzərdir. Bakteriyanın udulması üçün aktin filamentləri və
sitoskeletin digər elementləri istifadə olunur. Qida içəri alındıqdan sonra, lizosom
enzimləri tərəfindən parçalanır. Bütün bu proseslər C. colpoda nüvəsində yerləşən
DNA üzərindəki genlərin kodladığı proteinlər tərəfindən həyata keçirilir.

içində sitoskelet komponentləri ilə əlaqəyə girərək, hüceyrə hissələrini hərəkətə
gətirir. Bu proteinlər qovuqcuqları mikroborucuqlar üzərində daşıyırlar. Hüceyrədaxili sitoplazma hərəkəti miozin motor proteini və mikrofilamentlərin (aktin
filamentləri) qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində baş verir. Bütöv hüceyrə qamçı və ya kirpiklərin sürətlə əyilməsi nəticəsində hərəkət etdirilə bilir. Bu, mikroborucuqdların
həmin strukturlar içində motor proteinləri tərəfindən sürüşdürülməsi ilə baş verir.
Hüceyrə hərəkəti hüceyrənin bir tərəfində aktin polimerizasiyası ilə liflərin əmələ
gəlməsi nəticəsində yalançı ayaqların yaranması və hüceyrənin bu tərəfə doğru
yığılması ilə də baş verir. Belə amöbvari hərəkət miozin ilə mikrofilamentlərin qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsidir. Motor proteinləri mikrofilamentlər ilə birlikdə, əzələ
sıxılması vasitəsilə bütöv orqanizmi hərəkətə gətirə (yerimə, qaçma kimi) bilir.
6.7 Bitki hüceyrəsinin divarı polisaxarid və protein əsasa oturan sellüloz mikroliflərindən ibarətdir. Heyvan hüceyrəsinin ECM strukturu kollagen və fibronektin
kimi qlikoprotein liflərindən təşkil olunur. Bu liflər karbohidratla zəngin proteoqlikan şəbəkə içində yerləşir. Hüceyrə divarı hüceyrənin özü üçün, eləcə də, bütün
bitki orqanizmi üçün struktural dəstək rolu oynayır. ECM isə, struktural dəstəkdən başqa, ətraf mühitdəki dəyişiklik informasiyasının hüceyrə içinə ötürmək
vəzifəsi də daşıyır. 6.8 Nüvə hər biri çoxsaylı protein və tək bir DNA-dan ibarət
xromosomlara ev sahibliyi edir. DNA üzərində yerləşən gen genetik informasiya
daşıyıcısı olub, bakteriyanın udulmasında iştirak edən proteinlərin istehsalı üçün
vacibdir. Bakteriyanı udmaq üçün hüceyrə yalançı ayaqlardakı (filopod) mikrofilamentlərin aktin proteinlərinə, lazımi ATP-ni təmin edən mitoxondridəki proteinlərə və bakteriyanı lizosomlarda həzm edəcək enzim proteinlərinə ehtiyac duyur.

Sınaq
1. B 2. C 3. B 4. A 5. D 6. Şəkil 6.8-ə bax.

Fəsil 7

Şəkil Sualları
Şəkil 7.2

Hidrofil hissə sulu mühitlə (sitozol və ya
hüceyrəxarici maye) əlaqədədir. Hidrofob hissə isə, qoşalayın iç hissəsindəki
digər fosfolipidlərin hidrofob hissələri ilə
təmasdadır. Şəkil 7.4 Eyni canlı növünə aid
membranlardakı proteinlərin hərəkətini
istisna etmək mümkün deyil. Yalnızca, bir
növün memrbanındakı protein və lipidlərin
digərininkilər ilə hansısa bir uyğunsuzqluq
səbəbindən qarışmadığını iddia etmək olar.
Şəkil 7.7 f bəndindəki dimerə bənzər bir
transmembran proteini ECM molekuluna
bağlanıb formasını dəyişdirə bilər. Bu yeni
forma proteinin daxili hissəsini, c bəndində
göstərildiyi kimi, başqa bir sitoplazma
proteininə keçirərək, siqnalı hüceyrə
daxilinə ötürə bilər. Şəkil 7.8 HIV səthində
yerləşən bir proteinin forması reseptora
(CD4), eləcə də, ko-reseptora (CCR5) böyük ehtimalla, komplementardır. HIV
səthindəki bu proteinə formaca bənzər başqa bir protein CCR5 ko-reseptoruna
bağlanaraq, virusun buraya qoşulmasının qarşısını ala bilər. Digər bir cavab belə
ola bilər: CCR5-ə bağlanan bir molekul onun formasını elə dəyişdirir ki, artıq virus
buraya bağlana bilmir. Maraviroc məhz bu cür işləyir.
Şəkil 7.9

İcmal Sualları

6.1 Həm işıq, həm də elektron mikroskopiyası hüceyrənin vizual olaraq öyrənilməsinə şərait yaradaraq, onun daxili strukturları və komponentlərinin aşkar
edilməsinə kömək edir. Hüceyrə fraksinasiyası metodu komponent qruplarını
bir-birindən ayıraraq, onların müstəqil şəkildə biokimyəvi analizlərə cəlb edilməsinə imkan yaradır. Hüceyrə fraksiyaları üzərində aparılan mikroskopik analiz ilə
oradakı komponentlərin biokimyəvi funksiyası arasında əlaqə qurmaq mümkündür. 6.2 Fərqlənən mexanizmlərin fərqli hüceyrə orqanellərində həyata keçirilməsinin bir sıra üstünlükləri var. Reaktiv və enzimlər hüceyrənin hər yerinə səpələnmək yerinə, bir bölgəyə cəmləşdirilə bilir. Aşağı pH kimi xüsusi şərtlər tələb edən
reaksiyalar bir bölməyə yığılır. Bundan əlavə, spesifik reaksiya enzimləri, adətən,
orqaneli əhatə edən və ya onu bölmələrə ayıran membranlar üzərinə yerləşdirilir.
6.3 Nüvənin içində genetik informasiya DNA halında qorunub saxlanılır. DNA
ribosomu təşkil edən proteinlər də daxil olmaqla, bütün proteinlərin istehsalını
yönləndirən mRNA sintez edir. DNA, eyni zamanda, nüvəcikdə proteinlərlə birlikdə ribosom vahidlərinin yığıldığı ribosomal RNA-nı da kodlayır. Sitoplazmada
ribosomlar mRNA-lar ilə birləşərək, mRNA-dakı genetik informasiyanı polipeptid istehsal etmək üçün istifadə edir. 6.4 Nəqliyyat qovuqcuqları ER-də istehsal
olunan protein və membranları əlavə emal üçün Golgi cisimciyinə, daha sonra isə
plazma membranına, lizosoma və geri, ER-ə olmaqla, hüceyrənin digər bölgələrinə
daşıyır. 6.5 Endosimbioz nəzəriyyəsinə görə, mitoxondri qədim, oksigen istifadə
edə bilən bir prokariot hüceyrənin erkən eukariot hüceyrə tərəfindən udulması ilə
yaranmışdır. Zamanla, ev hüceyrəsi ilə endosimbiont hüceyrə vahid təkhüceyrəli
canlıya təkamül etmişdir. Xloroplast isə, bu mitoxondrili eukariotlardan birinin
fotosintetik prokariot udması ilə əmələ gəlmişdir. 6.6 Motor proteinləri hüceyrə

A-6

ƏLAVƏ A

Cavablar

Protein hüceyrəxarici maye ilə əlaqədə olacaqdır. Proteinin bir ucu ER mem
branı içində yerləşdiyi üçün, onun sitoplazmaya uzanan heç bir parçası yoxdur.
Membran içində yerləşməyən hissə isə, ER lumeni içinə uzanır. Qovuqcuq plazma

Sınaq
1. B 2. C 3. A 4. C 5. B
6. (a)

Yoxlama 7.1

1. Nəqliyyat qovuqcuğuna aid membranın daxili tərəfində yerləşirlər. 2. Soyuq
iqlimdə yaşayan otun membranında doymamış yağ turşusunun daha çox olacağını
təxmin etmək olar, çünki bu yağlar aşağı temperaturda axıcılığını, maye vəziyyətini
daha çox qoruya bilir. İsti bulaqların ətrafında yaşayan bitkilər isə, doymuş yağlar
baxımdan zəngin olmalıdır. Doymuş yağlar bir-birilərinin üzərinə daha sıx qalana
bildikləri üçün yüksək temperaturlarda dağılmadan, hüceyrənin tamlığını qorumağa qadirdirlər. (Ümumiyyətlə bitki hüceyrəsində, adətən, xolesterol membran
axıcılığını tənzimləmək üçün istifadə olunmur. Bitkilərin membranları heyvanlarınkına nisbətən dəfələrlə az xolesterol ehtiva edir.)

Yoxlama 7.2

1. Həm O2, həm də CO2 qeyri-polyar (qütbsüz) molekullar olub, membranın hidrofob iç hissəsindən asanlıqla keçə bilirlər. 2. Su polyar molekuldur və buna görə,
fosfolipid qoşalayının ortasındakı hidrofob bölgədən asanlıqlar keçə bilmir.
3. Hidronium ionu yüklü ikən, qliserin yüklü deyil. Yəqin ki, akvaporin kanalından keçiş kriteriyası kimi molekulun yükü ölçüsündən daha önəmlidir.

Yoxlama 7.3

1. CO2 qeyri-polyar molekul olub, plazma membranından diffuziya ilə keçə bilir.
CO2 hüceyrənin ətrafındakı mühitdən uzaqlaşdırılıb, aşağı qatılıqda olması təmin
edildiyi müddətcə, hüceyrə içindən xaricə diffuziya etməyə davam edəcəkdir. (Bu
hal O2 üçün tam əksi istiqamətdədir.) 2. Paramecium hüceyrəsinin sıxılıb-açılan
vakuolu daha yavaş işləyəcək. Vakuol yığılan artıq suyu hüceyrədən xaric edir. Bu
isə, yalnızca hipoton mühitdə baş verir.

(b) Xaricdəki məhlul hipotonikdir. Saxaroz membrandan
keçə bilməyən həllolan olub,
xaricdəki qatılığı aşağıdır.
(c) a bəndinəki cavaba bax.
(d) Süni hüceyrə daha
turqid vəziyyətə keçəcək.
(e) Yekunda, hər iki məhlul
eyni həllolan qatılığına sahib
olacaq. Saxaroz membrandan keçə bilməsə də, suyun
nəqli (osmos) izoton şərait
yaradacaq.

Fəsil 8

Şəkil Sualları

Şəkil 8.5 Proton nasosu (Şəkil 7.17) ATP-də yığılmış enerji ilə protonları membranın bir tərəfindən digərinə daşıyaraq, hüceyrənin xaricində yüksək (təsadüfi
olmayan) proton qatılığı əmələ gətirir. Beləcə, proses daha yüksək sərbəst enerjiyə
malikdir. Həllolan molekulları (məs. hidrogen ionları) bərabər paylandığında, b
bəndinin aşağı hissəsindəki təsadüfi paylanmada olduğu kimi, sistem b bəndinin
yuxarısına nisbətən daha az sərbəst enerjiyə malik olacaq. Altdakı sistem iş görə
bilməz. Proton nasosu tərəfindən yaradılan qatılıq qradiyenti ilə (Şəkil 7.17)
membranın bir tərəfindəki proton qatılığı yüksək olduğu müddətcə (Şəkil 9.15)
sistem yüksək sərbəst enerjiyə və potensial olaraq, iş görmə qabiliyyətinə malik
olacaq. Şəkil 8.10 Qlutamin turşusu R qrupunun sonunda karboksil qrupuna
malikdir. R qrupunda –O– yerinə amino qrupu olması istisna olmaqla, qlitaminin
strukturu da tamamilə eynidir. (Bu oksigen atomu sintez reaksiyasında R qrupundan qopur.) Buna görə, təsvirdə Gln amino qruplu Glu kimi göstərilmişdir.
Şəkil 8.13

Yoxlama 7.4

1. Bu nasoslar ATP istifadə edir. Elektrik gərginliyinin yaranması üçün ionlar
qradiyentə qarşı vurulmalıdır. Bu isə, enerji tələb edir. 2. Bütün ionlar öz elektrokimyəvi qradiyentlərinin əksinə köçürülür. İonlardan hər hansı biri öz elektrokimyəvi qradiyentinə görə, aşağıya doğru köçürülsəydi, bu, kontransport adlanardı.
3. Lizosomun daxili mühiti turş olub, burada H+ qatılığı sitoplazmada olandan
yüksəkdir. Buna görə, lizosom membranında H+ ionlarını lizosoma vuran nasoslar
(Şəkil 7.17) olmalıdır.

Yoxlama 7.5

Şəkil 8.16

1. Ekzositoz. Nəqliyyat qovuqcuğu plazma membranı ilə birləşdikdə, qovuqucuğun membranı plazma membranının bir parçasına çevrilir.
2.
3. Qlikoprotein ER lumenində sintez olunur. O, Golgi
aparatından keçirildikdən sonra, qovuqcuqlar vasitəsilə
plazma membranına köçürülür. Molekullar burada ekzositoz ilə ifraz edilərək, ECM-nin tərkib hissəsinə çevrilir.

İcmal Sualları

7.1 Plazma membranı hüceyrə komponentlərini xarici mühitdən ayıraraq,
hüceyrəni təyin edir. Beləcə, membran proteinləri hüceyrənin daxilindəki
şərtləri nəzarət altında saxlaya, içəri daxil olan və çıxan molekulların hərəkətini,
ümumiyyətlə, hüceyrənin funksiyasını tənzimləyə bilir (Şəkil 7.7). Canlı həyat
reaksiyalarının hüceyrə içində, kontrollu mühitdə aparıla bilməsi üçün membran
vacibdir. Eukariotlarda membran hüceyrə sitoplazmasını alt otaqcıqlara ayıraraq,
yüksək və aşağı pH şərtləri kimi fərqli mühitlərdə fərqli əməliyyatların aparılması
üçün imkan yaradır. 7.2 Akvaporin membranın su keçiriciliyini xeyli artıran kanal
proteinidir. Əks təqdirdə, polyar olan su molekulu membranın hidrofob daxili
hissəsində asanlıqla hərəkət edə bilməyəcəkdir. 7.3 Hüceyrədən hiperton məhlula
xalis su diffuziyası baş verəcək. Hüceyrənin içindəki sərbəst su qatılığı məhluldakından yüksəkdir. Əksər su molekulları həllolan parçacıqların ətrafına toplaşdığı
üçün, məhluldakı sərbəst suyun miqdarı nisbətən azdır. 7.4 Kotransporter ilə
köçürülən həllolan molekullarından biri onun qatılıq qradiyentinin əksinə daşınır.
Bu nəqliyyatın enerjisi digər həllolan molekulun qatılıq qradiyentindən əldə
olunur. İkinci molekulun qradiyenti enerji istehlakıyla bu molekulu membranın bir
tərəfindən digərinə daşıyan elektrogen nasos tərəfindən yaradılmışdır. Ümumilikdə, enerji tələb etdiyi və ilkin qradiyenti yaratmaq üçün ATP lazım olduğu üçün
proses aktiv nəqliyyat hesab olunur. 7.5 Reseptor vasitəli endositoz mexanizmi
spesifik molekulların plazma membranı üzərindəki reseptorlara bağlanması ilə
başlayır. Daha sonra, burada örtüklü çuxur əmələ gəlir. Çuxurun qovuqcuq əmələ
gətirib, bağlı molekulları hüceyrənin daxilinə daşımasıyla, hüceyrə sözügedən
molekuldan külli miqdarda əldə edə bilir.

Yoxlama 8.1

1. Termodinamikanın ikinci qanunu təsadüfiliyə meyli və ya entropiyanın artışını
təxmin edir. Membranın hər iki tərəfində maddə qatılığının bərabər olduğu vəziyyətdə tesadüfilik qeyri-bərabər hala nisbətən daha yüksəkdir. Maddənin aşağı
qatılığa sahib olduğu yerə diffuziyası entropiyanı artırır. İkinci qanuna görə, prose
enerji baxımından əlverişli, yəni özbaşınadır. Bu, Şəkil 7.10-dakı prosesi izah edir.
2. Alma ağacın başında ikən potensial enerjiyə malikdir. Meyvənin içindəki şəkər
isə, kimyəvi enerji daşıyır. Alma yerə düşərkən kinetik enerjiyə malik olur. Sonda,
yeyilib həzm olunduğu və molekulları parçalandığı zaman kimyəvi enerjisinin
bir hissəsi iş üçün istifadə olunur, qalanı isə, istilik enerjisi kimi itir. 3. Şəkər
kristalları suda həll olub, mayenin içində təsadüfi şəkildə dağıldıqca, nizamı azalır
(entropiya artışı). Zamanla, su buxarlandıqca, kristallar yenindən əmələ gəlir,
çünki onları məhlulda tuta biləcək qədər su molekulu qalmır. Burada, kristalların
əmələ gəlməsi "özbaşına" baş verən və nizamı artıran (entropiyada azalma) bir
proses kimi görünə bilər. Ancaq su molekullarının nisbi olaraq sıx, nizamlı maye
halından dağılıb yayılmış, təsadüfi buxar halına keçməsi ilə artan nizamsızqlığı
(entropiya artışı) əvvəlki prosesi çəkib aparan qüvvədir.

Yoxlama 8.2

1. Hüceyrəvi tənəffüs özbaşına və ekzerqonik prosesdir. Qlükozdan əldə olunan
enerji ya iş görmək üçün istifadə olunur, ya da istilik kimi mühitə ötürülür.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, TəkamülƏLAVƏ
və Elmi
A Araşdırma
Cavablar
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Əlavə A Cavablar

membranı ilə birləşdikdə, ER membranının lumenə baxan "iç" tərəfi plazma
membranının "xarici" tərəfinə keçib, hüceyrəxarici maye ilə əlaqəyə girir.
Şəkil 7.11 Narıncı boya məhlulun hər yerində membranın hər iki tərəfinə barabər
paylanacaq. Məhlul səviyyəsi dəyişməyəcək, çünki narıncı boya membrandan
diffuziya ilə keçib, qatılıqları bərabərləşdirəcəkdir. Nəticə etibarilə, hər hansı
yöndə osmos baş verməyəcəkdir. Şəkil 7.16 Kərpicvari həllolan hüceyrə içinə
(aşağıya), kürəvi həllolan isə hüceyrədən xaricə (yuxarı) hərəkət edəcək. Hər biri
öz qatılıq qradiyentinin əksinə axır. Şəkil 7.19 (a) Yosun hüceyrəsi mikroqrafında
yosunun diametri miqyas xəttindən 3.2 dəfə böyükdür. Miqyas xətti 5 µm olduğuna görə, yosunun diametri 11.5 µm-dir. (b) Örtüklü qovuqcuq mikroqrafında
isə, qovuqcuğun diametri 0.25 µm olan miqyas xəttindən 1.2 dəfə uzundur. Yəni,
örtüklü qovuqcuğun diametri 0.3 µm alınır. (c) Nəticədə, yosunun ətrafındakı qida
vakuolu örtüklü qovuqcuqdan 40 dəfə böyükdür.

A) Substrat molekullları mədəaltı vəzi hüceyrələrinə daxil
olur. Hələlik, heç bir məhsul yaranmayıb.
B) Yetərli miqdarda substrat yığıldığı üçün reaksiya
maksimum sürətlə baş verir.
C) Substrat istifadə olunduqca, reaksiya sürəti azalır.
(Qrafikdəki meyil aşağı düşür.)
D) Xətt üfüqidir, yəni substrat bitib və yeni məhsul
yaranmır.

2. Katabolizm üzvi maddəni kiçik molekullara parçalayaraq, kimyəvi enerji ortaya
çıxaran və entropiyanı artıran proses olub, Şəkil 8.5c-də yuxarıdan aşağıya gedən
bir reaksiyaya uyğun gəlir. Anabolizm isə, enerji istehlakı ilə sadə molekullardan
mürəkkəb, böyük molekul sintez edən proses olub, c bəndində aşağıdan yuxarıya
gedən bir reaksiyaya uyğundur. 3. Reaksiya enerji sərbəst buraxdığı üçün ekzerqonikdir. Enerji burada işıq formasında ortaya çıxır. Bu Şəkil 8.1-dəki bioişıldama
prosesinin qeyri-bioloji formasıdır.

Əlavə A Cavablar

Yoxlama 8.3
1. ATP enderqonik reaksiyaya enerjini, adətən, başqa bir molekulu fosforilləşdirərərək, yəni ona fosfat qrupu əlavə edərək daşıyır. ADP-nin fosfat əldə edərək
ATP-yə çevrilməsi ekzerqonik proses sayəsində baş verir. 2. Bir sıra reaksiyalar
ilə birinci reaksiyanı ikincisinə çevirmək mümkündür. Bu əməliyyat ümumilikdə
ekzerqonik olduğuna görə, ΔG mənfidir və birinci reaksiya daha yüksək sərbəst
enerjiyə sahibdir (Şəkil 8.10). 3. Aktiv nəqliyyat: Həllolan öz qatılıq qradiyentinin
əksinə daşınır. Bu, enerji tələb edən, ATP hidrozili ilə işləyən prosesdir.

Yoxlama 8.4

1. Özbaşına reaksiya ekzerqonik olan reaksiyadır. Ancaq aktivasiya enerjisi çox
yüksəksdirsə, reaksiyanın sürəti yavaş ola bilər. 2. Yalnız spesifik substrat(lar)
enzimin katalizasiyanı apardığı aktiv mərkəzinə düzgün şəkildə oturacaqdır.
3. Malonat mövcud olduqda və normal substratın (suksinat) qatılığı artırıldıqda
reaksiya sürəti artırsa, bu, malonatın rəqabətcil inhibitor olduğu mənasına gəlir.
4.

Yoxlama 8.5

1. Aktivator enzimə onun aktiv formasını qoruyub saxalayacaq şəkildə bağlanarkən, inhibitor enzimin inaktiv formasını stabilləşdirir. 2. Katabolik yol üzvi
molekulları parçalayaraq, ATP-də yığılan enerjini sərbəst buraxır. Belə bir yolun
əks-əlaqə inhibisiyasında məhsullardan biri olan ATP allosterik inhibitor rolunda
çıxış edərək, yolun erkən mərhələlərindən birini katalizasiya edən enzimi dayandırmalıdır. ATP bolluğu varsa, katabolik yol söndürülür və yeni ATP istehsal
olunmur.
8.1 Hüceyrə strukturunun nizamının artırılması prosesi kainatdakı entropiyanın
və ya nizamsızlığın artması ilə müşaiyət olunur. Məsələn, heyvan hüceyrəsi yüksək nizama malik üzvi molekulu “yeyərək”, onun maddə və enerji mənbəyi kimi
istifadə etməklə öz strukturunu qoruyub saxlayır. Həmin prosesdə, hüceyrə istilik,
eləcə də, karbon dioksid və su kimi kiçik molekullar ortaya çıxarır. İkinci prosesin
entropiya artışı birincisinin entropiya azalması miqdarından çoxdur. 8.2 Özbaşına reaksiya mənfi ΔG dəyərinə malikdir və ekzerqonikdir. Bir reaksiyanın xalis
sərbəst enerji ilə baş verməsi üçün (–ΔG) entalpiya, yəni sistemin toplam enerjisi
azalmalıdır (–ΔH), və/və ya nizamsızlıq (entropiya) artmalı, yəni –TΔS dəyəri daha
da mənfi olmalıdır. Özbaşına reaksiyalar hüceyrəvi işlər üçün enerji təmin edir.
8.3 ATP hidrozili ilə ortaya çıxan sərbəst enerji fosfat qrupunu reaktiv molekuluna
köçürərək, daha fəal fosforilləşmiş aralıq molekulu əmələ gətirməklə enderqonik
reaksiyalara təkan verə bilir. Həmçinin, ATP hidrolizi hüceyrənin mexaniki və
nəqliyyat üçün görülən işlərinin güc qaynağı olub, adətən, əlaqəli proteinlərdə
forma dəyişikliyinə səbəb olur. Hüceyrəvi tənəffüs qlükozun katabolik parçalanması ilə enderqonik reaksiya olan ADP və qeyri-üzvi fosfatdan ATP istehsalı üçün
lazım olan enerji mənbəyidir. 8.4 Aktivləşmə enerjisi səddi hüceyrənin sərbəst
enerji ilə zəngin mürəkkəb molekullarının öz-özünə parçalanaraq, nizamsız və
stabil molekullara çevrilməsinin qarşısını alır. Enzim isə, spesifik substrata bağlanaraq, enzim-substrat kompleksi əmələ gətirməklə aktivləşmə enerjisini aşağı salır.
Beləcə, hüceyrənin kimyəvi reaksiyaları seçici şəkildə tənzimlənərək, metabolizm
idarə olunur. 8.5 Hüceyrə dəyişən enerji və maddə ehiyacına görə metobolizm yollarını yaxın nəzarət altında saxlayır. Aktivator və ya inhibitorun allosterik enzim
üzərindəki tənzimləyici bölgələrə bağlanması enzim subvahidlərinin aktiv və ya
inaktiv formasının stabilləşdirilməsinə səbəb olur. Məsələn, ATP bol olduqda
ATP katabolizm enziminə bağlanaraq müvafiq yolu dayandırır. Bu cür əks-əlaqə
inhibisiyası hüceyrə resurslarının qənaətcil istifadəsini təmin edir. ATP ehtiyatı
azaldığında isə, ADP-nin katabolizm enzimlərinin tənzimləyici bölgələrinə bağlanması yolunu işə salaraq, ATP istehsalını təmin edir.

Sınaq
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Şəkil Sualları

Şəkil 9.4 Reduksiya olmuş forma N atomunun əks tərəfində, təsvirdəki nikotinamidin üst tərəfində yerləşir, karbona bağlanmş əlavə hidrogenə və 2 elek
trona malikdir. İki forma bir-birindən ikiqat rabitələrin sayına və tipinə görə də
fərqlənir. Oksidləşmiş forma halqada üç ədəd ikiqat rabitəyə sahib ikən, reduksiya
olmuş forma yalnız iki belə rabitəyə malikdir. (Üzvi kimya dərslərində halqanın
ikiqat rabitələrinin rezonans etmək qabiliyyətinin olduğunu, yəni elektron halqası
kimi davrana bildiyini öyrənmiş ola bilərsiniz. 3 ikiqat rabitəyə sahib halqa 2
ikiqat rabitəyə sahib olandan daha "oksidləşmiş" halda sayılır.) Nikotinamidin
oksidləşmiş formasında N atomu 4 elektron cütlüyünü paylaşdığı üçün üzərində + yükü varkən, reduksiya olmuş forma yalnızca 3 elektron cütlüyü paylaşır
(beləcə, bir elektron cütünü özündə saxlayır). Şəkil 9.7 Sözügedən reaksiya üçün
xaricdən enerji əlavə olunmadığına görə, bu reaksiya ekzerqonik olmalıdır. Deməli,
reaktivlər məhsullardan daha yüksək enerji səviyyəsinə malikdir. Şəkil 9.9 DHAP
uzaqlaşdırmaq, böyük ehtimalla, qlikolizi dayandırar və ya ən azından yavaşladar,
çünki 5-ci mərhələnin tarazlığı aşağıa, DHAP-yə doğru itələnəcəkdir. G3P-nin
az olduğu və ya heç olmadığı hallarda 6-cı mərhələ yavaşlayacaq və ya tamamilə
dayanacaq. Şəkil 9.15 İlk başda, bir qədər ATP istehsal olunacaq, çünki elektron
daşıma zənciri kokmpleks III-ə qədər elektron gətirib çıxara və kiçik H+ qradiyenti
yığıla biləcək. Ancaq, tezliklə kompleks IV-ə heç bir elektron ötürmək mümkün
olmayacaq. Səbəb kompleks III-dən elektronların buraxılmış olması və yenidən
oksidləşdirilməsinin baş verməməsidir. Şəkil 9.16 Birincisi, piruvatın oksidləşdirilməsidən 2 NADH və sitrat turşusu dövrəsindən 6 NADH əldə olunur:
8 NADH × 2.5 ATP/NADH = 20 ATP. İkincisi, dövrədən 2 FADH2 əldə olunur:
2 FADH2 × 1.5 ATP/FADH2 = 3 ATP. Üçüncüsü, Qlikoliz məhsulu 2 NADH mitoxondriyə daxil olaraq, iki tip ötürücüdən birinə qoşulur. NADH-lər elektronlarını
FAD, yaxud NAD+ molekullarına ötürür. 2 FAD ötürülərsə, FADH2-yə çevrilir və 3
ATP ortaya çıxır. 2 NAD+ molekuluna ötürüldüyü halda isə, NADH-yə çevrilərək,
5 ATP istehsal edir. Nəticə etibarilə, bütün NADH və FADH2 molekullarından ya
20+3+3=26 ATP, yaxud 20+3+5=28 ATP əldə edilir.

Yoxlama 9.1

1. Hər iki prosesdə qlikoliz, sitrat turşusu dövrəsi və oksidləşdirici fosforlaşma
var. Aerob tənəffüsdə, yekun elektron qəbuledici molekulyar oksigen (O2) ikən,
anaerob tənəffüsdə, fərqli maddədir. 2. C4H6O5 oksidləşəcək, NAD+ reduksiya
olunacaq.

Yoxlama 9.2

İcmal Sualları
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1. Mərhələ 6-da NAD+ G3P-dən elektron qəbul edərək, oksidləşdirici kimi çıxış
edir. Burada, G3P reduksiya edici amildir.

Yoxlama 9.3

1. NADH və FADH2. Bunlar elektronlarını elektron daşıma zəncirinə köçürürlər.
2. CO2 qlikolizin son məhsulu olan piruvatdan və sitrat turşusu dövrəsindən əldə
olunur. 3. Hər iki halda, prekursor molekulu CO2 itirir və elektronlarını oksidləşdirici mərhələdə elektron daşıyıcıya ötürür. Bundan əlavə, məhsul CoA qrupunun
qoşulması ilə aktivləşdirilir.

Yoxlama 9.4

1. Oksidləşdirici fosforlaşma prosesi zamanla tamamilə dayanacaq və ATP istehsal
olunmayacaq. Oksigenin elektronları elektron daşıma zənciri boyu "aşağı çəkməsi"
olmadan, H+ mitoxondrinin membranlararası bölgəsinə köçürülməyəcək və
kemiosmoz baş verməyəcək. 2. pH-ı azaltmaq H+ əlavəsi deməkdir. Elektron
daşıma zənciri olmadan qurulan bu proton qradiyenti ATP sintazı işə salıb, ATP
sintezinə səbəb olacaqdır. (Əslində, məhz belə təcrübələrlə kemiosmozun bir
enerji qoşalaşdırma mexanizmi olduğuna dair dəlillər əldə edilmişdir.) 3. Elektron
daşıma zəncirinin ən önəmli parçalarından biri olan ubikinon funksionallıq üçün?
membran içində diffuziya ilə hərəkət edə bilməlidir. Komponentləri hərəkətsiz
olan, sabitlənmiş membranın içərisindəki ubikinon bunu edə bilməz.

Yoxlama 9.5

1. Alkoqol fermentasiyasının asetaldehid kimi piruvat törəməsi və ya süd turşusu
fermentasiyasında piruvatın özü. Oksigen. Sulfat kimi elektron daşıma zəncirinin
sonundakı başqa bir elektron qəbuledici. 2. Hüceyrə qlükoz istehlakını aerob
mühitdəki ilə müqayisədə 16 dəfə artırmalıdır. Fermentasiyada 2 ATP istehsal
olunarkən, hüceyrəvi tənəffüsdə 23 ATP ortaya çıxır.

Yoxlama 9.6

1. Yağ dəfələrlə daha çox reduksiya olmuş maddədir. Daha çox sayda —CH2—
vahidi var və elektronlar buradakı bütün rabitələrdə bərabər paylanıb. Karbohidratın rabitələrindəki elektronların bir çoxu oksigenə bağlı olduğu üçün, bir qədər
oksidləşmiş sayılır. Elektronlar rabitələrdə qeyri-bərabər paylanmışdır, C—O və
O—H rabitə sayı daha çoxdur. Yağdakı kimi bərabər paylanan elektronların enerjisi
karbohidratdakı kimi qeyri-bərabər paylananalarla müqayisədə daha yüksəkdir.
Nəticə etibarilə, yağ karbohidratdan dəfələrlə daha yaxşı yanacaqdır. 2. İnsan
metabolizm üçün lazım olandan artıq qida qəbul etdikdə, vücud enerji ehtiyatı
olaraq yağ istehsal edir. 3. AMP yığılacaq və fosfofruktokinaza təkan verərək,
qlikoliz sürətinin artıracaq. Oksigen olmadığı üçün hüceyrə piruvatı süd turşusu

İcmal Sualları

9.1 Hüceyrə tənəffüsündə istehsal olunan ATP-nin çoxu oksidləşdirici fosforlaşmadan əldə olunur. Burada, elektron daşıma zəncirinin redoks reaksiyalarından çıxan
enerji ATP istehsalı üçün istifadə olunur. Substrat səviyyəsində fosforlaşmada isə,
enzim aralıq substratından fosfat qrupunu alıb birbaşa ADP-yə köçürür. Qlikolizin
bütün ATP istehsalatı substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə həyata keçirilir. Bu tip
ATP istehsalı, həmçinin, sitrik turşusu dövrəsinin bir mərhələsində də baş verir.
9.2 Üçkarbonlu şəkər G3P-nin oksidləşməsi ilə enerji ayrılır. Bu oksidləşmədə
elektronlar və H+ ionları NAD+ molekuluna köçürülür və NADH əmələ gəlir. Eyni
zamanda, fosfat qrupu oksidləşmiş substrata bağlanır. Daha sonra, substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə fosfat qrupu ADP-yə keçdiyində, ATP ortaya çıxır.
9.3 Qlükozun tam oksidləşməsi 6 CO2 molekulunun çıxışı ilə təmsil olunur.
2 piruvatın asetil CoA-ya çevrilməsində iki tam oksidləşmiş karboksil qrupu
CO2 şəklində buraxılır. Yerdə qalan 4 CO2 isə sitrik turşusu dövrəsində, sitrat geri
okzaolasetata oksidləndiyində ortaya çıxır. 9.4 ATP sintaz kompleksindən keçən
H+ axını rotor və ona bağlı çubuğun fırlanmasına səbəb olur. Nəticədə, qulpdakı
katalitik sahələr üzə çıxaraq, ATP istehsal edir. ATP sintetaz mitoxondrinin daxili
membranında, prokariotların plazma membranında və xloroplast daxilindəki
membranlarda mövcuddur. 9.5 Anaerob tənəffüs daha çox ATP istehsal edir. Qlikolizdə, substrat səviyyəsində fosforlaşma ilə ortaya çıxan 2 ATP fermentasiyanın
ümumu enerji çıxışını təmsil edir. NADH "yüksək enerjili" elektronlarını piruvat və
ya törəmələrinə ötürərək, NAD+ ehtiyatını bərpa edir və qlikolizin davamlılığını
təmin edir. Anaerob tənəffüsdə isə, qlikoliz prosesi, eləcə də, piruvat oksidlənməsi
ilə istehsal olunan əlavə NADH molekulları ATP istehsalı üçün istifadə olunur.
Elektron daşıma zənciri tərəfindən tutulan NADH elektronları silsilə redoks reaksiyaları sonunda oksigendən başqa bir elektromənfi molekula ötürülür.
9.6 Katabolizm yollarında istehsal olunan ATP anabolizm proseslərini aparmaq
üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, qlikoliz və sitrik turşu dövrəsinin bir sıra
aralıq molekulları biosintez işlərində istifadə olunur.

Sınaq

1. C 2. C 3. A 4. B 5. D 6. A 7. B
8. Ümumilikdə, qlikoliz xalis ATP istehsalına səbəb olduğuna görə, ATP-nin bol
olduğu şəraitdə yavaşlaması məntiqli görünür. Deməli, ATP-nin allosterik olaraq,
fosfofruktokinazı dayandıracağını təxmin etmək olar. 9. Şəkil 7.17 və 7.18-dəki
proton nasosları aktiv nəqliyyat həyata keçirir: ATP hidrolizi ilə protonlar qatılıq
qradiyentinin əksinə vurulur. ATP tələb olunduğuna görə, proses aktiv nəqliyyatdır. Şəkil 9.14-dəki ATP sintaz protonların qradiyent boyu aşağı axmasından
istifadə edərək, ATP istehsal edir. Protonlar öz qradiyentləri yönündə axdığından
və enerji tələb olunmadığından, bu proses passiv nəqliyyatdır.
10.

olduğu müddətcə davam edəcək. (Elə buna görə, bütün proses dövri elektron
axını adlanır.) Şəkil 10.17 a bəndi üçün mitoxondrinin xaricindəki pH səviyyəsini
aşağı salmaq, yəni H+ qatılığını artırmaq lazımdır. b bəndində isə, xloroplastın
stromasında pH səviyyəsini artırmaq, yəni H+ qatılığını azaltmaq lazımdır. Hər iki
halda, əməliyyat membran ətrafında proton qradiyenti yaradacaq və ATP sintazı
ATP istehsalına yönəldəcək. Şəkil 10.23 Hekzokinazı kodlayan gen nüvə içindəki
xromosomun bir parçası olan DNA-da yerləşir. Burada, gendən mRNA transkripsiya olunur və sitoplazmaya köçürülür. Sitoplazmanın sərbəst ribosomları mRNA-nı
polipeptidə translyasiya edir. Polipeptid ikincili və üçüncülü strukturunu alaraq,
işlək proteinə çevrilir. Hazır enzim sitoplazmada, qlikolizin ilk reaksiyasını
kataliz edir.

Yoxlama 10.1

1. CO2 stomasından keçərək, yarpağa daxil olur. Qeyri-polyar (qütbsüz) molekul
olan CO2 yarpaq hüceyrəsinin membranı və xloroplastın membranından asanlıqla
keçib, xloroplastın stromalarına çatır. 2. Alimlər oksigenin ağır izotopu olan 18O
atomunu nişan kimi istifadə edərək, van Niel hipotezi sınamış, yəni fotosintezdə
istehsal olunan oksigenin CO2-dən deyil, sudan çıxdığını göstərmişlər. 3. İşıq reaksiyaları Calvin dövrəsindən qaynaqlanan NADP+, ADP və P i olmadan, NADPH
və ATP istehsalını davam etdirə bilməz. Bu iki dövrə bir-birindən asılıdır.

Yoxlama 10.2

1. Yaşıl, çünki fotosintez piqmentləri, adətən, yaşıl işığı buraxır və əks etdirir.
Udmur. 2. İlkin elektron verici sudur. NADP+ elektron daşıma zəncirinin sonunda
elektronları qəbul edərək, NADPH halına reduksiya olunur. 3. Təcrübədə ATP
istehsal sürəti yavaşlayacaq və nəhayət, dayanacaq. Əlavə olunan maddə proton
qradiyentinin yığılmasının qarşısını aldığına görə, ATP sintaz ATP istehsalını
katalizasiya edə bilməyəcək.

Yoxlama 10.3

1. 6, 18, 12 2. Molekulu sintez etmək üçün, onun potensial enerjisi və reduksiyalayıcı gücü qədərincə, enerji və reduksiyalayıcı güc tələb olunur. Qlükoz çoxsaylı
C–H rabitələri sayəsində, elektronlarında bol potensial enerji olan dəyərli enerji
mənbəyidir. CO2 molekulunu qlükoza reduksiya etmək üçün külli miqdarda ATP
formasında enerji və NADPH formasında reduksiyalayıcı güc lazımdır. 3. İşıq reaksiyaları ADP və NADP+ tələb edir. Calvin dövrəsi dayanarsa, bu molekulları lazımi
miqdarda ATP və NADPH-dən əldə etmək mümkün olmayacaq.
4.
3 karbon atomu tək-tək, CO2 molekulu
şəklində dövrəyə girərək, 3 dövr başına
bir üçkarbonlu molekul (G3P) şəklində
dövrəni tərk edir. 5. Qlikolizdə G3P aralıq
molekulu kimi davranır. Altıkarbonlu fruktoz 1,6-bisfosfat şəkəri biri G3P olmaqla,
2 ədəd üçkarbonlu şəkərə parçalanır.
Digəri G3P-nin izomeri, DHAP olub,
izomeraz tərəfindən G3P-yə çevrilə bilir.
G3P növbəti enzimin substratı olduğuna
görə, davamlı istehlak olunur. Beləcə, reaksiyanın tarazlığı DHAP-dən G3P yönünə
itələnir. Calvin dövrəsində G3P həm aralıq
maddəsi, həm də məhsuldur. Dövrəyə
girən hər CO2 molekulu üçün 6 molekul
G3P əmələ gəlir. Bunlardan 5-i dövrədə
qalaraq, beşkarbonlu RuBP-nin bərpasını təmin etməlidir. Yerdə qalan 1 ədəd
G3P məhsuldur. Bu məhsulu dövrəyə girən 3 ədəd CO2 molekulunun "reduksiya
edilmiş" üçkarbonlu şəkərə çevrilməsi kimi düşünmək olar. Bu şəkər daha sonra,
enerji mənbəyi kimi istifadə olunacaq.

Yoxlama 10.4

12.

Nasoslar membranın bir tərəfindən digər tərəfinə,
mitoxondrinin membranlararası bölgəsinə H+ vurmağa davam edəcək. Beləcə, matris pH-ı ilə bu bölgədəki pH arasındakı fərq artacaq. H+ ATP sintazdan
keçərək, geri qayıda bilməyəcək, çünki enzim zəhərlə
dayandırılmışdır. Nəticədə, membran ərafındakı fərq
sabitliyini itirəcək və artmağa davam edəcək. (Ən
sonda, membranlararası bölgədə H+ qatılığı o qədər
böyük olacaq ki, nasosların qradiyentin əksinə proton
köçürməyə gücü çatmayacaq. Bu, qrafikdə göstərilməmişdir.)

Fəsil 10
Şəkil Sualları
Şəkil 10.3 Yosun fotosintez üçün CO2 qazına ehtiyac duyduğundan, bu maddəni
istehsal edən mənbələrin yaxınlığında yerləşdirilməsi məntiqli səslənir. Fotosintez
sürəti artdıqca, bitkinin sintez edəcəyi yağ da artmalıdır. Bununla yanaşı, yosunlar
sənaye müəssisələri və avtomobillərdən buraxılan CO2 qazını udub, atmosferə
buraxılan miqdarını aşağı salaraq, bu maddənin qlobal iqlimə mənfi təsirini
azaltmalıdır. Şəkil 10.12 Foton udulması ilə həyəcanlanan yarqpaqdakı xlorofil
elektronlarının çoxu fotosintez reaksiyalarını həyata keçirmək üçün istifadə olunur.
Şəkil 10.16 PS I qülləsinin üstündə duran adam soluna dönüb, elektronunu
NADPH qutusuna atmayacaq. Onun yerinə, sağında yerləşən PS II qülləsinin
yanındakı yerə atacaq və elektron aşağıya doğru sürüşərək, foton tərəfindən
enerji ilə yüklənildikdən sonra, təkrar şəxsin özünə qayıdacaq. Bu dövrə işıq

1. Fototənəffüs Calvin dövrəsinə CO2 yerinə O2 əlavə edərək, fotosintez məhsuldarlığını aşağı salır. Nəticədə, şəkər istehsal olunmur (karbon tutulmur) və O2
istehsal yerinə istehlak olunur. 2. PS II olmadan topa örtüyü hüceyrəsində heç
bir O2 istehsal olunmur. Beləcə, bu hüceyrələrdə O2 və CO2 qazlarının rubiskoya
bağlanmaq uğrunda rəqabəti baş vermir. 3. Hər iki problem fosil yanacaqlarının
yandırılması nəticəsində baş verən atmosferdəki böyük dəyişikliklərdən qaynaqlanır. CO2 qatılığının artması okeanlarda kimyəvi dəyişiklik yaradaraq, pH dəyərini
azaldır və beləcə, suda yaşayan canlıların əhəngləşmə prosesinə təsir edir. CO2
qatılığı və hava temperaturu quruda yaşayan bitkilərin fotosintezinə güclü təsir
göstərən, bitkinin uyğunlaşdığı önəmli faktordur. Bu iki fundamental faktorun dəyişməsi Yer kürəsinin hər tərəfində, müxtəlif habitatlarda yaşayan bitkilərə ciddi
təsir göstərəcəkdir. 4. C4 və CAM növləri bir çox C3 növünün yerini alacaq.

Yoxlama 10.5
1. Bəli, bitkilər şəkəri (qlükoz) hüceyrə tənəffüsü vasitəsilə parçalayaraq, ATP
istehsal edir və onu müxtəlif işlər üçün istifadə edirlər: enderqonik kimyəvi
reaksiyalar, membran üzərindən maddə nəqli və hüceyrə daxilində molekulların
hərəkəti. ATP, eyni zamanda, bəzi bitkilərin sitoplazma axını ilə xloroplastlarını
hərəkət etdirməsi üçün istifadə edilir (Şəkil 6.26).

İcmal Sualları
10.1 CO2 və H2O hüceyrə tənəffüsünün məhsulu, fotosintezin isə reaktividir.
Tənəffüsdə qlükoz CO2-yə oksidləşir, elektron daşıma zəncirindən keçən elek
tronlar qlükozdan O2 molekuluna çatdırılır və H2O istehsal olunur. Fotosintezdə
su elektron mənbəyidir. İşıq ilə enerjisi yüksəldilən su elektronları müvəqqəti
olaraq NADPH-də saxlanılır və daha sonra, CO2-ni karbohidrata reduksiya etmək
üçün istifadə olunur. 10.2 Fotosintezin fəaliyyət spektri göstərir ki, xlorofil a
tərəfindən udulmayan bəzi dalğa uzunluqlarındakı işıqlar fotosintezə töhfə verir.
Fotosistemin işıq toplayıcı kompleksi xlorofil b, karotenoid kimi köməkçi piqment-
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fermentasiyası ilə laktata çevirərək, buradan ATP əldə etməyə çalışacaq.
4. Oksigen varlığında yağ molekullarının enerjisinin çoxunu ehtiva edən yağ
turşusu zəncirləri oksidləşdirilərək, sitrik turşusu dövrəsinə və elektron daşıma
zəncirinə yeridilir. Qızğın idman zamanı, əzələlər kəskin oksigen ehtiyacı duyduqlarında isə, ATP yalnız qlikoliz ilə istehsal olunmalıdır. Yağ molekulunun kiçik bir
hissəsi olan qliserin gövdəsini qlikoliz ilə oksidləşdirmək olar, ancaq bu hissədən
əldə olunan enerji yağ turşular ilə müqayisədə çox azdır. (Buna görə, məşq intensivliyini ürəyin maksimum gücünün 70%-indən aşağı tutmaq yağları yandırmaq
üçün daha effektivdir, çünki bu şərtlərdə əzələ üçün lazımı həcmdə oksigen təmin
olunur.)

Əlavə A Cavablar

lər ehtiva edir. Bu piqmentlər müxtəlif dalğa uzunluqlarında işıq udub xlorofil b
molekuluna keçirərək, fotosintezin faydalı işıq spektrini genişlədir.
10.3
Dövrənin reduksiya
mərhələsində ATP
üçkarbonlu molekula
fosfat əlavə edir.
NADPH isə, bu
molekulu G3P-yə
reduksiya edir. Həmçinin, ATP bərpa
mərhələsində də istifadə olunur: 5 ədəd
G3P molekulunun
3 ədəd beşkarbonlu
RuBP-yə çevrilməsi.
Rubisko karbon tutulma prosesinin ilk
addımı olan CO2-nin
RuBP-yə qoşulmasını
katalizasiya edir.
10.4 Həm C4, həm də CAM fotosintezi CO2 qazını ilk başda dördkarbonlu birləşmə istehsal etmək üçün istifadə edir. C4 bitkilərində, bu, mezofil hüceyrələrdə baş
verərkən, CAM bitkilərində proses gecə baş verir. Daha sonra, bu birləşmə parçalanır və CO2 buraxılır (C4 topa örtüyü hüceyrələrində, CAM bitkilərində gündüzlər).
İlkin mərhələdə, CO2 ilə birləşən molekulun bərpası üçün ATP tələb olunur. Bu
biokimyəvi yollar ATP istehlak edən fototənəffüs əməliyyatından istifadə etmir.
C3 bitkiləri, beləcə, isti, quru və bol işıqlı şəraitdə stomaları bağlayaraq, fotosintez məhsuldarlığını aşağı salır. Nəticə etibarilə, isti, quru iqlimlərdə C4 və CAM
bitkiləri daha uğurlu olmalıdır. 10.5 Fotosintez edən canlılar birbaşa və ya dolaylı
yolla bütün digər canlıları karbohidrat şəklində qida ilə təmin edir. Bu orqanizmlər fotosintez qabiliyyəti olmayan canlıların edə bilmədiyi, günəş işığından enerji
yığmaq əməliyyatını həyata keçirir. Fotosintezçilər, bundan əlavə, O2 də istehsal
edərək, aerob canlıların tənəffüs prosesinin vacib elementini təmin edir.

Şəkil 11.16 Yekunda 100 000 000 (yüz milyon və ya 108) qlükoz molekulu sərbəst
buraxılır. Birinci addım yolu 100 dəfə gücləndirir (bir epinefrin 100 G proteini
aktivləşdirir). İkinci addım gücləndirmir. Növbəti addım 100 dəfə gücləndirir:
102 aktiv adenilik siklaq 104 cAMP çıxarır. Bu addım gücləndirmir. Növbəti iki
addımın hər birində siqnal şiddəti 10 dəfə artır.
Şəkil 11.17 Şəkil 11.14-də göstərilən siqnalötürmə yolu PIP2 molekulunun DAG
və IP3 ikinci xəbərçilərə parçalanması ilə nəticələnir. Bunlar fərqli cavablar yaradır.
DAG-ın verdiyi nəticədən bəhs olunur, ancaq göstərilməyib. B hüceyrəsi üçün
göstərilən yol haçalanıb iki cavab yaratdığı üçün bənzərdir.

Yoxlama 11.1
1. Əks cütləşmə tipli hüceyrələrdə (a və α) bir tip yalnız əks tipin hüceyrələrində olan reseptora bağlana bilən siqnal molekulları ifraz edir. Beləcə, a cütləşmə
tipinin faktoru digər bir a hüceyrəsinə bağlana və özünə doğru böyüməyə sövq
edə bilməz. Yalnız hüceyrəsi bu siqnal molekulunu qəbul edə və yönlü böyümə
ilə cavab verə bilir. 2. Qlikogen fosforilaz epinefrin siqnalötürmə yolunun cavab
mərhələsi olan üçüncü addımda fəaliyyət göstərir. 3. Qlükoz 1–fosfat əmələ
gəlməyəcək, çünki qlikogen fosforilaz enziminin aktivləşməsi üçün parçalanmamış
membranda yerləşən reseptor və bütöv siqnalötürmə yolu kimi bütöv hüceyrədə
yerləşən komponentlər tələb olunur. Bu enzimlər hüceyrəsiz mühitdə, siqnal
vasitəsilə, birbaşa qarşılıqlı əlaqə ilə aktivləşmir.

Yoxlama 11.2
1. NGF suda həll olan, yəni hidrofilik maddədir. Buna görə, steroid hormonlarda
olduğu kimi lipid membrandan keçə bilmədiyi üçün hüceyrədaxili reseptorlara
da bağlana bilmir. Buradan, NGF reseptorunun plazma membranında yerləşməli
olduğu nəticəsi çıxır və bu nəticə reallıqla üst-üstə düşür. 2. Qüsurlu reseptora
malik hüceyrə siqnal ötürüldüyü zaman ona düzgün şəkildə cavab verə bilməyəcəkdir. Nəticə hüceyrə üçün, böyük ehtimalla, dağıdıcı olacaqdır, çünki hüceyrəvi
fəaliyyətlərin tənzimi belə reseptorlardan asılıdır. 3. Liqandın reseptora bağlanması
ilə reseptor formaca fərqliləşərək siqnalötürmə qabiliyyətini dəyişdirir. Allosterik
tənzimləyicinin enzimə bağlanması enzimin formasını dəyişdirir və enzim aktivliyini artırır və ya azaldır.

Yoxlama 11.3

Sınaq

1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. C
10.

ATP tilakoidin
xaricində olacaq.
Tilakoidlərin qaranlıqda ATP istehsal
edə bilməsinin səbəbi
membran ətrafında
süni proton qatılıq
qradiyentinin yaradılmış olmasıdır. Beləcə,
ATP sintaz kompleksinin ATP sintezi
üçün tələb etdiyi
proton qradiyentinin
işıq reaksiyaları tərəfindən yığılmasına
ehtiyac yoxdur.

Fəsil 11
Şəkil Sualları
Şəkil 11.6 Epinefrin siqnal molekuludur, onun hüceyrə səthi reseptoruna bağlanacağını təxmin etmək olar. Şəkil 11.8 Bu passiv nəqliyyat nümunəsidir. İon öz qradiyenti boyu aşağıya doğru axır və enerji tələb etmir. Şəkil 11.9 Aldosteron steroid
olub, hidrofob molekuldur və buna görə, lipid qoşalayın hidrofob təbəqəsindən
birbaşa keçə bilir. Hidrofil molekullar bunu edə bilmir.
Şəkil 11.10 Bütün fosforilyasiya silsiləsi dayanar. Siqnal molekulunun bağlı
olub-olmamağından asılı olmayaraq, protein kinaz 2 hər zaman inaktiv olacaq və
hüceyrəvi cavabı əmələ gətirən bənövşəyi rəngli proteini aktivləşdirməyəcək.
Şəkil 11.11 Siqnal molekulu (cAMP) hər zaman aktiv qalıb siqnal ötürməyə
davam edəcəkdir.
Şəkil 11.12

1. Protein kinaz ATP-dən bir fosfat qrupunu başqa bir enzimə (adətən, başqa bir
protein kinaza) köçürərək, adətən, onu aktivləşdirən enzimdir. Bir çox siqnalötürmə yolu bu əlaqənin silsiləsini ehtiva edir. Bu silsilə reaksiyada bir fosforlaşmış
protein kinaz növbəti protein kinazı fosforlaşdırır. Belə forsforlaşma silsiləsi siqnalı
hüceyrə xaricindən cavabı verən proteinlərə ötürür. 2. Protein fosfataz enzimləri
kinazların təsirini əksinə çevirir. Əgər siqnal qatılığı reseptora aramsız şəkildə, təkrar-təkrar bağlanacaq qədər yüksək deyilsə, kinazlar fosfatazlar tərəfindən inaktiv
vəziyyətə geri qaytarılır. 3. Ötürülən şey siqnalın reseptora bağlandığı haqqında
informasiyadır. Proses proteinlərarası ardıcıl qarşılıqlı əlaqə nəticəsində proteinlərin
formaca dəyişməsi və siqnalın, yəni informasiyanın birindən digərinə ötürməsi
ilə baş verir. 4. IP3-ə bağlı kanallar açılaraq ER və sitoplazmaya kalsium ionlarının
axımına imkan verəcək, beləcə, sitozoldakı Ca2+ ion qatılığının artmasına səbəb
olacaqdır.

Yoxlama 11.4
1. Ardıcıl silsilə aktivləşmə prosesinin hər bir addımında bir molekul və ya ion
növbəti addımda işləyən birdən çox molekulu aktivləşdirə bilir. Beləcə, hər
addımda siqnalın şiddəti artır və yekunda ilkin siqnal xeyli gücləndirilir. 2. Çərçivə
proteinləri siqnalötürmə yollarının molekulyar komponentlərini kompleks şəkilndə bir yerdə tutur. Fərqli çərçivə proteinləri fərqli komponent dəstlərini bir yerə
yığaraq, fərqli molekulyar qarşılıqlı əlaqə zəncirləri əmələ gətirəcək və beləcə,
fərqli hüceyrəvi cavab ilə yekunlaşacaqdır.
3. Düzgün işləməyən protein fosfataz bəlli reseptor və ya ötürücü proteinlərin
defosforlaşmasına gətirib çıxarayacaq. Nəticədə, aktiv siqnalötürmə yolu dayandırılmayacaq. Həqiqətən də, bir araşdırma kolorektal xərçəng şişlərindən alınmış
hüceyrələrin 25%-ində dəyişdirilmiş protein fosfataz aşkarlamışdır.

Yoxlama 11.5
1. Məməlilərdə əl, ayaq, pəncə kimi strukturların əmələ gəlməsində barmaqlararası hüceyrələr apoptoz keçirməlidir. Bu proses sözügedən orqanlara forma
verərək, pərdəli halın qarşısını alır. Məsələn, barmaqlararası apoptozun yoxluğu su
quşlarında pərdəli ayaqların formalaşmasına səbəb olur.
2. Ölüm siqnalı qəbuledicisi olan bir reseptor proteini siqnalsız da aktivləşəcək
şəkildə qüsurludursa, normalda baş verməməli olan apoptoz işə düşəcəkdir. Bənzər nəticələri siqnalötürmə yolunun ötürücü və ya cavab proteinlərini özündən
əvvəlki protein və ya ikincili xəbərçi ilə əlaqəyə girmədən də aktivləşdirən hər
hansı proteinindəki nasazlıqlarda da müşahidə etmək mümkün olmalıdır. Bunların
əksinə, özündən əvvəlki protein və ya başqa komponentlə əlaqəsi qopan siqnalötürmə yolundakı hər hansı protein isə, normalda baş verməli olan yerdə apoptozu
işə salmayacaqdır. Məsələn, ölüm siqnalı liqand qəbuledicisi bir reseptor protein
liqanda bağlandıqda belə aktivasiya olmaya bilər. Bu halda, siqnal hüceyrə içində
köçürülmədən dayanar.

İcmal Sualları
11.1 Bir hüceyrənin hormona cavab verə bilməsi hüceyrə səthində və ya hüceyrənin daxilində həmin hormana bağlana bilən reseptorun varlığından asılıdır. Hər
hansı hormona verilən cavabın təbiəti hüceyrə içindəki spesifik siqnalötürmə
yolundan asılıdır. Bu cavab hüceyrə tipinə görə dəyişə bilər. 11.2 GPCR və RTKnın hər ikisi siqnal molekulu (liqand) üçün hüceyrə xaricində bağlanma yerinə və
membran içində yerləşən bir və ya daha çox sayda α-spiral polipeptid bölgələrinə
malikdir. GPCR tək fəaliyyət göstərərkən, RTK ikili (dimerizasiya) və ya böyük
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Sınaq
1. D 2. A 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C
8. Aşağıdakı biokimyəvi yolun mümkün sxemlərindən biridir. Bənzər başqa sxemlər də doğrudur.

Yoxlama 12.2
1. 6 xromosom. Duplikasiya olunub. 12 xromatid. 2. Mitozdan sonra gələn sitokinez ilə həm bitki, həm də heyvanda genetik olaraq eyni iki bala hüceyrə yaranır.
Lakin sitoplazmanı bölüşdürmə mexanizmləri fərqlənir. Heyvanlarda sitokinez
aktin filamentlərinin yaratdığı büzülən halqa ilə valideyn hüceyrənin şırımla ikiyə
ayrılması ilə baş verir. Bitkilərdə isə, hüceyrənin ortasında yaranmağa başlayan
lövhə hüceyrənin plazma membranı ilə birləşənədək böyüyür. Valideyn hüceyrənin lövhəsində yekununda, iki bala hüceyrəni ayıracaq yeni divar əmələ gəlir.
3. S fazasının sonundan başlayaraq, interfaza və daha sonra, mitozun metafazasının sonunadək. 4. Eukariot hüceyrə bölünməsində tubulin iy əmələgəlməsində
iştirak edərkən, aktin sitokinezdə fəaliyyət göstərir. Bakteriyanın ikiyə ayrılmasında isə, bunun əksi baş verir: Aktinəbənzər molekulların bakteriya xromosomlarını
əks qütblərə çəkdiyi, tubulinəbənzər molekulların isə, hüceyrələri bir-birindən
ayırdığı təxmin olunur. 5. Motor proteinləri olduğu üçün mühərrikli avtomobilə
bənzədilən kinetoxor iylər ilə daşınan xromosoma (qoşquya) qoşulur. 6. Tubulinlərdən ibarət olan mikroborucuqlar qovuqcuq və digər orqanellərin üzərində daşına bildiyi dəmir yolları kimi işləyir. Bu nəqliyyat motor proteinləri ilə tubulinlərin
qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır. Əzələ hüceyrələrində mikroliflərin aktinləri miozin
liflər ilə qarşılıqlı əlaqə içində əzələlərin yığılmasını təmin edir.

Yoxlama 12.3

1. Sağdakı nüvə başda G1 fazasında idi, ona görə də hələ xromosomlarını duplikasiya edə bilməmişdi. Soldakı nüvə M fazasında idi, ona görə də, xromosomları
artıq duplikasiya olmuşdu. 2. Hüceyrənin G2 məntəqəsini keçə bilməsi üçün
MPF lazımi səviyyəyə çatmalıdır. Bu siklinlərin yığılıb Cdk ilə birləşərək (aktiv)
MPF əmələ gətirməsi ilə olur. MPF daha sonra, başqa proteinləri fosforlaşdıraraq,
mitoza təkan verir. 3. Aktivləşən hüceyrədaxili reseptorlar nüvədə TF olaraq işləyə
və nəzarət-keçid məntəqəsini keçib hüceyrənin bölünməsinə təkan verə bilər.
Liqandla aktivləşdirilən RTK reseptoru dimer əmələ gətirər və bu dimerlər bir-birini fosforlaşdırar. Bu silsilə siqnalötürməyə təkan verəcək və sonda nüvədə genləri
işə salacaqdır. Estrogen reseptorunda olduğu kimi, bu genlər hüceyrəni bölünməyə
təşviq edən proteinlər istehsal edəcəkdir.

İcmal Sualları

Fəsil 12
Şəkil Sualları
Şəkil 12.4

Şəkil 12.8

Bir bacı xromatid aşağıdakı, digər
xromatidi işarələmək də doğru olar.
Şəkil 12.5 Xromosomun 4 qolu
vardır. Addım 2-dəki bir (duplikasiya olmuş) xromosom addım
3-də 2 xromosom (duplikasiya
olmamış) halına gəlir. Addım 2-dəki
duplikasiya olmuş xromosom tək bir
xromosom sayılır.
Şəkil 12.7 12; 2; 2; 1

12.1 Eukariot DNA xromosom adlı strukturlar şəklində paketlənir. Hər bir
xromosom yüz minlərlə gen daşıyan tək bir uzun DNA molekulu və ona bağlı
proteinlərdən ibarətdir. Bu proteinlər xromosom quruluşunu qoruyub saxlayır
və gen aktivliyinin tənzimində iştirak edir. DNA-protein kompleksi xromatin
adlanır. Xromatinlər hüceyrə bölünmə prosesi içində deyilkən, uzun və nazikdir.
Bölünməyə başlamadan əvvəl, hüceyrə hər bir xromosomunu duplikasiya edir.
Duplikasiya olmuş DNA nüsxələri sentromer bölgəsindəki proteinlər ilə bir-birinə
bağlı qalıb, bacı xromatidlər adlanır. Bir sıra canlıda bu bağlanma bütün xromatid
boyunca baş verir və bacı xromatid koheziyası adlanır. 12.2 Xromosom intefazanın
G1 mərhələsində və mitozun anafaza ilə telofaza mərhələlərində tək DNA-lıdır.
S fazasında DNA replikasiyası ilə bacı xromatidlər yaranır, xromosom iki DNA-lı
vəziyyətini interfazanın G2, mitozun profaza, prometafaza və metafaza mərhələlərində qoruyur. 12.3 Nəzarət-keçid məntəqələri hüceyrənin növbəti mərhələyə
hazır olub-olmadığını yoxlayır. Dövrə daxili və xarici siqnallar əsasında bu
məntəqələrdən keçə bilir. G1 məntəqəsi dövrənin davam etməsi və ya G0 fazasına
girişi barədə qərarın verildiyi yerdir. Buradakı siqnallar, adətən, böyümə faktorları
kimi xarici mənbələrdən gəlir. G2 məntəqəsini keçmək üçün yetərsayda MPF
kompleksi olmalıdır. MPF bir sıra mitoz hadisəsini koordinasiya edir. MPF siklin
komponentlərinin parçalanmasına təkan verərək, M fazasını yekunlaşdırır. M fazası bir sonrakı dövrədə S və G2 fazalarında yetərli siklin yığılanadək gözləməli olur.
M fazası məntəqəsini keçmək üçün isə, bütün xromosomların kinetoxor liflərinə
bağlanması və metafaza lövhəsində düzülməsi şərti vardır. Yalnız bundan sonra
bacı xromatidlər ayrılır.

Sınaq
1. B 2. A 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A 8. D 9. Əsas hadisələrin təsviri üçün Şəkil 12.7yə baxın. Hər bir mərhələ üçün yalnız bir hüceyrə göstərilmişdir, ancaq mikroqrafda başqa hüceyrələr də tapmaq mümkündür.

Şəkil 12.9 Nişan ən yaxındakı qütbə doğru hərəkət edərdi. Bu qütb ilə nişan
arasındakı fluoresent mikroborucuqların uzunluğu qısalar, xromosom ilə nişan
arasındakı məsafə isə, eyni qalardı. Şəkil 12.14 Hər iki halda, G1 nüvəsi normalda
S fazasına daxil olacağı zamanadək G1 fazasında qalardı. Xromosom sıxlaşması
və iy əmələgəlməsi S və G2 fazaları bitənədək həyata keçməzdi. Şəkil 12.16
Diaqramda G2 məntəqəsinin keçiş nöqtəsi qrafikdəki zaman oxunun başlanğıcına,
mitoz fazasına giriş (diaqramdakı sarı sahə) isə qrafikdəki MPF aktivliyi və siklin
qatılığındakı zirvələrə (sarı M bölgəsi) uyğun gəlir. Diaqramdakı G1 və S fazalarında Cdk siklinsizdir. Buna görə, qrafikdəki siklin qatılığı və MPF aktivliyi aşağıdır.
Diaqramdakı bənövşəyi əyri ox siklin qatılığını göstərir və qrafikdəki S fazası sonu
ilə bütün G2 fazasına uyğun gəlir. Bundan sonra, hüceyrə dövrəsi yenidən başlayır.
Şəkil 12.17 Hüceyrə uyğun şərtlərdə bölünər. Bala hüceyrələr və onların balaları
da həmin məntəqədə dayanmadan (ayaq saxlamadan) keçib bölünərlərsə, qısa
zamanda anormal hüceyrə kütləsi yığılacaqdır. Bu tip səhv hüceyrə bölünməsi xərçəng inkişafına yol aça bilir. Şəkil 12.18 PDGF-li qabda olan hüceyrələr böyümə
faktoru siqnalına cavab verə bilməyəcək və beləcə, bölünməyəcək. Bu kultura
PDGF-siz qabdakı kulturaya bənzər olacaq.

Yoxlama 12.1
1. 1; 1; 2 2. 39; 39; 78

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, TəkamülƏLAVƏ
və Elmi
A Araşdırma
Cavablar
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qruplar halında işləyir. GPCR, adətən, bir siqnalötürmə yolunu işə salarkən, bir
RTK dimerinin çoxsaylı aktiv tirozinləri eyni zamanda fərqli siqnalötürmə yollarına təkan verə bilir. 11.3 Protein kinaz başqa proteinə fosfat qrupu əlavə edən
enzim olub, adətən, siqnalötürücü fosforilyasiya silsiləsində iştirak edir. İkincili
xəbərçi kiçik, qeyri-protein molekul və ya ion olub sürətlə diffuziya olunma və
siqnalı hüceyrə içində yayma qabiliyyətinə malikdir. Bu ötürücülər eyni yolda iştirak edə bilir. Misal olaraq, cAMP ikincili xəbərçi tərəfindən akivləşdirilən protein
kinaz A-nın başqa proteinləri fosforilyasiya etməsi götürülə bilər. 11.4 G proteinə
qoşulu yollarda G proteinin GTPaz hissəsi GTP-ni GDP-yə çevirərək, G proteini
inaktivləşdirir. Protein fosfataz aktiv proteinlərdən fosfat qrupunu çıxararaq,
protein kinazların silsilə reaksiyasını dayandırır. Fosfordiesteraz cAMP-ni AMP-yə
çevirərək, siqnalötürmə yolunda cAMP-nin təsirini azaldır. 11.5 Planlı hüceyrə
ölümünün təməl mexanizmi eukariot təkamülünün çox erkən dövrlərində ortaya
çıxmışdır və bu biokimyəvi yolun genetik əsası heyvan təkamülü boyu qorunub
saxlanılmışdır. Bu mexanizmlər bütün heyvanların həyatında fundamental rol
oynayır.

Yoxlama 13.4

10.

1. Bir gendə baş verən mutasiyalar onun fərqli versiyalarını, allellərini yaradır.
2. Krossinqoversiz meyoz I xromosomlarının sərbəst paylanması, nəzəri olaraq,
2n fərqli qamet, təsadüfi mayalanma isə, 2n×2n qədər fərqli ziqot yaratma
potensialına malikdir. Çəyirtkənin haploid sayı milçəyinkindən dəfələrlə çox
olduğu üçün, iki çəyirtkənin yaradacağı müxtəliflik milçəyinkindən çox olmalıdır.
3. Ata və ana xromatidlərin krossinqover keçirən parçaları genetik olaraq eynidirsə,
yaranan rekombinant xromosom valideynlərinki ilə eyni olacaqdır. Krossinqover
yalnız fərqlənən allellər üzərində işlədiyində genetik müxtəlifliyə töhvə
verəcəkdir.

Əlavə A Cavablar

İcmal Sualları

Fəsil 13
Şəkil Sualları
Şəkil 13.4 Şəkildə iki xromosom dəsti vardır. Şəkildə 3 homoloji xromosom cütü
vardır. Şəkil 13.6 a-da haploid hüceyrələr mitoz keçirmir. b-də haploid sporlar
qametofit, haploid hüceyrələr isə qamet əmələ gətirmək üçün mitoz keçirir. c-dəki
haploid hüceyrələr ya çoxhüceyrəli, ya da təkhüceyrəli haploid orqanizm əmələ
gətirmək üçün mitoz keçirir və bu təkhüceyrəli orqanizmdə də qamet əmələ
gətirmək üçün mitoz baş verir.
Şəkil 13.7
Sadəlik xətrinə, DNA-lar qısa zəncirlər şəklində
göstərilib, ancaq həqiqətdə, xromosom və
xromatidlər burulub sarılmış çox uzun molekullar
ehtiva edir. Şəkil 13.8 İki dəfə mitoz keçirən
6 xromosomlu bir hüceyrədən əmələ gələn
4 hüceyrənin hər birində yenə 6 xromosom
olacaq, ancaq Şəkil 13.8-dəki hüceyrələrin 3
xromosomu var. Mitozda DNA replikasiyası və
beləcə, xromosom replikasiyası hər profazadan
əvvəl baş verərək, bala hüceyrələrin valideyn
qədər xromosoma malik olmasını təmin edir.
Meyozda isə, əksinə, replikasiya profaza II-dən
əvvəl baş vermir, yalnız profaza I-dən əvvəl baş
verir. Beləcə, iki mitozda xromosomlar iki dəfə
replikasiya olub iki dəfə bölündüyü halda, bir
meyozda replikasiya bir dəfə, bölünmə isə iki
dəfə həyata keçir. Şəkil 13.10 Bəli. Telofaza
I-dəki 6 xromosomun hər biri (hər hüceyrədə
3) bir rekombinasiya keçirmiş və bir keçirməmiş
xromatidə malikdir. Beləcə, soldakı hüceyrə üçün
8 fərqli xromosom dəsti mümkündür. Eyni şey
sağdakı hüceyrə üçün də keçərlidir.

13.1 Genlər spesifik xassələri kodlayır. Övladların genləri valideynlərindən alması
onların öz aralarındakı və valideynləri ilə bənzərliklərinin əsasını təşkil edir. İnsan
cinsi yolla çoxalan canlıdır və bu yeni nəsildə yeni gen kombinasiyası, nəticədə,
yeni əlamətlər deməkdir. Beləliklə, övladlar ata-analarının klonları olmurlar. İnsan
qeyri-cinsi yolla çoxalsayadı, bu baş verərdi. 13.2 Heyvan və bitkilər cinsi yolla,
meyoz və mayalanmanın növbələşməsi ilə çoxalırlar. Hər ikisi haploid qamet
və bunların qovuşması ilə diploid ziqot əmələ gətirir. Ziqotlar mitoz bölünərək
çoxhüceyrəli orqanizm formalaşdırır. Heyvanlarda haploid hüceyrələr mitoz
keçirmədən qametə çevrilir. Bitkilərdə isə, meyozla çıxan haploid hüceyrələr
mitozla çoxalaraq qametofit adlanan çoxhüceyrəli orqanizmə çevrilir. Bu orqanizm,
daha sonra, haploid qametlər istehsal edir. Ağac kimi bitkilərdə, qametofit ölçü
olaraq çox kiçikdir və gözə çarpmır. 13.3 Homoloji cütlüyün üzvləri meyoz I-in
sonunda, fərqli hüceyrələrə paylandıqlarından, cütləşmələri və profaza II-də
krossinqover keçirmələri mümükün deyil. 13.4 Birincisi, metfaza I-dəki sərbəst
paylanma ilə hər bir homoloji cütlük digərlərindən müstəqil şəkildə metafaza
lövhəsinə düzülür. Beləcə, meyoz I-dəki bala hüceyrə hər xromosom cütündən
təsadüfi şəkildə birini alır. İkincisi, krossinqoverdən sonra xromosom bütövlüklə
ata və ya ana xromosomu olmaqdan çıxaraq, bacı olmayan xromatidin, yəni digər
homoloqun parçalarını ehtiva edir. (İkinci krossinqover içəridə baş verdikdə, bacı
olmayan xromatiddən qaynaqlanan parça daxili bölgələrdə yarana bilir.) Bu, yeni
allel kombinasiyası şəklində əlavə müxtəliflik yaradır. Müxtəlifliyi artıran üçüncü
amil təsadüfi mayalanmadır. Fərqli genetik kombinasiyalı çox sayda spermin
bənzər müxtəliflik səviyyəsinə malik hər hansı bir yumurta ilə birləşmə fürsəti
ümumi müxtəlifliyi daha da artırır.

Sınaq
1. A 2. B 3. A 4. D 5. C
6. (a)

Yoxlama 13.1
1. Valideynlər genlərini balalarına ötürürlər. Genlər mRNA istehsalını idarə
edərək, hüceyrənin spesifik enzim və digər protein sintez planını təyin edir.
Ümumilikdə, bu proseslər fərdin irsən aldığı xassələri ortaya çıxarır. 2. Bu cür
orqanizmlər mitoz ilə çoxalır. Mutasiya yoxdursa, bu bölünmə tipi valideyn
genomu ilə tamamilə eyni genoma sahib balalar törədir. 3. Klonlamalıdır. Başqa
güllər ilə çarpazlaşdırma yeni nəsildə yeni çeşidlənmələr yaradacaqdır. Bağban
arzu etdiyi gülü əldə etdiyinə görə, onları eynilə saxlamaq istəyəcəkdir.

Yoxlama 13.2
1. 6 xromosomun hamısı duplikasiyadan keçib, yəni hər biri iki DNA ehtiva
edir. Nəticədə, hüceyrədə 12 DNA molekulu var. Haploid say n 3-dür. Bir dəst
hər zaman haplodiddir. 2. 23 cüt xromosom və iki dəst var. 3. Bu canlı Şəkil
13.6c-dəki həyat dövrəsinə malikdir. Ona görə, göbələk, ibtidailər və ya yosunlar
qrupuna aid olmalıdır.

Yoxlama 13.3
1. Bu xromosomların bənzərliyi hər birinin iki bacı xromatiddən ibarət olması və
metafaza lövhəsinə bənzər düzülüşləridir. Fərq mitoz ilə bölünən hüceyrədə bacı
xromatidlərin genetik olaraq eyni olmasında, meyoz ilə bölünən hüceyrədə isə,
meyoz I-də baş verən krossinqover səbəbilə fərqlənməsindədir. Bundan başqa,
mitozun metafazasında xromosom dəsti diploid və ya haploid ola bilərkən, meyoz
II-nin metafazasında hər zaman haploid olur. 2. Krossinqover baş tutmasa, iki
homoloq hər hansı bir yolla bir-biriylə əlaqə qura bilməz. Bacı xromatidlərin
hamısı ya ana, ya da ata xromatidləri olar; nə bir-birinə, nə də bacı olmayan
xromatidlərə bağlanmaz. Bu, metafaza I-də homoloqların yanlış düzülməsinə və
nəticədə, qametlərdə anormal sayda xromosomlara səbəb ola bilər.
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(b) Haploid dəst rəngindən asılı olmadan bir uzun, bir orta və bir qısa
xromosomdan ibarətdir. Məsələn, bir uzun qırmızı, bir orta mavi və bir qısa
qırmızı xromosom bir haploid dəst təşkil edər. (Krossinqover baş vermişsə,
xromosom alabəzək olar.) Bütün qırmızı və mavi xromosomlar birlikdə doploid
dəsti təşkil edir. (c) Metafaza I. 7. Proses məhz meyozdur, çünki homoloji
cütlüklərin iki homoloqu bir-birinə yapışıb. Bu mitozda baş vermir. Bundan əlavə,
xiazmalar var, yəni krossinqover baş vermişdir. Krossinqover yalnız meyozda baş
verir.

Fəsil 14

Şəkil Sualları
Şəkil 14.3 Bütün balalar bənövşəyi çiçəkli olar. Nisbət 1 bənövşəyi: 1 ağ. P nəsli
bitkiləri safqandır və öz-özünə tozlanmaya bənzər şəkildə, iki bənövşəyi çiçəkli
cütləşdiyində yeni nəsil eyni olmalıdır. Yəni, bütün balalar eyni əlamətə sahib
olacaqlar. Əgər Mendel təcrübələrini F1 nəslində dayandırsaydı, ağ faktorun yox
olduğu və heç vaxt yenidən ortaya çıxmayacağı nəticəsinə gələ bilərdi.

tip üçün ehtimal hesablanır, daha sonra, toplama qaydasına əsasən, şərti ödəyən
bütün genotiplərin ehtimalı tapılır:

Şəkil 14.8

Asılı paylanma halında:
Valideynlər

pp ehtimalı

YyRr bitkisinin
spermaları

1/2 sarı hamar : 1/2 yaşıl qırışıq

Yoxlama 14.3

1 sarı hamar: 1 yaşıl qırışıq
Fenotip nisbəti

1. Natamam dominantlıq bir genin iki alleli arasındakı əlaqəni bildirirkən, epistaz
iki gen və onların müvafiq allelləri arasındakı əlaqədən bəhs edir. 2. Uşaqların
yarısının A, digər yarısının isə B qan qrupu ilə doğulacağı təxmin olunur.
3. Qara və ağ allellər natamam dominantlıq sərgiləyirlər. Heteroziqot, burada, boz
rənglidir. Boz xoruz ilə qara toyuğun cütləşməsi, təxminən, eyni sayda boz və qara
bala əmələ gətirməlidir.

Sərbəst paylanma halında:
Valideynlər

Yoxlama 14.4
yyrr bitkisinin
yumurtaları

YyRr bitkisinin
spermaları

1/4 sarı hamar : 1/4 sarı qırışıq : 1/4 yaşıl hamar : 1/4 yaşıl qırışıq

1 sarı hamar : 1 sarı qırışıq : 1 yaşıl hamar : 1 yaşıl qırışıq
Fenotip nisbəti
Bəli, bu çarpazlama da, eyni şəkildə, alimə iki hipotez üçün ayrı fərqləndirici
təxminlər qurub, doğru olanı təyin etməyə kömək edərdi.
Şəkil 14.10 Yoldaşınız, böyük ehtimalla, F1 nəslindəki hibridləri göstərəcək
və iddiasını onların homoziqot valideynlərin aralıq fenotipləri olduğu faktı ilə
əsaslandıracaqdır. Siz isə, F1 hibridlərinin çarpazlanmasından əldə olunan nəsildə
ağ fenotipin yenindən ortaya çıxdığını göstərərək, çəhrayı valideynləri ilə eyni olmayan balaların ortaya çıxdığını və bunun da irsi prosesdə əlamətlərin qarışdığını
iddia edən hipotezlə örtüşmədiyini deyə bilərsiniz. Şəkil 14.11 Həm IA, həm də IB
allelləri i allelinə dominantdır, çünki i alleli karbohidrat əlavə etmir. IA və IB allelləri kodominantdır və IAIB heteroziqotlarda hər ikisi ekspressiya olunaraq, AB qan
qrupu fenotipini ortaya çıxarır. Şəkil 14.12 Burada, standard çarpazlamanın 3 və
1 nəticələri tək bir fenotip altında toplanmışdır. Buna səbəb ee itlərində piqment
yığılmamasıdır. Beləliklə, genotipcə Q olan 3 it (normalda, qara) genotipi qq olan
itlərdən (normalda, qəhvəyi) fərqlənmir. Şəkil 14.16 Punnett cədvəlindən normal
piqmentasiya göstərən 3 fərddən 2-sinin daşıyıcı olduğunu görürük, yəni ehtimal
2/3-dir. Ehtimal hesabları apararkən, bilinən hər şeyi nəzərə almalısınız. Sözügedən
şəxsin aa olmadığı bilinir, ona görə 3 mümkün genotip nəzərə alınmalıdır.

Yoxlama 14.1

Valideynlər

1. Sərbəst paylanma qanununa
əsasən, 25 bitkinin (balaların 1/16-i)
aatt, yəni hər iki xarakter baxımından
resessiv olacağı təxmin olunur. Həqiqi
rəqəmlər nisbətinin bundan bir qədər
fərqli olma ehtimalı böyükdür.

AaTt bitkisinin
spermaları

AaTt
bitkisinin
yumurtaları

2. Bikti 8 fərqli qamet istehsal edə bilər: (YRI, YRi, YrI, Yri, yRI, yRi, yrI
və yri). Özünü tozlama halında, mümkün olan bütün qametləri göstərmək
üçün 8 sütun və 8 sətirli Punnett cədvəli lazımdır. Cədvəldə mümkün qamet
qovuşmalarını təmsil edən 64 qutu olacaqdır. 3. Özünü tozlama cinsi yolla
çoxalmadır, çünki qamet əmələgəlmə prosesində meyoz iştirak edir. Bu qametlər,
daha sonra, mayalanma ilə birləşir. Nəticədə, özünü tozlama ilə yaranan
nəsil valideynlərindən genetik olaraq fərqlənir. (Səhifə 271-dəki alt-qeyddə
yazıldığı kimi, bir noxud bitkisi bir valideyn kimi götürülərək, ümumi müzakirə
sadələşdirilmişdir. Lakin unutmayaq ki, bir çiçəkdəki qametofitlər, texniki olaraq,
iki ayrı "valideyn" deməkdir.)

Yoxlama 14.2

1. 1/2 homoziqot dominant (AA), 0 homoziqot resessiv (aa) və 1/2 heteroziqot (Aa)
2. 1/4 BBDD; 1/4 BbDD; 1/4 BBDd; 1/4 BbDd 3. Şərti ödəyən genotiplər bunlardır:
ppyyIi, ppYyii, Ppyyii, ppYYii və ppyyii. Vurma qaydası istifadə olunaraq, hər geno-

1. 1/9. Sistik fibroz resessiv allel nəticəsində yarandığına görə, xəstə olan Sevil
ilə Nərimanın bacıları homoziqot resessiv olmalıdırlar. Buna görə, valideynləri
resessiv allel daşıyıcısıdırlar. Sevil və Nəriman sistik fibroz olmadıqlarına görə,
onların hər birinin daşıyıcı olma ehtimalı 2/3-dir. Hər ikisi daşıyıcıdırsa, 1/4
ehtimalla uşaqları xəstə olacaqdır. 2/3 × 2/3 × 1/4 = 1/9. Demək olar ki, 0. Sevil ilə
Nərimanın uşaqlarının xəstə olması üçün hər ikisi daşıyıcı olmalıdır. Xəstə uşaq
yalnız çox nadir bir mutasiya daşıyıcı olmayan fərddə sistik fibroz alleli əmələ
gətirərsə mümkün ola bilər. 2. Normal hemoqlobində 6-cı aminturşu yan zənciri
mənfi yüklü, turş xassəyə malik qlumatin turşusudur. Oraqvari hemoqlobində
isə, Glu yerini ondan çox fərqli olan, qeyri-polyar Val (valin) aminturşusuna
vermişdir. Proteinin birincili strukturu (aminturşu ardıcıllığı) yekunda proteinin
formasını və nəticədə, funksiyasını təyin edir. Valinli hemoqlobinlər bir-biriylə
qarşlıqlı əlaqə qurub uzun liflər əmələ gətirir, beləcə, proteinin funksiyasını
pozur və deformasiyaya uğramış qırmızı qan hüceyrələri ortaya çıxır. 3. Azad Bb
genotiplidir. İzah: Çoxbarmaqlılıq alleli (B) dominant olduğu üçün əlamət BB
və ya Bb genotipli insanlarda ortaya çıxır. Atası çoxbarmaqlı olmadığına görə,
genotipi bb olmalıdır. Bu Azadın atasından b alleli aldığını göstərir. Deməli, Azad
Bb genotiplidir, çünki çoxbarmaqlıdır. 4. Çiçək rəngli monohibrid çarpazlamada
nisbət 3.15 bənövşəyi: 1 ağdır. Ailə ağaclı insan ailəsində isə, nisbət 1 dad ala
bilən: 1 dad ala bilməyəndir. Fərq insan ailəsindəki kiçik nümunə ölçüsündən (iki
bala) qaynaqlanır. İnsan noxud kimi 929 bala verə bilsəydi, nisbət böyük ehtimalal
3:1 olacaqdı. Cədvəl 14.1-də heç bir noxud çarpazlamasında nisbətin tam olaraq,
3:1 olmadığına diqqət yetirin.

İcmal Sualları
14.1 Genin alternativ versiyaları olan allellər cinsi çoxalma prosesində valideyndən
balalara ötürülür. Bənövşəyi və ağ çiçəkli, homoziqot valideynlərin çarpazlanması
ilə əmələ gələn F1 nəsli tamamilə heteroziqot olur. Bu fərdlər bir valideyndən
bənövşəyi allel, digərindən isə ağ allel miras alırlar. Bənövşəyi allel dominant
olduğu üçün F1 nəslinin fenotipini təyin edir və ağ allelin ekspressiyasını örtür.
Yalnız F2 nəslində ağ allel homoziqot halda qoşalaşa bilir və nəticədə, ağ çiçək
əlaməti ekspressiya olunur.
14.2

Spermalar

Yumurtalar

Spermalar

Yumurtalar
3/4 sarı
1/4 yaşıl

3/4 hamar
1/4 qırışıq

3/4 sarı × 3/4 hamar = 9/16 sarı hamar
3/4 sarı × 1/4 qırışıq = 3/16 sarı qırışıq
1/4 yaşıl × 3/4 hamar = 3/16 yaşıl hamar
1/4 yaşıl × 1/4 qırışıq = 1/16 yaşıl qırışıq

= 9 sarı hamar : 3 sarı qırışıq : 3 yaşıl hamar : 1 yaşıl qırışıq
14.3 ABO qan qrupu çoxallelliyə nümunədir, çünki bir gen ikidən çox allelə
malikdir. Allellərdən ikisi kodominantlıq əlaqəsi içindədir, çünki genotipdə
hər iki allel olduğunda, iki karbohidrat (A və B) da mövcud olur. Onların hər
biri i allelinə tam dominantdır. Bu natamam dominantlıq deyil, çünki hər allel
fenotipə özünəməxsus şəkildə təsir edir, nəticə iki fenotipin ortası deyil. ABO qan
qrupunda tək gen olduğuna görə, nə epistaz, nə də çoxgenli irsiyyət nümunəsi
deyil. 14.4 Dördüncü uşağın sistik fibrozlu olma ehtimalı 1/4-dir. Hər hansı başqa
uşaq üçün olduğu kimi, burada da ehtimal eynidir, çünki hər uşaq müstəqil
bir hadisədir. Hər iki valideynin daşıyıcı olduğu bilinir. Ona görə, ilk üç uşağın
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Əlavə A Cavablar

ən azı iki resessiv əlamətə sahib
olanların nisbəti (təxmin olunur)

yyrr biktisinin
yumurtaları

daşıyıcı olub olmadığı biliyi dördüncü uşağın xəstəliyə tutulma ehtimalı haqqında
əlavə heç nə demir. Valideyn genotipi lazımi informasiyanın tək qaynağıdır.

Sınaq

Əlavə A Cavablar

1.

Sol ağaşıdakı iki xromosom F1 dişisinin hər birini bir P nəsli valideynindən alıb
ötürdüyü iki xromosoma bənzəyir. Valideynlərdən alınıb bala nəslə olduğu kimi
ötürüldüyü üçün onlara valideyn xromosomları demək olar. Digər iki xromosom
isə, F1 dişisinin meyozunda baş verən krossinqover ilə ortaya çıxır. F1 dişisinin
heç bir xromosomunda olmayan allel kombinasiyası ehtiva etdiyi üçün bunlara
rekombinant xromosom adı vermək olar. Buradakı b+ vg+ və b vg rekombinant
xromosomlar üzərindəki allel kombinasiyasının Şəkil 15.9 ilə 15.10-un valideyn
xromosomları üzərindəki allel kombinasiyası olduğuna diqqət yetirin. Oradakılara
valideyn xromosomu deyilməsi P nəsli xromosomları üzərində mövcud olan allel
kombinasiyasına əsaslanır.

Valideyn xromosomları

Rekombinant xromosomlar

Yoxlama 15.1

2. Kişi IAi, qadın IBi, uşaq ii. Yeni nəsildəki uşaqlar: 1/4 IAIB, 1/4 IAi, 1/4 IBi, 1/4 ii.
3. 1/2 4. Ss × ss çarpazlaması bala nəsildə 1 Ss : 1 ss genotip və 1 şişmiş : 1 qırışıq
fenotip nisbəti verər. Hər ikisində 2:2 ekvivalent cavabdır.

1. Ayrılma qanunu bir xarakter allelinin irsiyyəti haqqındadır. Sərbəst paylanma
qanunu iki xarakter allelinin irsiyyəti ilə əlaqəlidir. 2. Ayrılma qanununun fiziki
əsası anafaza I-də homoloqların bir-birindən ayrılmasıdır. Sərbəst paylanma isə,
metafaza I-də bütün xromosom cütlərinin fərqli şəkillərdə düzülməsinə əsaslanır.
3. Erkəkdə mutant fenotipin ortaya çıxması üçün yalnız bir mutant allelə malik
olması kifayət edir. Bu gen autosom cütü üzərində olsa idi, resessiv mutant
fenotipin ortaya çıxa bilməsi üçün allellərin hər ikisi mutant olmalı idi. Bunun baş
vermə ehtimalı isə daha azdır.

Yoxlama 15.2
1. Göz rəngi xarakterinin geni X üzərində yerləşdiyi üçün bütün dişi balalar
qırmızı gözlü və heteroziqot olacaq (Xa+ Xa). Bütün erkək balalar atadan Y
alacağı üçün ağ gözlü olacaq (Xa Y). Başaq sözlə, 1/2 bala qırmız gözlü heteroziqot
(daşıyıcı) dişi, 1/2 bala ağ gözlü erkək olacaq. 2. 1/4. (1/2 ehtimalla atadan Y alaraq
erkək olmaq × 1/2 ehtimalla anadan X ilə daşınan xəstəlik alleli almaq). Uşaq
oğlandırsa, xəstə olma ehtimalı 1/2-dir. Qızların xəstə olma ehtimalı yoxdur, 0-dır,
ancaq 1/2 ehtimalla daşıyıcı ola bilərlər. 3. Dominant allel tərəfindən törədilən
xəstəliklərdə daşıyıcı anlayışı yoxdur, çünki allelə malik bütün fərdlər xəstələnir.
Allel dominant olduğu üçün dişilər iki X xromosomuna malik olma üstünlüklərini
itirirlər, çünki xəstəliyin əmələ gəlməsi üçün bir allel kifayət edir. Bu allelə malik
ataların hamısı xəstəliyi bütün qızlarına ötürəcək və onlar da xəstə olacaqlar.
Allelə sahib olan və beləliklə, xəstə olan ana xəstəliyi oğul və qızlarının yarısına
ötürəcək.

Yoxlama 15.3

5. (a) 1/64; (b) 1/64; (c) 1/8; (d) 1/32 6. (a) 3/4 × 3/4 × 3/4 = 27/64; (b) 1 - 27/64 = 37/64;
(c) 1/4 × 1/4 × 1/4 = 1/64; (d) 1 - 1/64 = 63/64 7. (a) 1/256; (b) 1/16; (c) 1/256; (d) 1/64; (e) 1/128
8. (a) 1; (b) 1/32; (c) 1/8; (d) 1/2 9. 1/9 10. İlkin mutant, safqan, qıvrıq qulağı olmayan
pişiklərin cütləşməsidən, F1 nəslində qıvrıq allel dominantdırsa həm qıvrıq, həm
də qıvrıq olmayan balalar, qıvrıq allel resessivdirsə yalnız qıvrıq olmayan balalar
ortaya çıxacaqdır. Əlamətin dominant və ya resessiv olmasında asılı olmayaraq,
F1 pişiklərinin cütləşməsindən bəzi qıvrıq allel üçün homoziqot, safqan pişiklər
doğulacaqdır. Qıvrıq × qıvrıq cütləşməsindən yalnız qıvrıq fərdlər ortaya çıxırsa,
pişiklər safqandır. Həqiqətən, qıvrıq qulaq alleli dominantdır.
11. 25% və ya 1/4-i çəpgöz olacaqdır. Çəpgöz balaların hamısı (100%) ağ olacaqdır.
12. D dominant allel B/b lokusuna epistatikdir. Buna görə, F1 nəsli genotip
nisbəti 9 D–b– (rəngsiz) : 3 D–bb (rəngsiz) : 3 ddB– (bənövşəyi) : 1 ddbb (qırmızı)
olacaqdır. Ümumilikdə, fenotip nisbəti 12 rəngsiz : 3 bənövşəyi : 1 qırmızı
olacaqdır. 13. Resessiv. Təsir altında olan bütün fərdlər (Solmaz, Vüqar, Sevil və
Dilarə) aa homoziqot resessivdir. Vurğun Aa genotiplidir, çünki Solmazdan olan
uşaqlarının bəziləri təsir altındadır. Səməd, Sevinc, Cəlal və Bəxtiyar hamısı
Aa genotipi daşıyır, çünki onlar təsir altında olmayan uşaqlar olub, onların bir
təsir altında olan valideynləri var. Mikayıl da Aa genotiplidir, çünki heteroziqot
partnyoru Sevinc ilə təsir altında olan uşaqları (Dilarə) var. Aygün, Humay və
Balaşın genotipləri AA və ya Aa ola bilər. 14. 1/6

Fəsil 15
Şəkil Sualları
Şəkil 15.2 Nisbət 1 sarı hamar : 1 yaşıl hamar : 1 sarı qırışıq : 1 yaşıl qırışıq
olacaq. Şəkil 15.4 F2 nəsli təxminən, 3/4 nisbətində qırmızı gözlü, 1/4 nisbətində
ağ gözlü balalardan ibarət olar. Ağ gözlü milçəklərin təqribən yarısı dişi, yarısı
isə, erkək olacaq. Bənzər şəkildə, qırmızı gözlü fərdlər də yarı-yarıya dişi və
erkək olacaq. Şəkil 15.7 Bütün erkəklər rəng koru, bütün dişilər isə daşıyıcı
olacaqdır. Başqa sözlə, balaların yarısı rəng koru erkək, yarısı daşıyıcı dişi
olacaq. Şəkil 15.9 Bala nəslin ən böyük iki qrupu yenə safqan P nəsli fenotipi
daşıyıcıları olacaqdır, ancaq bu dəfə boz rudiment ilə qara normal çoxluqdadır,
çünki bu halda P nəslindəki spesifik allel kombinasiyası bunlardır. Şəkil 15.10
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ƏLAVƏ A

Cavablar

1. Meyoz I krossinqoveri heteroziqot valideyndə iki genin rekombinant genotipini
daşıyan qametlər istehsal edir. Bu rekombinant qametlərin ikiqat mutant
valideynin resessiv qametləri ilə birləşməsindən rekombinant fenotipli balalar
əmələ gəlir. 2. Hər bir halda, dişinin verdiyi allellər balanın fenotipini təyin edir,
çünki erkək çarpazlamada yalnız resessiv allellər təmin edir. Beləcə, yalnızca
balanın fenotipinə baxaraq yumurtadakı allelləri tapmaq olar. 3. Xeyr. Sıra A-C-B
və ya C-A-B ola bilər. Bunlardan hansının doğru olduğunu öyrənmək üçün B-C
rekbombinasiya tezliyi haqqında məlumata ehtiyac var.

Yoxlama 15.4
1. Meyozda birləşmiş 14-21 xromosomu tək bir xromosom kimi davranır. Hər
hansı qamet 14-21 xromosomu və normal 21-ci xromosom əldə etmişsə, onun
öz 21-ci xromosomu olan başqa bir qametlə birləşməsi nəticəsində trisomiya
21 ortaya çıxacaqdır. 2. Xeyr. Uşaq IAIAi, yaxud IAii ola bilər. Atada meyoz II
xromosom ayrılmaması nəticəsində IAIA genotipli sperma yarana bilər. Anada isə,
meyoz I və ya meyoz II mərhələrindən birində ayrılmama ilə ii genotipli yumurta
yarana bilər. 3. Bu genin aktivləşməsi sözügedən kinazın ifrat istehsalına səbəb ola
bilər. Bu kinaz hüceyrə bölünməsinə təkan verən siqnalötürmə yollarında iştirak
edirsə, ifrat kinaz səviyyəsi dayanmayan hüceyrə bölünməsinə, o isə, xərçəngin
əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Burada, xərçəng ağ qan hüceyrəsi tiplərinin
birində ortaya çıxar.

Yoxlama 15.5
1. Dişilərdə X xromosomu inaktivasiyası və genom izsalma. X inaktivasiyası
nəticəsində bu xromosoma aid genlərin effektiv dozası erkək və dişilərdə eynidr.
Genom izsalmada, bəlli genlərin yalnızca bir alleli fenotipdə özünü göstərir.
2. Yarpaq rəngləmə genləri sitoplazma daxilində yerləşən plastidlərin içindədir.
Normalda, yalnızca ana plastid genlərini balaya ötürə bilir. Bəzəkli balalar sadəcə
dişi B sortu olduğunda əldə oldunduğuna görə, bu sortun həm yabanı tip, həm
də mutant allel daşıdığı nəticəsini çıxarmaq olar. A sortu yalnız yabanı tip allel
daşımalıdır. 3. Bir hüceyrə çox sayda mitoxondri ehtiva edir və təsiri altında olan
orqanizmdə hüceyrələrin çoxu normal və mutant mitoxondri qarışığı daşıyır.
Normal mitoxondrilərin həyata keçirdiyi hüceyrəvi tənəffüs canlının sağ qalması
üçün kifayət edə bilir. Bu hal xloroplastlar üçün də bənzərdir.

İcmal Sualları
15.1 Cinsiyyət xromosomları bir-birindən fərqləndiyi və canlının cinsiyyətini təyin
etdiyi üçün Morgan cinsiyyəti fenotip xarakteri kimi götürərək, xromosomları

Sınaq

bir-birinə bağlanmış şəkər (mavi beşbucaq) və fosfatlarından (sarı dairə) ibarət
olduğunu göstərir. Ortadakı diaqramda gövdə haqqında hər hansı detallı informasiya yoxdur. Soldakı və ortadakı diaqramların hər ikisi əsasları adlandırıb, onların
komplementarlıqlarını bir-birini tamamlayan (komplementar) formada (G/C üçün
yarımdairə, T/A üçün üçbucaqlar) təsvir edir. Sağdakı diaqram ən az informasiya
ehtiva edəni olmaqla, əsasların cütləşdiyini təsvir etsə də, digər iki diaqramda
görünən əsasların spesifikliyi və komplementarlığı haqqında hər hansı məlumat
vermir. Sol və sağdakı diaqramlarda soldakı zəncirin (açıq mavi rənglə də göstərildiyi kimi) yeni sintez olunduğu göstərilir. Hər üç diaqram zəncirlərin 5’ və 3’
uclarını təmsil edir. Şəkil 16.11 Birinci replikasiyanın qabı ortadakı hibrid 15N–14N
DNA zolağı ilə eyni qalacaq, ancaq ikinci qabda üstdəki iki açıq mavi rəngli zolaq
olmayacaqdı. Onun yerinə, konservativ modeldə bir replikasiyasadan sonra
təxmin olunan, aşağıda yerləşən zolaq kimi, aşağıda iki tünd mavi zolaq olacaqdı.
Şəkil 16.12 Mikroqrafın üst tərəfindədəki qovuğun içinə, sağa və sola yönəlmiş iki
ox replikasiya çəngəllərinin yönünü göstərəcəkdir Şəkil 16.14 Hər hansı zəncirə
baxsaq, bir tərəfinin 5’ ucu, digərinin isə 3’ ucu adlandığını görə bilərik. Məsələn,
ən soldakı zənciri 5’ ucundan 3' ucuna doğru izləyib, komponentləri sayaq: fosfat
qrupu → şəkərin 5’ C → 3’ C → fosfat → 5’ C → 3’ C. Eyni zənciri əks istiqamətdə
izləsək, komponentlər tərs sırayla düzülür: 3’ C → 5’ C → fosfat. Yəni iki yönü bir
birindən ayrımaq mümkündür və buna görə, zəncirlərin öz istiqaməti olduğu iddia
olunur. Şəkil 16.5 sxemi daha yaxşı başa düşməyə kömək edə bilər.
Şəkil 16.17
DNA liqaz

DNA pol I

1. 0; 1/2; 1/16 2. Resessiv. Xəstəlik dominant olsaydı, xəstə uşaqların
valideynlərindən ən azı birinə təsir etməli idi. Xəsətlik cinsiyyətlə ilişiklidir,
çünki yalnız oğlanlarda müşahidə olunur. Qızların xəstə olması üçün hər iki
valideyndən resessiv allel əldə edilməlidir. Bu, çox nadir hadisə olmalıdır,
çünki X xromosomlarında bu resessiv alleli daşıyan kişilər erkən yaşlarda ölürlər.
3. 17%; Bəli, uyğundur. Şəkil 15.9-un rekombinasiya tezliyi həmçinin 17% idi.
Bu gözləniləndir, çünki eyni genlərlə aparılan sınaqlar təcrübədən təcrübəyə
dəyişmir. 4. U ilə A arasında 12%, A ilə Y arasında isə 5%. 5. U və Y arasında
18%. Genlərin sırası: U–A–Y 6. 6%; Normal qanadlı, qırmzı gözlü heteroziqot
yabanı tip ilə rudiment qanadlı, bənövşəyi gözlü homoziqotların çarpazlanması.
7. Bala nəslin yarısı (50%) krossinqover məhsulu olan fenotiplərə malik olacaq. A
və B genləri eyni xromosom üzərində olmasaydı, eyni nəticə əldə olunacaqdı. 50%
krossinqover genlərin ilişiksiz olduğu mənasına da gələ bilər. Genetik ilişiklilik və
xəritə məsafələrini təyin etmək üçün həmin xromosom üzərində yerləşən başqa
genləri əhatə edən çarpazlamalara ehtiyac var. 8. Valideyn tipləri olan mavi oval
və ağ dairəvi çiçəklərin hər birindən 450 ədəd, rekombinantlar olan mavi dairəvi
və ağ oval çiçəklərin isə, hər birindən 50 ədəd əldə olunmalıdır. 9. Rudiment
qanad lokusu ilə qəhvəyi göz lokusun arasındakı məsafənin, təqribən, üçdə biri.
10. Banan triploid olduğu üçün homoloji xromosomların meyozda cütlər halında
düzülməsi mümkün deyil. Buna görə, triploid sayda xromosomlu ziqot əmələ
gətirmək üçün müvafiq qametlər də yarana bilmir. 12. (a) Hər gen cütü üçün ayrı
F1 dihibrid milçək əldə olunmalıdır. A və B genləri misalında izah edək: İlk öncə
homoziqot valideyn milçəklər əldə olunur. Bunların biri hər iki gen baxımından
homoziqot dominant (AABB), digəri homoziqot resessiv (aabb) ola biləcəyi kimi,
A geni üçün dominant, B geni üçün resessiv allelli valideyn (AAbb) ilə A geni üçün
resessiv, B geni üçün dominant (aaBB) valideyn kombinasiyası da ola bilər. Bu
iki P nəsli cütlərdən birinin çarpazlanması ilə F1 dihibrid milçəklər yaranır. Bu
dihibridlər ikiqat homoziqot resessiv milçəklər (aabb) ilə çarpazlanır. Əldə olunan
balalar valideyn və rekombinant tiplər olaraq qruplaşdırırlır. Rekombinantların
sayı bütün balaların sayına bölünür. Buradan rekombinasiya faiz nisbəti olan 8%
çıxır. Bu dəyər 8 xəritə vahidi deməkdir və xəritənin çəkilməsində istifadə olunur.
(b)

Şəkil 16.18

Fəsil 16

Şəkil 16.23 Meyozun metafaza I mərhələsində, homoloji cütlüyün hər iki üzvü
eyni rəngdə olub, metafaza lövhəsində bir-birinə sıxca bağlanmış olar. Mitozun
metafazasında isə, xromosomlar müstəqil şəkildə lövhəyə düzülür. Buna görə, eyni
rəngli iki xromosom metafaza lövhəsinin fərqli yerlərində olacaq.

Şəkil Sualları
Şəkil 16.2 Qandan alınan nümunədəki canlı S hüceyrələri bölünüb yenilərini
ortaya çıxarmışdır. Bu, S əlamətinin ölü S hüceyrələrinin kapsullarından alınan
bir dəfəlik xassə deyil, daimi, irsi dəyişiklik yaradan xassə olduğunu göstərir.
Şəkil 16.4 Proteinlər işarələndiyində, radioaktivlik çöküntü müşahidə olunacaqdır
(qrup 1), çünki protein hüceyrəni genetik olaraq proqramlamaq üçün bakateriyanın içinə daxil olmalıdır. Bu gün qəbul etmək çətindir, ancaq DNA struktural
rol oynaya və proteinləri hüceyrə içərisinə daxil edə bilərdi. Nəticədə, DNA özü
xaricdə qalacağı üçün qrup 2-də radioaktivlik müşahidə olunmazdı. Şəkil 16.7 (1)
Bir nukleotidin 3’ karbonuna bağlı oksigen ilə, yanaşı nukleotidin 5’ karbonuna
bağlı fosfat qrupu arasındakı kovalent rabitə həmin DNA zəncirindəki nukleotidləri bir arada tutur. Zəncirlər arasında isə kovalent deyil, hidrogen rabitəsi yaranır.
Bir zəncirin azotlu əsası ilə digər zəncirdəki komplementar azotlu əsas arasında
yaranan hidrogen rabitələri iki zənciri bir arada saxlayır. Əslində, hidrogen rabitələri kovalent rabitələrdən zəifdir, ancaq ikiqat spiralın hidrogen rabitə sayının
kəmiyyətcə çoxluğu zəncirləri yanaşı tutacaq qədər güclüdür. (2) Soldakı diaqram
ən detallısı olub, hər bir şəkər-fosfat gövdəsinin kovalent rabitələrlə (qara xətt)

Primaz
Gecikən zəncir

Valideyn DNA

DNA pol III
Primer
DNA pol III

Lider zəncir

Yoxlama 16.1
1. Hansı ucun 5’ olduğunu təyin etmək mümkün deyil. Bunu təyin etmək üçün
hansı ucun 5 nömrəli karbonunda fosfat qrupu olduğunu (5’ ucu) və ya hansının 3
nömrəli karbonunda hidroksil qrupu olduğunu (3’ ucu) bilməliyik. 2. Griffith ölü
S və canlı R hüceyrə qarışığı yeridilmiş siçanların ölməyəcəyini düşünürdü, çünki
hüceyrə tiplərinin heç biri tək başına siçanları öldürə bilmir.

Yoxlama 16.2
1. Komplementar əsasların qoşalaşması ilə iki bala molekulun valideyn
molekulunun dəqiq surəti olması təmin olunur. Valideyn DNA-sının iki zənciri
bir-birindən ayrılıb, qəlib rolu oynayır. Hər biri üzərinə əsas cütləşmə qaydalarına
görə, nukleotidlər əlavə olunaraq, yeni komplementar zəncir əmələ gətirilir.
2. DNA pol III yeni zəncirə nukleotidləri kovalent bağlayır və əlavə olunan hər
bir nukleotidin doğruluğunu yoxlayır. 3. Hüceyrə dövrəsində DNA sintezi G1

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, TəkamülƏLAVƏ
və Elmi
A Araşdırma
Cavablar

A-15

Əlavə A Cavablar

izləyə bilmişdir. X və Y xromosomları mikroskop altında ayırd edilə biləcək qədər
fərqlidirlər. Eyni zamanda, Morgan göz rəngi allellərini araşdırmaq üçün göz
rəngindən istifadə edə bilmişdir. 15.2 Erkəklər yalnız bir X və bir Y, dişilər isə,
iki X xromosomu daşıyır. Y çox az sayda genə sahibkən, X-də təqribən, 1000 gen
var. Erkək anasından X xromosomu üzərində xəstəlik törədən resessiv X alleli
aldığında, Y üzərində ikinci alleli olmadığı üçün xəstəliyə tutulur. Dişilərdə isə, iki
X daşıdıqları üçün, xəstəliyin üzə çımxası üçün daha nadir hal olan iki resessiv allel
tələb olunur. 15.3 Krossinqover allelləri yeni kombinasiyada birləşdirir və təsadüfi
hadisə olduğu üçün genlər arasında məsafə artdıqca, onların arasında bu hadisənin
baş vermə ehtimalı da artır, beləcə, yeni allel kombinasiyaları ortaya çıxır.
15.4 İnversiya və qarşılıqlı translokasiya hallarında, genetik materialın nisbi
həcmi eyni qalır, sadəcə bu material fərqli şəkildə təşkil olunur. Aneuploidiya,
duplikasiya, delesiya və qarşılıqsız translokasiyada isə, genetik material tarazlığı
pozulur. Burada, böyük parçalar ya yoxa çıxmış, ya da nüsxə sayı artmışdır.
Görünüşə görə, bu tip nasarazlıqlar orqanizm üçün çox zərərlidir. Philadeliphia
xromosomu yaradan qarşılıqlı translokasiya embrion mərhələsində öldürücü
olmasa da, önəmli genlərin ekspressiyasını dəyişdirdiyi üçün xərçəng kimi ciddi
nasazlıqlar yaradır. 15.5 Bu mexanizmlərdə alleli verən valideynin cinsiyyəti
irsiyyətə təsir edir. İmprintinqdə, izsalmaya görə, ya ata, ya da anadan gələn
genlər işləyir. Mitoxondri və xloroplast genlərində, yalnız ananın verdiyi genlər
uşağın fenotipinə təsir göstərir, çünki bala orqanellərini ana yumurtasının
sitoplazmasından əldə edir.

ilə G2 fazaları arasındakı, S fazasında baş verir. Buna görə, DNA replikasiyası
mitoz fazası başlamadan bitmiş olur. 4. Lider zəncirin sintezi RNA primeri ilə
başlayır. Bu primer, daha sonra, DNA ilə əvəz olunmalıdır. DNA pol I işlək
deyilsə, ikinci proses yerinə yetirilməyəcək. Şəkil 16.17-də üst solda yerləşən
replikasiya başlanğıcında DNA pol I lider zəncirin (qırmızı) RNA primerini DNA
nukleotidləri (mavi) ilə əvəz etməlidir. Nukleotidlər replikasiya qovuğunun sağ
üst tərəfində, yuxarıdakı gecikən zəncirin ilk Okazaki fraqmentinin 3’ ucuna əlavə
olunar.

Şəkil 17.12

Əlavə A Cavablar

Yoxlama 16.3
1. Nuklesosom hər birindən 2 ədəd olmaqla, 4 fərqli tipdən olan 8 histon proteini
və onların ətrafına dolanan DNA-dan ibarətdir. Körpü DNA bir nukleosomdan
digərinə uzanır. 2. Euxromatin interfazada paketlənmə səviyyəsi azalaraq,
gen aktivliyini tənzimləyən hüceyrəvi mexanizmlər üçün əlçatan hala gələn
xromatindir. Heteroxromatin isə, interfaza zamanı sıxlığını qoruyan və sözügedən
mexanizmlər üçün əlçatan olmayan xromatindir. 3. Nüvə laminası tora-bənzər
protein lif şəbəkəsi olub, nüvə örtüyünün tam altında yerləşərək, ona mexaniki
dəstək olmaqla nüvənin formasını əmələ gətirir. Bundan əlavə, nüvə matrisi
adlandırılan, nüvəni boydan boya qət edən lif şəbəkəsinin varlığına dair də xeyli
dəlil var.

İcmal Sualları
16.1 İkiqat spiralın zəncirləri qütblüdür. Şəkərin 5’ karbona bağlanmış fosfat
qruplu 5’ ucu və 3’ karbona bağlanmış hidroksil qruplu 3’ ucu vardır. İki zəncir
bir-birinə əks istiqamətdə yerləşir: biri 5’→3’ yönündə ikən, digəri ona paralel
şəkildə 3’ →5’ yönündədir. Nəticədə, ikiqat spiralın hər iki tərəfində həm 3’, həm
də 5’ var. Bu quruluşa antiparalel yerləşmə deyilir. Zəncirlər paralel olsaydı, hər
ikisi eyni 5’ →3’ yönündə yerləşər və DNA-nın bir ucu 5’ ikən, digəri 3’ olardı.
16.2 Həm lider, həm də gecikən zəncirdə DNA polimeraz nukleotidləri primazın
yaratdığı RNA primerlərinin 3’ ucuna əlavə edərək, DNA-nı 5’→3’ yönündə
sintez edir. Ancaq valideyn zəncirləri bir-birinə antiparalel olduğuna görə, yalnız
lider zəncir üzərindəki DNA sintezi replikasiya çəngəlinə doğru fasiləsiz davam
edir. Gecikən zəncir isə parça-parça, çoxsaylı kiçik Okazaki fraqmentləri şəklində
istehsal olunur. Hər bir parçanın sintezi primaz tərəfindən yaradılan RNA primer
ilə başlayır. Parçalar, daha sonra, liqaz tərəfindən bir-birinə tikilir. Hər iki zəncir
eyni sürətlə sintez olunsa da, gecikən zəncir bəlli uzunluqdakı qəlibin açılmasını
gözləməli olduğu üçün, yubanır. 16.3 İnterfazada xromatinlərin əksər hissəsi 30
nm lifi halındadır. Yerdə qalan xromatinlərin bir hissəsi 10 nm lifi ikən, digərləri
30 nm lifinin ilməli bölgələrində yerləşir. (Xromatin paketlənmə səviyyəsindəki
bu fərq o bölgədəki gen ekspressiya səviyyəsinin göstəricisi ola bilər.) Bundan
əlavə, xromatinin çox kiçik bir hissəsi sentromer və telomerdə olduğu kimi yüksək
dərəcədə sıxışdırılmış haldadır.

Sınaq
1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. B 8. A
9. Histonlarda olduğu kimi, E. coli proteinlərində də DNA-nın şəkər-fosfat
gövdəsinin mənfi yüklü fosfat qrupları ilə zəif rabitələr yarada bilmələri üçün lizin
və arginin kimi qələvi (müsbət yüklü) aminturşular olacağını təxmin etmək olar.
11.

Şəkil 17.16 tRNA üzərindəki antikodon 3 AAG olduğuna görə, UUC mRNA
kodonuna bağlanacaqdır. Bu kodon fenilalanin kodlayır və tRNA da bu
aminturşunu daşımalıdır.
Şəkil 17.22 Protein qovuqcuğa doldurulub, digər emal prosesləri üçün Golgi
aparatına köçürüldükdən sonra, plazma membranına daşınacaqdır. Qovuqcuq
membran ilə birləşdikdən sonra proteinlər hüceyrə xaricinə buraxılır.
Şəkil 17.24 Ən sağdakı, ən uzun mRNA transkripsiyaya ilk başlayandır. DNA-ya
ən yaxın olan, ən üstdəki ribosom translyasiyaya ilk başlayandır və buna görə də
ən uzun polipeptidə malikdir.

Yoxlama 17.1

1. Resessiv 2. 10 Gly (qlisin) aminturşusundan ibarət polipeptid.
3.

Qeyri-qəlib zəncirin mRNA transkripsiyası üçün istifadəsi mümkün olsaydı, bu
mRNA-dan istehsal olunan protein tamamilə fərqli aminturşu ardıcıllığına sahib
olacaq və böyük ehtimalla, işlək olmayacaqdı. Protein UGA stop siqnalı (və daha
yuxarıda potensial başqa stop siqnalları) səbəbiylə qısa olacaqdı.

Yoxlama 17.2

1. Promotor DNA-nın bir bölgəsi olub, RNA polimerazın bağlanaraq
transkripsiyaya təkan verdiyi yerdir və genin (transkripsiya vahidinin) yuxarısında
yerləşir. 2. Bakteriyada RNA polimerazın bir hissəsi genin promotorunu tanıyaraq,
ona bağlanır. Eukariot hüceyrədə isə, ilk öncə transkripsiya faktorları promotora
bağlanır. Daha sonra, RNA polimeraz onlara bağlanır. Hər iki halda, promotor
ardıcıllığı RNA polimearazın dəqiq yer və yönünün təyini üçün vacibdir.
3. TATA ardıcıllığını tanıyan transkripsiya faktoru buraya bağlana bilməz və RNA
polimeraz bağlana bilməyəcəyi üçün genin transkripsiyası, böyük ehtimalla, baş
verməyəcəkdir.

Yoxlama 17.3

1. Ekzonların alternativ splaysinqə məruz qalması ilə bir gen birdən çox mRNA
və beləcə, çox sayda fərqli protein istehsal edilə bilir. 2. İnsanlar verilişin özünü
(ekzon) izləyib, reklam (intron) kimi hissələrini izləmirlər. Lakin, intronlardan
fərqli olaraq, reklamlar qeyddə qalır, halbuki, mRNA emal prosesində intronlar
RNA transkriptindən çıxarılıb atılır. 3. Nüvədən çıxan mRNA-ları hidrolizedici
enzimlərdən bu papaqlar qoruyur. Papaqlar mRNA-nın ribosoma qoşulmasına
da kömək edir. Papağı olmayan mRNA-lar protein sintez edə bilməyəcəyi üçün
hüceyrə, böyük ehtimalla, öləcəkdir.

Yoxlama 17.4

Fəsil 17
Şəkil Sualları
Şəkil 17.3 Fərz olunan əvvəlki yol səhv olacaqdı. Yeni nəticələr bu yolu işarə edir:
prekursor → sitrullin → ornitin → arginin. Bu, eyni zamanda, sinif I mutantlarının
ikinci addımda, sinif II mutantlarının isə, birinci addımda qüsurlu olduqlarını
göstərir. Şəkil 17.5 mRNA ardıcıllığı (5’-UGGUUUGGCUCA-3’) qeyri-qəlib DNA
zəncirinin ardıcıllığı (5’-TGGTTTGGCTCA-3’) ilə eyni olur. Tək istisna mRNAda U olan yerlərdə, DNA-da T olur. DNA ardıcıllıqlarını təmsil etmək üçün
qeyri-qəlib zəncir, yəqin, ona görə seçilib ki, bu zəncir kodonları daşıyan mRNA
ardıcıllığı ilə eynidir və buna görə də, kodlayan zəncir adlanır. Şəkil 17.6
Arg-Glu-Pro-Arg və ya REPR Şəkil 17.8 İki proses polimerazlarının DNA qəlib
zəncirinə antiparalel şəkildə, komplementar polinukleotid istehsal etməsi
baxımından bənzərdir. Replikasiyada hər iki zəncir qəlib rolunu oynayarkən,
transkripsiyada DNA-nın yalnız bir zənciri qəlibdir. Şəkil 17.9 Burada, RNA
polimeraz özündən əvvəl transkripsiya faktorlarının bağlanmasını tələb etmədiyi
üçün birbaşa promotora bağlanar.

A-16

ƏLAVƏ A

Cavablar

1. İlk öncə, hər aminoasil-tRNA sintetaz spesifik şəkildə bir aminturşunu tanıyıb
onu uyğun tRNA-ya bağlayır. İkincisi, öz aminturşusu ilə spesifik şəkildə yüklü
tRNA yalnız bu aminturşu üçün olan mRNA kodonuna bağlanır. 2. Sintezi
davam edən polipeptidin baş hissəsindəki siqnal peptidi siqnal tanıma parçacığı
tərəfindən tanınaraq, ribosomu ER membranına
aparır. Ribosom burada membrana bağlanır və
sintezi davam etdirərək, polipeptidi ER lumeninə
buraxır. 3. Yellənnmə mexanizmi səbəbiylə,
verilən tRNA hər ikisi alanin (Ala) kodlayan
5’-GCA-3’ və 5’-GCG-3’ kodonlarına bağlana
bilir. Alanin diaqramda göstərildiyi kimi, tRNA-ya
qoşulur. 4. Ribosom translyasiyanı bitirib birbirindən ayrıldıqda, vahidləri papağa çox yaxın
olacaqdır. Bu yolla, təkrar bağlanıb yeni polipeptid
sintezinə başlaması translyasiya məhsuldarlığını
artıra bilər.

Yoxlama 17.5

1. mRNA-da silinmədən aşağıdakı oxunma çərçivəsi sürüşərək, polipeptidin böyük
bir hissəsində səhv aminturşu ardıcıllığı yaradacaqdır. Əksər hallarda, burada bir
stop kodonu ortaya çıxaraq, vaxtından əvvəl bitişə səbəb olur. 2. Heteroziqotlar
bir nüsxə yabanı tip allel və bir nüsxə oraqvari hüceyrə allelinə malikdirlər. Hər

Təsir göstərmir. Mutasiyadan əvvəl də, baş verdikdən sonra da aminturşu
ardıcıllığı Met-Asn-Arg-Leu şəklindədir, çünki 5’-CUA-3’ və 5’-UUA-3’ mRNA
kodonlarının hər ikisi Leu aminturşusu kodlayır. (Beşinci kodon stop kodonudur.)

İcmal Sualları
17.1 Gen nukleotid ardıcıllığı şəklində genetik informasiya daşıyıcısıdır. Gen ilk
öncə RNA-ya transkripsiya olunur. Son mərhələdə, məlumat RNA-sı polipeptidə
translyasiya olunur. Polipeptid bir proteinin bir hissəsini və ya bütününü təşkil
edir. Proteinlər hüceyrədə bəlli funksiyalar yerinə yetirərək, canlının fenotipinə
töhvə verir. 17.2 Həm bakteriya, həm də eukariotlar RNA polimerazın bağlanıb
transkripsiyaya təkan verdiyi promotorlara malikdirlər. Bakteriya RNA polimerazı
promotora birbaşa bağlanarkən, eukariotlarda ilk öncə transkripsiya faktorları
promotora bağlanır, daha sonra isə, RNA polimeraz həm transkripsiya faktorlarına,
həm də promotora bağlanır. 17.3 Hər ikisi mRNA-nın nüvədən çıxışına kömək
edir. Sitoplazmada isə, stabilliyini qoruyub ribosoma bağlanmasına imkan
yaradır. 17.4 Ribosomda, tRNA mRNA-nın nukleotid əsaslı dilindən polipeptidin
aminturşu əsaslı dilinə tərcüməçi rolunu oynayır. tRNA spesifik aminturşu və bu
aminturşunu kodlayan mRNA kodonuna komplementar olan antikodona malikdir.
tRNA ribosomun A yuvasına bağlanır. P yuvasına keçmiş tRNA ilə istehsalı davam
edən polipeptid A yuvasından gələn yeni aminturşu ilə bağlanır. Bu sonluq artıq
polipeptidin yeni C ucudur. Növbəti addımda, A yuvasındakı tRNA P yuvasına
keçir. Polipeptid yeni tRNA-ya keçib yeni bir aminturşu əlavə etdikdən sonra,
artıq yüksüz, boş olan P yuvasındakı tRNA E yuvasında keçib ribosomu tərk edir.
17.5 Nukleotid əsası kimyəvi olaraq dəyişdirildiyində, əsas qoşalaşma xassəsi
dəyişə bilər. Bu, baş verərsə, növbəti DNA replikasiyasında komplementar zəncirə
səhv nukleotidin yerləşmə ehtimalı böyükdür. Sonrakı replikasiya dövrələri bu
mutasiyanı çoxaldacaqdır. Gen transkripsiya olduqda, mutant kodon proteinin
funksiyasını dəyişdirən, yaxud onu sıradan çıxaran fərqli bir aminturşu kodlaya
bilər. DNA təmir sistemi növbəti replikasiya başlamazdan öncə kimyəvi dəyişikliyi
təyin və təmir edərsə, mutasiya ortaya çıxmayacaqdır.
Sınaq
1. B 2. C 3. A 4. A 5. B 6. C 7. D 8. Xeyr. Eukariot hüceyrənin nüvə membranı
transkripsiya və translyasiyanı məkan və zaman baxımdan bir-birindən ayırır.
9.

RNA tipi

Funksiyası

məlumat RNA-sı
(mRNA)

Polipeptidin aminturşu ardıcıllığını
təyin edən informasiyanı DNA-dan
ribosoma daşıyır.

Nəqliyyat RNA-sı
(tRNA)

Protein sintezində tərcüməçi
molekuldur, mRNA kodonlarını
aminturşulara tərcümə edir.

Ribosom RNA-sı
(rRNA)

Ribosomun struktur hissəsidir.
Ribozim olaraq, peptid rabitəsinin
yaranmasını kataliz edir.

İlkin transkript

Splaysosomun kiçik
RNA-ları

mRNA, rRNA və tRNA molekullarının
emaldan əvvəlki prekursorudur. Bəzi
intronlar ribozim kimi iştirak edərək,
öz splaysinq emalını həyata keçirir.
pre-mRNA molekullarını kəsən, protein
və RNA kompleksindən ibarət splaysosomda struktur və kataliz rolları
oynayır.

Fəsil 18
Şəkil Sualları
Şəkil 18.3 Hüceyrədə triptofan qatılığı azaldıqca, trp repressor molekullarına bağlı
triptofan da azalacaq və yekunda triptofanlı repressor qalmayacaqdır. Nəticədə,
repressor inaktiv formaya keçib, operatordan qopacaq və transkripsiya davam edə
biləcək. Triptofan sintezi enzimləri istehsal olunacaq və hüceyrədə təkrar triptofan
sintezi başlayacaq. Şəkil 18.9 Polipeptidlərin iki hissəsi var: MyoD-nin DNA-ya
bağlanma domeninin bir yarısını əmələ gətirən hissə və MyoD-nin aktivasiya
domeninin bir yarısını əmələ gətirən hissə. Bütöv MyoD proteininin hər bir
domeni iki polipeptdin bir hissəsindən ibarətdir. Şəkil 18.11 Hər iki hüceyrə
tipində albumin geninin enhanseri bütün 3 (sarı, boz və qırmızı) kontrol elementinə malikdir. İstər qaraciyər, istərsə linzada olsun hüceyrələr eyni orqanizmə aid
olduqları üçün, enhanserlərin nukleotid ardıcıllıqları da tamamilə eynidir.
Şəkil 18.18 Mutant MyoD proteini myoD genini aktivləşdirə bilməsə belə, biokimyəvi yoldakı başqa genləri işə sala bilər. Bu genlərdən bəziləri əzələyə spesifik
protein genlərini aktivləşdirən TF ola bilər. Buna görə, bir qədər fərqliləşmə
(differensiasiya) baş verə bilər. Ancaq MyoD proteininin yerini alacaq başqa
aktivator olmadığı müddətcə, hüceyrə bu fərqliləşmiş vəziyyətini qoruyub saxlaya
bilməyəcək. Şəkil 18.22 Anterior (baş) tərəfdə, normal Bicoid proteini istehsal
olunacaq, beləliklə, ananın yumurtaya yerləşdirdiyi mutant bicoid mRNA-nın
təsirini kompensasiya ediləcəkdir. Baş əmələgəlməsi də daxil olmaqla, bütün
inkişaf normal getməlidir. (Real təcrübələrdə, belə hallar müşahidə olunmuşdur.)
Şəkil 18.25 Mutasiya, böyük ehtimalla, resessivdir, çünki hər iki nüsxə mutasiyaya
uğrayıb, işlək olmayan protein istehsal etdiyində təsirini göstərməsi gözlənilir.
Genin normal nüsxəsi varsa, məhsulu hüceyrə dövrəsini dayandıra bilər. (Əslində,
hüceyrələrdə dominant p53 mutasiyaları da müşahidə olunmuşdur.) Şəkil 18.27
Xərçəng xəstəliyi hüceyrə bölünməsinin nəzarətdən çıxması ilə yaranır. Bölünməyə hüceyrənin səthində yerləşən reseptorlara bağlanan (Şəkil 11.18) böyümə
faktorları (Şəkil 12.18) start verə bilir. Xərçəng hüceyrəsi, adətən, bu nəzarətdən
kənara çıxaraq, böyümə faktoru olmadan da çoxala bilir (Şəkil 12.19). Buradan,
reseptor proteinləri və ya siqnalötürmə yollarının başqa komponentlərinin necəsə
sıradan çıxarıldığını təxmin etmək olar. Məsələn, Ras proteinində baş verən mutasiya (Şəkil 18.24); yaxud, bu şəkildə (18.27) göstərildiyi kimi, bəzi reseptorların
ifrat yüksək səviyyədə sintez olunması buna səbəb ola bilər. Bəzi şərtlər altında
məməli orqanizminin estrogen və proqesteron kimi steroid hormonları, həmçinin,
hüceyrə bölünməsinə təkan verə bilir. Bu molekullar da hüceyrə siqnalötürmə
yollarını istifadə edir (Başlıq 11.2, Şəkil 11.9). Siqnal reseptorları hüceyrənin
çoxalmağa başlamasına əmr verən mexanizmdə iştirak etdiklərinə görə, bu proteinlərin dəyişməsinin xərçəng inkişafında önəmli rol oynadığı təəccüblü olmamalıdır. Dəyişiklik proteinin funksiyasını dəyişdirən mutasiya ola biləcəyi kimi, genin
anormal səviyyədə ekspressiya olunmasına səbəb olan mutasiya da ola bilər. Hər
ikisi siqnaltötürmə yolunun ümumi tənzimini poza bilir.

Yoxlama 18.1
1. trp korepressorunun (triptofan) trp operatoruna qoşulması trp repressorunu aktiv
hala keçirir. Nəticədə, trp operonunun transkripsiyası dayanır. lac induserinin (allolaktoz) bağlanması isə, lac repressorunu inaktiv hala keçirir. Repressor lac operatoruna bağlana bilmədiyi üçün lac operonundan transkripsiya baş verir. 2. Qlükoz
qıtlığında, cAMP CRP-yə qoşulur. Bu kompleks lac promotoruna bağlanaraq, RNA
polimerazın promotorla əlaqə qurmasını asanlaşdırır. Ancaq, laktoz qıtlığında,
lac repressoru lac operatoruna bağlanaraq, RNA polimerazın lac promotoru ilə
əlaqəsini kəsir. Nəticədə, lac operonu işləmir. 3. Hüceyrə laktoz istifadəsi üçün
β-qalaktozidaz və digər iki enzimi davamlı istehsal edəcək. Laktoz olmadan baş
verən bu sintez hüceyrə resurslarının lazımsız istifadəsidir.

Yoxlama 18.2

1. Histona asetil əlavəsi, adətən, genlərin yandırılması, DNA-ya metil əlavəsi isə,
genlərin söndürülməsi ilə əlaqələndirilir. 2. Bir enzim həm histona, həm də DNAya metil əlavə edə bilməz. Enzimlər çox spesifik struktura malikdirlər. Proteinin
aminturşusunu metilləşdirə bliən bir enzimin aktiv mərkəzinə DNA nukleotidinin azotlu əsası düzgün formada otura bilməz. 3. Ümumi TF-lər bütün genlərin
promotor bölgəsində işləyərək, transkripsiya başlama kompleksinin yığılmasında
iştirak edir. Spesifik TF isə, bəlli genin kontrol elementinə bağlanır. Spesifik TF
aktivatordursa, verilən genin ekspressiyanı artırır, represssordursa azaldır.
4. Translyasiya başlanğıcının tənzimi, mRNA parçalama, kimyəvi modifikasiya
kimi əməliyyatlarla protein aktivasiyası və protein parçalama. 5. Bu üç genin
enhanser bölgələrindəki kontrol elementləri bənzər və ya eyni ardıcıllıqlara
malikdirlər. Bu bənzərlik səbəbiylə, əzələ hüceyrəsində bəlli TF-nin bu 3 genin
enhanserlərinə bağlana biləcəyini və onu koordinasiyalı şəkildə idarə edə biləcəyini təxmin etmək olar.

Yoxlama 18.3
1. Hər ikisi kiçik, təkzəncirli RNA olub, protein kompleksinə bağlanaraq, komplementar mRNA ilə hibrid əmələ gətirir. Bu nukleotid hibridi mRNA-nın parçalanmasına və ya onun translyasiyasının dayandırılmasına gətirib çıxarır. Bəzi mayalarda, siRNA ilə kompleks əmələ gətirən protein geri qayıdıb sentromer xromatininə
bağlanaraq, buraya xromatinin heteroxromatinə sıxışdırılmasını katalizasiya edən
enzimlər cəlb edirlər. Həm miRNA, həm də siRNA-lar ikizəncirli RNA prekursordan törədilir. Ancaq prekursor strukturu bir qədər fərqlənə bilir.
2. mRNA parçalanmayacaq və hüceyrə dövrəsinə təkan verən proteinə translyasiya olunacaq. Hüceyrə, böyük ehtimalla, bölünəcək. Bütöv miRNA hüceyrə
dövrəsinin dayandırılması üçün vacibdirsə, bu hüceyrənin bölünməsi pozuntu
yarada bilər. Nizamsız hüceyrə bölünməsi hüceyrə yığınları (tumor) əmələ gə-
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Əlavə A Cavablar

iki allel ekspressiya olunur və bu fərdlər həm normal, həm də oraqvari hüceyrə
hemoqlobin molekulları istehsal edirlər. Görünüşə görə, iki formada β-qlobin
molekul qarışığı əksər hallarda heç nəyə təsir etmir, lakin yüksək dağlıq ərazi kimi
az oksigenli mühitə uzun müddət məruz qaldıqlarında, bu insanlarda oraqvari
hüceyrə xəstəliyinin bəzi işarələri üzə çıxır.
3.

tirərək, orqanizmin düzgün işləyişinə mane ola və xərçəngin inkişafına səbəb ola
bilər. 3. XIST RNA-sı X xromosomu üzərində yerləşən, XIST genindən transkripsiya olunaraq, həmin xromosomda heteroxromatin yaranmasına təkan verməklə
onu inaktiv hala gətirir. Təklif olunan modellərdən biri XIST RNA-nın, hansısa
bir yolla, heteroxromatin quruluşunu əmələ gətirən xromatin dəyişdirici enzimlə
əlaqə qurmasına əsaslanır.

(b)

Əlavə A Cavablar

Yoxlama 18.4
1. Embrion inkişaf prosesində hüceyrələr differensiasiya (fərqliləşmə) keçirərək,
bir-birindən fərqlənməyə başlayır. Məhz buna görə yetkin orqanizm yüksək
dərəcədə ixtisaslaşmış, müxtəlif tiplərdə hüceyrələrdən ibarətdir. 2. Siqnal molekulu alıcı hüceyrənin səthində yerləşən reseptora bağlanır. Bu hüceyrə daxilində
siqnalötürmə yolunu işə salaraq, ikincili ötürücü və TF kimi molekullar vasitəsilə gen ekspressiyasına təsir edir. 3. Dişi tərəfindən istehsal olunub, yumurtaya
yerləşdirilən ana təsiri genlərinin məhsulları yumurta, embrion və yekunda yetkin
milçəyin hissələrini təyin edir. Bu faktorlar baş, quyruq, bel və qarının hansı
tərəfdə olacağını bildirir. 4. Aşağıdakı hüceyrə siqnal molekulu istehsal edir, çünki
istehsalçı gen aktiv hala gətirilmişdir. Bunun səbəbi isə, bu genin enhanserinə
spesifik TF-lərin bağlı olmasındadır. Onları işə salan transkripsiya aktivatorları
bu hüceyrənin valideynində aktiv olduğu üçün, bu spesifik TF-lər də, həmçinin,
bu hüceyrədə istehsal olunur. Bənzər izah reseptor proteini istehsal edən hüceyrə
üçün də keçərlidir. Hər iki proses yumurtanın fərqli bölgələrinə paylanmış sitoplazma determinantları ilə başlayr. Determinantlar bala hüceyrələrə qeyri-bərabər
paylanaraq, hüceyrələrin fərqli inkişaf yolu keçməsinə səbəb olur.

Yoxlama 18.5
1. Proto-onkogenin xərçəngə səbəb olan mutasiyası, adətən, onu ifrat aktiv hala
gətirir. Tumor suppressor geninin belə mutasiyası isə, adətən, genin məhsulunu
sıradan çıxarır. 2. Şəxs irsən onkogen və ya tumor suppressor geninin mutant
allelini əldə etdiyi zaman. 3. Hüceyrə çoxlu DNA zədəsi aldığı zaman, apoptoz
p53 tərəfindən işə salınır. Yəni, apoptoz prosesi xərçəng yarada biləcək hüceyrələri sıradan çıxararaq, qoruyucu funksiya yerinə yetirir. Hər hansı biokimyəvi yolda
baş verən mutasiya apoptozu dayandırarsa, zədəli hüceyrə çoxalmağa davam edə
və nəticədə, tumorun (şiş) yaranmasına səbəb ola bilər.

İcmal Sualları
18.1 Həm korepressor, həm də induser kiçik molekullar olub, operondakı
repressor proteininə bağlanaraq, repressorun formasını dəyişdirirlər. Triptofan
kimi korepressorlar repressorun formasını operatora bağlanıb transkripsiyanı
dayandıracaq tərzdə dəyişdirərkən, induserlər repressoru operatordan qopararaq,
transkripsiyanın başlamasına imkan yaradacaq şəkildə dəyişdirir. 18.2 TF-lərin
genə bağlana bilməsi üçün xromatin sıx vəziyyətdə olmamalıdır. Müvafiq, spesifik
TF (aktivator) genin enhanser bölgəsindəki kontrol elementlərinə qoşulmalıdır.
Digər tərəfdən, repressorlar burada olmamalıdır. DNA əyən proteinlər aktivatorların vasitəçi proteinlər vasitəsilə promotorda yerləşən ümumi TF-lər ilə əlaqə
qura bilməsi üçün DNA-nı əyməlidir. Daha sonra, RNA polimeraz bu kompleksə
qoşulmalı və transkripsiyaya təkan verməlidir. 18.3 miRNA hər hansı proteinin
aminturşusunu kodlamır, yəni heç vaxt translyasiya olunmur. miRNA bir qrup
proteinlə birləşərək, kompleks əmələ gətirir. Bu kompleksin komplementar
mRNA-ya bağlanması ilə mRNA parçalanır və ya translyasiyası dayanır. Mexanizmin gen tənzimi sayılmasının səbəbi bəlli mRNA-ların işlək proteinə translyasiya
edilməsini nəzarət altında saxlamasıdır. 18.4 İlk proses ana hüceyrələri tərəfindən
yumurtanın bəlli bölgələrinə yerləşdirilmiş mRNA və protein kimi sitoplazma
determinantları ilə baş verir. Yumurtanın ilk bölünməsi ilə başlayaraq, əmələ gələn
hüceyrələr fərqli determinantlara malik olacağı üçün fərqli gen ekspressiyası yolları
izləyəcəklər. İkinci proses induksiya olub, verilən hüceyrənin qonşu hüceyrələr
tərəfindən ifraz olunan siqnallara cavab verməsini əhatə edir. Alıcı hüceyrənin siqnalötürmə mexanizmi gen ekspressiya tərzini dəyişdirir. Bu iki prosesin koordinasiyalı şəkildə baş verməsi ilə embriondakı hər bir hüceyrənin özünəməxsus inkişaf
yolu qurulur. 18.5 Proto-onkogenin protein məhsulu, adətən, hüceyrə dövrəsinə
təkan verən biokimyəvi yollarda işləyir. Tumor suppressor genin protein məhsulu
isə, adətən, bu dövrəni dayandıran yollarda iştirak edir.

Sınaq
1. C 2. A 3. B 4. C 5. C 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D
11. (a)

Yalnız gen 4 transkripsiya olunacaq.
(c) Sinir hüceyrəsində sarı, göy, yaşıl və qara aktivatorlar olmalıdır ki, gen 1, 2 və
4-ün transkripsiyasına təkan verilsin. Dəri hüceyrəsində isə qırmızı, qara, bənövşəyi və göy aktivatorlar olmalıdır ki, gen 3 və 5 işə salınsın.

Fəsil 19
Şəkil Sualları
Şəkil 19.2 Bu halda, Beijerinck amilin bitki tərəfindən istehsal olunan bir zəhər
olduğu, filtrdən keçdiyi halda, getdikcə seyrələn bir maddə olduğu nəticəsini çıxara
bilərdi. Yəni, alim infeksion amilin özünü çoxalda bilmədiyi qənaətinə gələ bilərdi.
Şəkil 19.4
Şəkil 19.9 HIV-in hüceyrə
səthində bağlandığı əsas
protein CD4 adlanır. Virus
eyni zamanda "ko-reseptor"
da tələb edir. Adətən,
CCR5 olan bu ikinci
protein və CD4 virusun
hüceyrəyə bağlanıb içəriyə
alınması üçün vacibdir.
Bu şərt dəfələrlə HIV-ə
məruz qaldığı halda, virusla yoluxmayan insanlar
üzərində aparılan araşdırmalarla ortaya çıxmışdır.
HIV bu fərdlərin CCR5
genindəki bir mutasiyadan
dolayı CCR5 ko-reseptor
proteininə bağlana bilmir
və həmin hüceyrələri
yoluxdura bilmir.

Yoxlama 19.1
1. TMV bir ədəd RNA ətrafına spiralvari formada yığılan protein silsiləsindən
ibarətdir. İnfluenza isə, hər biri bir proteinə bağlı səkkiz ədəd ikizəncirli RNA-ya
malikdir. Digər bir fərq influenzanın xarici örtüyü varkən, TMV-nin belə bir
örtüyə malik olmamasından qaynaqlanır. 2. DNA və protein hüceyrənin genetik
informasiyasını daşıyan makromolekul olmağa iki ən güclü namizəd sayıldıqları və
T2 faqı sadəcə protein və DNA-dan ibarət olduğu üçün, bu viruslar Hershey-Chase təcrübəsi üçün ideal seçim idilər. Hershey və Chase hər iki makromolekul
tipini ayrı-ayrılıqda radioaktivliklə işarələyərək, E. coli bakteriyalarını yoluxdurub
izləyə bilirdilər. Sınaq nəticəsində, yalnız DNA bakteriyaya girə bilmiş və sadəcə
işarələnmiş DNA virusların yeni nəsilində müşahidə olunmuşdur. Bu təcrübəyə
əsaslanan alimlər bakteriya hüceyrəsinin genetik proqramını dəyişdirmək və yeni
faqlar ortaya çıxarmaq üçün lazım olan genetik informasiyanın məhz DNA ilə
daşındığı nəticəsinə gəlmişdirlər.

Yoxlama 19.2

Bənövşəyi, göy və qırmızı aktivator proteinləri var.

A-18

ƏLAVƏ A

Cavablar

1. Litik faq sadəcə ev hüceyrəsini parçalaya bilir. Lizogen faq isə, hüceyrəni parçalaya və ya onun xromosomuna inteqrasiya ola bilir. Profaq adlanan bu inteqrasiya
olunmuş virus DNA-sı xromosom ilə birlikdə çoxalır. Bəlli şərtlər altında, profaq
xromosomdan çıxa və litik dövrəyə keçə bilir. 2. Həm CRISPR-Cas sistemi, həm
də miRNA mexanizmində protein kompleksinə bağlanmış RNA var. Bu RNA
yönləndirici vasitə kim çıxış edərək, protein kompleksinə komplementar ardıcıllıqları tanıma bacarığı qazandırır. miRNA mRNA-ya təsir etməklə, gen ekspressiya
tənzimində iştirak edərkən, CRISPR-Cas sistemi bakteriyaları yoluxucu faqlar kimi
xarici təhlükələrdən qoruyur. Bu baxımdan, miRNA ilə müqayisədə, CRISPR-Cas
immun sisteminə daha çox bənzəyir. 3. Həm Şəkil 17.10-dakı RNA polimeraz,
həm də virusun RNA polimerazı verilən qəlib zəncir əsasında RNA sintez edir.
Ancaq şəkildəki RNA polimeraz ikizəncirli DNA-nın bir qəlib zəncirinə əsaslanarkən, virus RNA polimerazı qəlib kimi virus genomunun RNA-sını istifadə edir.
4. HIV məhz öz RNA genomundan DNA sintez etdiyinə görə retrovirus adlanır.
Bu proses ənənəvi DNA-dan RNA-ya informasiya axınının tərsi (ing. retro geri,

keçmiş) yönündə baş verir. 5. Dayandırmağa cəhd edə biləcəyiniz bir çox mərhələ
var: virusun hüceyrəyə bağlanması, əks transkriptaz əməliyyatı, ev hüceyrəsinin
xromosomuna inteqrasiya, genom sintezi (burada, inteqrasiya olmuş provirusdan
RNA sintezi), hüceyrə daxilində virusun yığılması və virusun tumurcuqlanma ilə
ifrazı. (Bu mərhələlərin hamısı olmasa belə, çoxu HIV ilə yoluxmuş insanlarda
infeksiyanın irəliləməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunan həqiqi tibbi strategiyalar üçün hədəf təşkil eidr.)

olur. Beləcə, hüceyələr fərqli toxumalara çevrilə və nəticədə, inkişaf edən çömçəquyruq yalnız bəlli toxumalara malik ola bilir. Şəkil 20.21 iPS hüceyrələri eyni
riski daşımır. Bu, elə onların əsas üstünlüyüdür. Verici hüceyrə xəstənin özündən
götürldüyü üçün tam uyğunluq var. Xəstənin immun sistemi bu hüceyrələri
özününkü olaraq tanıyacaq və rədd etməyə səbəb olan hücum reaksiyasına təkan
verilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, sürətli bölünən iPS hüceyrələri hansısa şişlərin
yaranmasına və xərçəng əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.

Yoxlama 19.3

Yoxlama 20.1
1. DNA zəncirlərinin şəkər-fosfat kovalent rabitələri. 2. Bəli, PvuI qırmızı qırıq
xətlə işarələnmiş nöqtədən molekulu kəsəcəkdir. 3. Bəzi eukariot genləri çox
böyük olduqlarından, bakteriya plazmidinə yerləşmirlər. Bakteriya hüceyrəsi RNA

Əlavə A Cavablar

1. Mutasiya nəticəsində heyvanın immunitet sisteminin artıq effektiv şəkildə
mübarizə apara bilmədiyi yeni virus ştammları oraya çıxa bilir. Orqanizmin köhnə
virusa qarşı effektiv immunitet qurduğu hallarda belə, bu, mümkündür. Çox nadir
yeni virus versiyası isə, yeni ev orqanizmlərinə keçə və (yoluxan fərdlər sıx yaşayırsa) populyasiyada yayıla bilər. 2. Üfüqi yayılan virus otyeyən heyvanın və ya digər
faktorların açdığı epidermis yarasından bitki orqanizminə daxil olub infeksiya törədir. Şaquli yayılmada isə, bitki virusu cinsi yolla (valideyninin yoluxmuş toxumu
ilə) və ya qeyri-cinsi yolla (calaq vasitəsilə) irsi olaraq alır. 3. İnsan TMV-nin ev
hüceyrəsi spektrinə daxil deyil, ona görə, virus insan hüceyrələrinə yoluxmur.
TMV insan hüceyrəsinin reseptorlarına bağlana bilmədiyi üçün infeksiya baş
vermir.

İcmal Sualları

19.1 Viruslar ev hüceyrəsindən kənarda çoxala bilmədikləri və metabolizmin
enerji çevirici reaksiyalarını həyata keçirməyə qadir olmadıqları üçün, adətən,
canlı sayılmırlar. Virus parçacıqlarının çoxalması, eləcə də, metabolizm reaksiyalarını həyata keçirməsi tamamilə ev hüceyrəsi və onun resurslarından asılıdır.
19.2 Təkzəncirli RNA virusları RNA qəlibi əsasında RNA sintez edə bilən RNA
polimeraz enziminə ehtiyac duyur. (Hüceyrənin RNA polimerazı RNA-sını DNA
qəlibi əsasında istehsal edir.) RNA qəlibi əsasında DNA sintez edə bilmək üçün,
retroviruslara əks transkriptaz enzimi lazımdır. (İlk zəncir hazırlandıqdan sonra,
eyni enzim ikinci DNA zəncirini sintez etməyə qadirdir.) 19.3 RNA viruslarının
mutasiya sıxlığı DNA viruslarından daha çoxdur. RNA polimerazın korreksiya
mexanizmi olmadığı üçün, RNA viruslarındakı səhvlər düzəldilmir. Yüksək mutasiya sıxlığı RNA viruslarına daha sürətlə dəyişmək və yeni ev orqanizmi növlərini
işğal edə bilmə qabiliyyəti qazanmaq imkanı verir.

Sınaq

1. C 2. D 3. C 4. D 5. B
6. Burada, virus genomu öz komplementar RNA nüsxələrini sintez etməzdən
əvvəl, birbaşa kapsid proteini örtük qlikoproteinlərinə translyasiya olunacaq.
Komplementar RNA yenə də sintez olunacaq, ancaq o, virus genomunun yeni
nüsxələrini istehsal etmək üçün istifadə olunacaqdır.

Virus genomu
(RNA = mRNA)

Kapsid
proteini
Qlikoproteinlər

Virus genomu
Komplementar
zəncir qəlib
kimi işləyə
bilir
Yeni
virus
genomu

Fəsil 20

Şəkil Sualları
Şəkil 20.5

transkriptini mRNA-ya emal etmək üçün lazım olan mexanizmdən də məhrumdur.
RNA emal problemi cDNA vasitəsilə həll olunsa belə, bir çox eukariot proteinin
düzgün işləməsi üçün translyasiya-sonrası emal vacibdir. Bakteriya bu enzimlərə də malik deyil. (Bu hal əksər insan proteinləri üçün də keçərlidir və bu gün
biotexnologiyanın əsas problemlərindən biri budur.) 4. Xətti DNA-nın uclarının
hüceyrədəki replikasiyasında hər yeni zəncirin 5’ ucu üçün RNA primeri istifadə
olunur (Şəklil 16.20). Bu RNA DNA nukleotidləri ilə əvəz olunmalıdır. Yalnız
bundan sonra, DNA polimeraz yeni zəncirin 5’ ucundan replikasiyanı davam
etdirə bilər. PCR-də isə, primerlər onsuz da, DNA-dan ibarətdir və ona görə də,
əvəzetməyə ehtiyac yoxdur. Bu primerlər yeni zəncirin tərkib hissəsinə çevrilir.
Nəticə etibarilə, PCR-də uc qısalması problemi yoxdur və parçalar hər replikasiya
dövrəsində qısalmır.

Yoxlama 20.2
1. Əsasların komplementar qoşalaşması cDNA sintezinin tərkib hissəsidir və
ilk üç metodda (RT-PCR, DNA mikrosilsilə analizi, RNA ardıcıllama) istifadə
olunur. Əks transkriptaz mRNA üzərinə nukleotidləri əlavə edərək, cDNA-nın ilk
zəncirini sintez edərkən, komplementarlıq prinsipini istifadə edir. DNA polimeraz
cDNA-nın ikinci zəncirini istehsal edərkən də komplementar qoşalaşma mövcuddur. Bundan əlavə, RT-PCR prosesində, primerlərin DNA qarışığındakı spesifik
bir bölgəni seçə bilməsi üçün hədəf ardıcıllığın əsasları ilə qoşalaşmalıdır. DNA
mikrosilsilə metodunda nişanlı cDNA zondu komplementar nuklein turşularının
hibridizasiyası (DNA-DNA hibridizasiyası) nəticəsində yalnıza spesifik hədəf
ardıcıllıqlarına bağlanır. RNA-seq metodu ilə cDNA-lar ardıcıllanarkən, əsas
qoşalaşması vacib rol oynayır. CRISPR-Cas9 korreksiya mexanizmində əməliyyatın
baş verməsi üçün CRISPR-Cas9 kompleksi içindəki bələdçi RNA parçası genom
içindəki hədəf geninin ardıcıllığı ilə qoşalaşmalıdır. Təmir sistemi, həmçinin, qəlib
zəncir ilə əsas qoşalaşmasında komplementarlıq prinsipini istifadə edərək işləyir.
2. Tədqiqatçı üçün iki toxuma arasında ekspressiya səviyyəsində fərqlilik göstərən
genlər maraq dairəsindədir. Buna görə, yaşıl və ya qırmızı qutucuqların təmsil
etdiyi genlər seçilməlidir. Bu genlərin bəziləri xərçəng nəticəsində ekspressiyasını
dəyişmiş, digələri isə xərçəngin səbəbi ola bilər. Hər iki tip gen araşdırılmalıdır.

Yoxlama 20.3
1. Bağırsaq hüceyrəsinin nüvəsindəki xromatin modifikasiya səviyyəsinin
mayalanmış yumurtada olana az bənzədiyi şübhəsizdir. Nəticədə, bu nüvələrin
başdan proqramlana bilmə nisbəti aşağıdır. Əksinə, dörd hüceyrəli mərhələnin
nüvə xromatin strukturu isə, mayalanmış yumurtadakı vəziyyətə daha bənzərdir.
Buna görə, onu (inkişafı yönləndirməsi üçün) başdan proqramlamaq daha asan
olacaqdır. 2. Xeyr. Səbəb, əsasən, klonun inkişaf mühiti ilə əsl heyvanın yaşadığı
mühit arasındakı kiçik, yaxud heç də kiçik olmayan fərqlərdir. Şəkil 20.18-də qeyd
olunan fərqlərə göz gəzdirin. Xidmət etik suallar doğurur. Başqa bir məməli olan
Dolly qoyununu klonlaya bilmək üçün yüzlərlə embrion istifadə olunmuş, ancaq
yalnızca biri yetkinliyə qədər inkişaf etmişdir. Bu it embrionlarından biri doğumsonrası mərhələyə qədər inkişaf edər və defektli olarsa, öldürülməlidirmi? Bəs,
defektli heyvanların dünyaya gəlməsinə icazə vermək etikdirmi? Yəqin ki, bir çox
başqa etik problem də düşünülə bilər. 3. Əzələ hüceyrələrinin differensiasiyasında
myoD əsas tənzim geninin iştirak ediyi bilindiyinə görə, işə kök hüceyrələrinə
MyoD proteini, yaxud myoD geni daşıyan ekspressiya vektoru yeritməklə başlamaq
olar. Bu, böyük ehtimalla, işləməyəcək. Çünki Şəkil 18.18-dəki embrion prekursor
hüceyrələr buradakı kök hüceyrələrdən daha çox ixtisaslaşıb və başqa dəyişikliklər
də tələb olunur. Ancaq bu yaxşı başlanğıc nöqtəsidir və başqa metodlar da düşünmək mümkündür.

Yoxlama 20.4
Şəkil 20.16 Hüceyrələrin heç biri çömçəquyruq mərhələsinə çatmazdı. Bəzi
qurbağa növlərində embrionun hüceyrələrini bir-birindən fərqləndirmək mümkün

1. Kök hüceyrələri çoxalma bacarıqları sayəsində, redaktə olunaraq düzəldilən gen
məhsulunun davamlı istehsalını təmin edirlər. 2. Herbisid, zərərverici, xəstəlik,
duzluluq və quraqlığa qarşı müqavimət. Eləcə də, yetişmənin gecikdirilməsi.
3. Hepatit A RNA virusu olduğuna görə, qandan RNA əldə edilərək, RT-PCR ilə
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virusun RNA-sını təyin etməyə çalışmaq olar. Bunun üçün, ilk öncə, qandakı RNA
əksinə transkripsiyadan keçirilməli və daha sonra hepatit A-ya spesifik primerlər ilə PCR vasitəsilə çoxaldılmalıdır. Məhsul elektroforez gelində bir-birindən
ayrıldıqda, təxmin olunan virus RNA-sı uzunluğuna uyğun gələn zolaq hipotezi
dəstəkləyər. Alternativ olaraq, RNA-seq ilə xəstənin qanındakı bütün RNA-lar
ardıcıllandıqdan sonra, hepatit A ilə eyni olan ardıcıllıqları axtarmaq olar. Ancaq
həkim yalnız bir ardıcıllıq axtarışında olduğuna görə, RT-PCR yenə də bu məqsəd
üçün daha uyğun metodddur.

Əlavə A Cavablar

İcmal Sualları

20.1 Bir plazmid vektoru və klonlanacaq yad DNA eyni RE ilə kəsilərək, yapışqan
uclu restriksiya fraqmentləri yaradılır. Bu parçalar qarışdırılır, liqasiya ilə bir-birinə
tiklir və bakteriya hüceyrəsinə geri qaytarılır. Plazmid bəlli antibiotikə qarşı
müqavimət geni daşıyır. Bu antibiotik hüceyrə kulturasına əlavə olunaraq, yalnız
plazmid daşıyan hüceyrələrin çoxalmasını təmin edir. Digər bir metod isə, hər
hansı plazmid deyil, yalnız yad DNA-sı olan rekombinant plazmidli hüceyrələrin
seçilməsinə imkan yaradır. 20.2 Bəlli toxuma və ya hüceyrə tipində ekspressiya
olunan genlər onların protein və kodlanmayan RNA-larını təyin edir. Onlar isə, öz
növbəsində, sözügedən toxuma və ya hüceyrə tipinin struktur və funksiyasını təyin edir. Bəlli struktur və funksiyada rol oynayan qarşılıqlı əlaqəli genləri anlamaq
müxtəlif orqanizm parçalarının birlikdə necə işlədiyini ortaya çıxarmağa kömək
edəcəkdir. Üstəlik, gen ekspressiyasındakı pozuntuların səbəb olduğu toxumanın
düzgün fəaliyyət göstərməməsi nəticəsində ortaya çıxan xəstəliklər üçün müalicə
üsullarının inkişaf etdirilməsi üçün də faydalı olacaqdır. 20.3 (1) Siçan klonlamaq
ixtisaslaşmış bir siçan hüceyrəsinin nüvəsini alaraq, nüvəsi çıxarılmış siçan yumurtasına köçürmək ilə başlayır. Yumurtanı aktivləşdirmək və daşıyıcı ana siçanda
onun embriona inkişaf etməsini təmin etməklə, nüvə verici siçanın genetik eynisi
doğulur. Burada, differensiasiya olmuş nüvə yumurtanın sitoplazmasında yerləşən
faktorlar tərəfindən başdan proqramlanmışdır. (2) Siçan ES hüceyrələri siçan
blastosistinin daxili hüceyrələrindən törədilir. Burada, hüceyrələr "təbii olaraq",
çoxalma və inkişaf prosesləri tərəfindən başdan proqramlanmışdır. Bunda əlavə,
klonlanmış siçan embrion hüceyrələri də ES qaynağı kimi istifadə oluna bilər. (3)
iPS hüceyrələri embrion hüceyrələri istifadə etmədən, ixtisaslaşmış yetkin siçan
hüceyrələrinin içinə bəlli transkripsiya faktorları (TF) verməklə əldə oluna bilər.
Burada, hüceyrələri başdan proqramlayıb pluripotent edən TF-lərdir.
20.4 Ən başlıcası, xəstəlik tək bir gen tərəfindən törədilməlidir və molekulyar əsası yaxşı anlaşılmalıdır. İkincisi, xəstəyə yeridilən hüceyrələr bədənin toxumalarına
inteqrasiya olub, çoxalmağa davam edən və lazımi gen məhsulunu istehsal edən
hüceyrələr olmalıdır. Üçüncüsü, genin sözügedən hüceyrələrin daxilinə yeridilməsi
təhlükə yaratmamalıdır. Belə ki, bəzi gen terapiyası sınaqlarında xərçəng hallarına
rast gəlinmişdir. Bu isə, adətən, prosedurun siçanlarda sınanmasını tələb edir.
Bundan əlavə, təhlükəsiz vektor şərtləri tam anlaşılmamışdır. Bəlkə də, bu kitabı
oxuyan bioloqlarından biri gələcəkdə bu problemi həll edənlərdən olacaqdır.

Sınaq

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B 9. Geni PCR vasitəsilə çoxaltmaq lazımdır.
Mənşə olaraq genom DNA-sını istifadə etmək olar. Digər bir yol linza hüceyrələrindən mRNA əldə edərək, əks transkriptaz ilə cDNA istehsal etmək və məhsulu
PCR-yə məruz qoymaqdır. Hər iki halda, gen ekspressiya vektoruna qoyulub,
protein istehsal olunmalıdır ki, üzərində təcrübələr aparmaq mümkün olsun.
10. Rekbombinasiya səbəbi olan krossinqover təsadüfi hadisədir. İki lokus arasında
krossinqoverin baş vermə ehtimalı, onların arasındakı məsafə artdıqca, artır. SNP
bir xəstəliklə əlaqəli allelə yaxın yerləşirsə, genetik olaraq ilişikli olduğu deyilir. Bu
SNP ilə allel arasında krossinqover olduqca nadir hallarda baş verəcəkdir. Beləcə,
sözügedən SNP həmin allelin genetik nişanı olaraq istifadə oluna bilər.
11.

Fəsil 21
Şəkil Sualları
Şəkil 21.2 İkinci addımda parçaların bir-birinə nisbətdə yeri məlum deyil. Onlar,
daha sonrakı addımlarda, kompüter vasitəsilə təyin olunacaqlar. Parçaların diaqramda dağınıq halda göstərilməsi bu qeyri-müəyyənliyi təsvir edir. Şəkil 21.8 Çıxış
bölgəsindəki transpozonun yeni nüsxəsi çıxarılmaq yerinə özü kəsilib çıxarılacaq
və bu bölgə, sonda transpozonsuz olacaqdır. Şəkil 21.10 Hər bir transkripsiya
vahidində DNA-dan uzanan RNA transkriptləri sağa doğru soldan daha uzundur.
Bu RNA polimerazın soldan başlayıb sağa doğru getdiyini göstərir.
Şəkil 21.13
Şəkil 21.14 Yalançı genlər funksiyasını itirmiş, işlək olmayan genlərdir. İkinci nüxsədə
baş verən bir mutasiya gen məhsulunun
funksiyasını sıradan çıxarmış ola bilər.
Məsələn, genin ortasında adi kodonu stop
kodonuna çevirən, aminturşu dəyişdirən və
ya promotoru gen ekspressiyasını dayandıracaq dərəcədə dəyişdirən bir mutasiya bu
halı izah edə bilər.
Şəkil 21.15 5-ci mövqedə, lisozimdə R
(arginin), α-laktalbumində isə, K (lizin)
aminturşusu var. Hər ikisi qələvidir.
Şəkil 21.16 Deyək ki, şəkildə EGF genində, TPA-ya köçdüyü göstərilən ekzonun
solundakı intronun içində bir TE var imiş. Eyni TE-dən fibronektin genindəki F
ekzonunun sağındakı intronda da olsun. Meyoz rekombinasiyası zamanı, Şəkil
21.13-dəki kimi, bu TE-lər homoloji xromosomlar üzərindəki bacı olmayan xromatidlər arasında səhv qoşalaşdırmaya səbəb ola bilər. Nəticədə, TE-lərdən biri F
ekzonu ilə birlikdə EGF ekzonunun yanına köçürülə bilər. Çoxsaylı nəsillər boyu
təkrarlanan səhv qoşalaşmalar bu iki ekzonu digərlərindən ayıraraq, bir və ya duplikasiya olmuş iki K ekzonunun yanına daşıya bilər. Ümumiyyətlə, intron və ya
genlərarası sahənin təkrarlanan ardıcıllıqları bu cür əməliyyatları asanlaşdırır, çünki bu parçalar bacı olmayan xromatidlər arasında səhv qoşalaşdırmaya və nəticədə,
yeni ekzon kombinasiyalarına gətirib çıxarır. Şəkil 21.18 Hamı bilir ki, şimpanzelər danışa bilmir, ancaq insanlar danışırlar. İnsanın yabanı tip FOXP2 proteini
ilə şimpazeninki arasında olan aminturşu fərqlərini və bu fərqlərin proteinin
funksiyasına təsirini aydınlaşdırmaq, təbii olaraq, ilk addım kimi görünür. Əslində,
kitabın sonrakı səhifələrində iki aminturşuluq fərq olduğundan bəhs olunur. Bu
gendə baş verən mutasiyaların insanda kəskin danışıq problemləri yaratdığını artıq
bilirsiniz. Bu mutasiyaların aminturşu nəticələrinin şimpanze ilə insan arasındakı
fərqi təşkil edən aminturşularla eyni olub olmadığını yoxlamaq lazımdır. Elədirsə,
bu aminturşuların danışma qabiliyyətinə təsir edən həmin proteinin funksiyasını
dəyişdirmə ehtimalı vardır. Növbəti addım şimpanze və siçan FOXP2 proteinlərini
müqayisə etmək ola bilər. Buradakı sual belə ola bilər: Bunların bənzərliyi şimpanze ilə insanınkı arasındakı bənzərlikdən çoxdurmu? Analizlər göstərir ki, şimpanze
ilə siçan arasında bir aminturşuluq fərq varkən, şimpanze ilə insan arasında fərq
iki aminturşudur. Yəni birincilərdə bənzərlik daha yüksəkdir. Bundan əlavə, siçan
ilə insan arasında fərq daha da böyükdür: üç aminturşu fərqi.

Yoxlama 21.1

1. Bütün genomu səpmə metodu ilə ardıcıllamaq üçün ilk olaraq, bütöv genom
bir neçə restriksiya enzimi tərəfindən doğranaraq, qısa parçalara çevrilir. Bu DNA
parçaları klonlanır, ardıcıllanır və üst-üstə düşən hissələri təyin etmək məqsədilə,
kompüter proqramı vasitəsilə sıraya düzülür.

Yoxlama 21.2

1. İnternet sayəsində, GenBank kimi databazalar və BLAST kimi kompüter proqramları mərkəzi bir qaynaqdan xidmət göstərə bilir. Bu vasitələri hər kəsə əlçatan
hala gətirmək mümkün olmuşdur. Dünyanın istənilən yerində alimlər bütün datanı
ödənişsiz istifadə edə bildikləri və eyni məlumatla işlədikləri üçün, ümumiyyətlə
elmi tədqiqatın xəta payı azalır. Tədqiqatçılar eyni proqramı istifadə etdikləri və
əlavə proqramlara enerji xərcləmədikləri üçün, elmi tədqiqat prosesinin effektivliyi
artır. İnformasiyanın paylanamsı çox daha sürətlə baş verir. Səvhlərin zamanında
düzəldilməsi təmin olunur. Bu sadalananlar internetin verdiyi üstünlüklərdən
sadəcə, bəziləridir. Siz, yəqin ki, bu siyahını başqa səbəblər əlavə etməklə daha da
zənginləşdirə bilərsiniz. 2. Xərçəng çoxsaylı faktor tərəfindən törədilən xəstəlikdir.
Tək bir gen və ya pozuntuya yönəlmiş tədqiqat potensial olaraq xəstəliyə təsir
edən, hətta, araşdırılan genin özünün davranışına təsir edən digər faktorları gözardı
edəcəkdir. Eyni zamanda, birdən çox faktoru ələ aldığı üçün, sistem yanaşamasının xərçəngin səbəblərini başa düşmə və müalicə üsullarını tapma ehtimalı
daha yüksəkdir. 3. Transkripsiya olunan bölgələrin bir hissəsi intronlardır. Geriyə
qalanı miRNA, siRNA və piRNA kimi kiçik, kodlanmayan RNA-lardan ibarətdir.
Bu RNA-lar translyasiyanı bloklamaq, mRNA parçalanmasına təkan vermək,
promotora bağlanıb transkripsiyanı dayandırmaq və ya xromatin strukturunda dəyişikliyə səbəb olmaq kimi yollarla gen ekspressiyasının tənzimində rol alır. Uzun,
kodlanmayan RNA-lar (lncRNA), həmçinin, gen tənzimi və xromatin strukturunun
dəyişdirilməsində iştirak edə bilir. 4. Ümumgenom əlaqələndirmə araşdırmaları
sistem biologiyası yanaşması vasitəsilə xəstəliklərlə birdən çox sayda SNP arasında
əlaqə tapıb, bəlli mütənasibliklər qurmağa cəhd edir. Bunlara misal kimi ürək
xəstəliklərini və diabeti göstərmək olar.

Yoxlama 21.3

1. Bu fərq bir genin RNA transkriptinin alternativ splaysinq mexanizmdən keçməsi
və translyasiya sonrası polipeptid emalı ilə izah oluna bilər. 2. İnternet səhifəsinin
ən yuxarısında, tamamlanmış və daimi qaralama statusundan olan genom sayı illərə
görə, sütun qrafiki şəklində verilmişdir. Aşağıda, illərə görə qruplanmış, tamamlanmış
və tamamlanmamış ardıcıllama layihələri, il və taksonomik domen başına düşən
layihə sayı (Həqiqi domen olmasa da, virus və metagenomlar da bura daxil edilmişdir.), bakteriya genom layihələrinin filogenetik paylanma qrafiki və ardıcıllamanı
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Yoxlama 21.4

1. Məməlilərdə gen sayı daha çoxdur. Həmçinin, kodlanmayan DNA miqdarı da
çoxdur. Bundan əlavə, məməli genindəki intronların varlığı onu prokariot genindən,
orta hesabla, daha böyük edir. 2. Transpozonun kopyala-yapışdır mexanizmi və retrotranspozisiya. 3. rRNA gen ailəsində hər üç rRNA tipinin olduğu eyni transkripsiya
vahidi arxa-arxaya, dəfələrlə təkrarlanarır. Çoxsaylı rRNA geni orqanizmə operativ
şəkildə ehtiyac duyulan ribosom istehsalını həyata keçirə bilmə imkanı yaradır. Hər
üç rRNA tipinin eyni transkripsiya vahidində toplanması isə, bu molekullardan eyni
nisbətdə istehsal olunmasını təmin edir: Hər bir transkripsiya əməliyyatında, bir tip
rRNA-nın bir nüsxəsi üçün digər iki tipdən eyni sayda nüsxələr sintez olunur. Qlobin
gen ailəsi isə, nisbətən az sayda, fərqli genlərdən ibarətdir. Bu genlərin istehsal etdiyi
qlobin protein məhsulundakı miqdar fərqi nəticəsində, orqanizmin fərqli inkişaf mərhələlərində ehiyac duyduğu fərqli hemoqlobin molekulları təmin edilir. 4. Ekzonlar
ekzon olaraq sinifləndirilir (1.5%). Uzaq kontrol elementləri ehtiva edən enhanserlər,
promotora yanaşı yerləşən yaxın kontrol elementləri və promotorun özü tənzimləyici
ardıcıllıqlar olaraq sinifləndirilir (5%). İntronlar isə, intron olaraq ayrılır (20%).

Yoxlama 21.5

1. Meyozda baş verən pozuntu nəticəsində, iki ədəd bütöv genom tək bir bala hüceyrəyə düşə bilir. Meyozun krossinqover nasazlıqları bir DNA parçasının bir tərəfdə
silinməsinə, digər tərəfdə isə, duplikasiya olmasına gətirib çıxara bilir. DNA replikasiyası zamanı qəlib zəncir üzərində geriyə sürüşmələr kiçik parçaların duplikasiyası ilə
nəticələnə bilir. 2. Verilən hər hansı genin iki nüsxəsi arasında baş verən krossinqover
nəticəsində, ekzon duplikasiyası, yəni bir nüsxədə parçanın ikiləşməsi baş vermiş ola
bilər. Genin digər nüsxəsində isə, müvafiq parça silinəcəkdir. Bu proses bir neçə dəfə
baş verərsə, gendə çox saylı ekzonlar ortaya çıxacaqdır. Təklif edilən mexanizm həm
EGF, həm də fibronektin geni üçün keçərli ola bilər. 3. Genomun fərqli bucaqlarına səpələnmiş homoloji TE-lər fərqli xromosomlar arasında rekombinasiya üçün
fürsətlər yaradır. Bu elementlərin kodlayan və ya tənzim bölgələrinə girməsi genlərin
ekspressiyasını və nəticədə, orqanizmin fenotipini təbii seçməyə tabe olacaq şəkildə
dəyişdirə bilər. TE özüylə gen daşıyıb onu çoxalda, bəzən isə, genin ekspressiya
tərzini dəyişdirə bilər. Transpozisiya əməliyyatında ekzonun daşınıb, yeni bir genə
yeridilərək, buradan istehsal olunan proteinə yeni xassə qazandırması mümkündür.
Bunu bir növ ekzon qarışdırma saymaq olar. Aydındır ki, bütün bu dəyişmələrin irsi
ola bilməsi üçün qamet istehsalçısı toxum hüceyrələrində baş verməsi tələb olunur.
4. Sözügedən inversiyaya malik olan qadınların uşaq sayı daha çox olduğuna görə,
reproduksiya və döl inkişafında bəlli üstünlükəri olmalıdır. Nəsilvermə bacarığını
yüksəltdiyi üçün populyasiyada qorunub saxlanacağı və çoxalacağını təxmin etmək
olar. Həqiqətən də, araşdırmadan əldə olunan dəlillər göstərir ki, inversiyanın populyasiyadakı nisbəti getdikcə artır. Populyasiya genetikası haqqında daha ətraflı bilik
növbəti, dördüncü bölümdə verilmişdir.

artmış olması gözləniləndir. 21.5 Bir növə aid orqanizmlərdə baş verən xromosom
yenidənqurması prosesləri bir-birindən fərqlənən quruluşda xromosomlara malik
fərdlər ortaya çıxarır. Bu fərdlər meyozla qamet istehsal edə və fərqli xromosom
quruluşuna malik fərdlərlə cütləşərək, həyatda qala bilən balalar ortaya çıxara
bilərlər. Lakin yeni nəsildəki meyozda ata və anadan gələn xromosomlar qoşalaşma problemləri yaşayaraq əskik sayda xromosom dəstinə malik olan qametlərin
yaranmasına da səbəb ola bilərlər. Belə qametlərdən əmələ gələn ziqotlar, adətən,
sağ qala bilmirlər. Əgər bir populyasiyada yalnız eyni xromosom quruluşuna malik
digər fərdlərlə cütləşə bilən orqanizmlərdən ibarət iki qrup əhəmiyyətli saylara
çatarsa, yeni canlı növü ortaya çıxa bilər. 21.6 İki yaxın qohum canlı növünə aid
genomların müqayisəsi təkamül tarixinin son dövrlərində baş verən hadisələrə işıq
sala bilər. Məsələn, bu metodla iki növü bir-birindən ayıran xassələr haqqında bilik əldə etmək mümkündür. Çox uzaq qohumluq əlaqəsi olan növlərin müqayisəsi
isə, çox qədim tarixdə baş vermiş proseslərdən xəbər verər. Məsələn, iki əlaqəsiz
canlının bölüşdüyü genlərin doğumu bu canlıların bir-birindən ayrıldığı dövrdən
əvvəl olmalıdır.

Sınaq

1. B 2. A 3. C
4.

(a) 1, 3, və 5-ci sətirdəkilər
müvafiq şəkildə Ş, Q və R növlərinə aiddir. (b) 4-cü sətirdəki
insana aid ardıcıllıqdır. İnsan
ilə Ş, Q və R növləri arasındakı
fərqlərin altından qırmızı
xətt çəkilmişdir. İnsanda N
aminturşusu olan mövqedə, digərlərində T var ikən, insanda
S olan mövqedə digərlərində
N aminturşusu vardır. (c) 6-cı
sətirdəki O ardıcıllığıdır. (d) Siçan (sətir 2) ilə Ş, Q və R növləri arasında tək
aminturşuluq fərq var. Siçanda qırmızı halqa ilə göstərilən E varkən, digərlərində eyni mövqedə D aminturşusu vardır. Siçanla insan arasında 3 aminturşuluq
fərq müşahidə edilir. Siçanda qırmızı qutu ilə göstərilən E, T və N aminturşuları
insanda (sətir 4) müvafiq şəkildə, D, N və S ilə əvəzlənmişdir. (e) Ş, Q, R və
siçan 60–100 milyon il əvvəl bir-birindən ayrıldıqdan sonra, yalnız bir aminturşu
dəyişərkən, şimpanze ilə insanın 6 milyon illik müstəqil təkamülündə, 2 əlavə
aminturşu fərqinin yığılması bir qədər gözlənilməzdir. Bu, FOXP2 geninin digər
primatlara nisbətən insanda daha sürətli təkamül keçirdiyini göstərir.

Yoxlama 21.6

1. İnsan və makaka meymunu primat olduqları üçün, genomlarının siçan ilə makaka
genomları arasında mövcud olandan daha yüksək bənzərlik daşıyacağını təxmin
etmək olar. Siçanın törəmə xətti primat xəttindən insan və makaka meymun xəttlərinin bir-birindən ayrılmasından daha əvvəl ayrılıb. 2. Homeo genləri bir-birindən homeo qutularından kənarda olan ardıcıllıqları baxımından fərqlənirlər. Bu ardıcıllıqlar
homeo gen məhsulunun başqa transkripsiya faktorları ilə olan əlaqəsinə təsir edərək,
nəticədə, homeo genlərinin tənzimlədiyi genləri təyin edir. Genin bu qeyri-homeo
qutusu hissələri iki canlı arasında fərqləndiyi kimi, homeo genlərinin ekspressiyası da
fərqlənir. 3. Hansısa bir səbəbdən, Alu elementlərinin insan genomunda transpozisiyası daha aktiv olmuş olmalıdır. Elementlərin artan sayı rekombinasiya səhvlərini də
artırmış, nəticədə, duplikasiya sayı və ya müxtəlifliyi də artmışdır. Bu iki genomun
quruluş və tərkib baxımından bir-birindən fərqlənməsi ilə xromosomlarının bənzərliyinin də azalacağını gözləmək olar. Genetik informasiya tərkiblərinin bir-birinə
uyğunluğu zamanla azalan canlı növlərinin məhsuldar döl vermə ehtimalı, paralel
şəkildə, azalaraq növlərin bir-birindən ayrılmasına səbəb olacaqdır.

İcmal Sualları

21.1 İnsan Genomu Layihəsinin əsas strategiyalarından biri ardıcıllama texnologiyasını inkişaf etdirərək, layihəni sürətləndirmək idi. Ardıcıllama texnologiyasında
əldə olunan müəyyən irəliləyişlər sayəsində, reaksiya və məhsul aşkarlama sürəti
artmış, beləliklə, ümumi proses daha ucuz hala gəlmişdir. 21.2 Ən önəmli nəticə
insan genomunun 75%-indən çoxunun araşdırılan hüceyrələrin ən azı bir tipində
bu və ya digər halda transkripsiya olduğunun aşkarlanması olmuşdur. Bundan
əlavə, genomun ən azı 80%-nin müəyyən şəkildə gen tənzimi və ya xromatin
quruluşunun dəyişdirilməsi proseslərində iştirak edən, funksional elementlərdən
ibarət olduğu ortaya çıxmışdır. Layihə transkripsiyadan keçən bu DNA elementlərinin funksiyasını daha dərindən öyrənə bilmək üçün başqa canlıları əhatə edəcək
şəkildə genişləndirilmişdir. Bu tip analizlərin laborator təcrübələrdə istifadə oluna
bilən canlılar üzərində aparılması vacibdir. 21.3 (a) Ümumiyyətlə, bakteriya və
arxeyaların genomu eukariotlarla müqayisədə daha kiçik, gen sayı daha azdır. Gen
sıxlığı isə, eukariotlarda daha aşağıdır. (b) Eukariotlarda genom ölçüsü ilə fenotip
arasında açıqca görünən, sistematik bir əlaqə müşahidə olunmur. Gen sayı, adətən,
böyük genomdan gözlənilən saydan az olur. Başqa sözlə, gen sıxlığı böyük genomlarda, adətən, aşağı olur. İnsan buna yaxşı nümunədir. 21.4 TE və bənzəri elementlər genomda bir yerdən digərinə keçə bilir. Onların bir qismi hərəkət edərkən
özlərinin yeni nüsxələrini çıxarırlar. Ona görə, bu parçaların genomda çox böyük
ərazilər işğal etməsi təəccüb doğurmamalıdır. Bu nisbətin təkamül prosesində
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aparan mərkəzlərə görə qruplandırılmış qrafiklər var. Səhifənin ən sonundakı Project
Relevance of Bacterial Genome Projects başlığı altında, dairəvi paylanma qrafikində,
tibb ilə əlaqəsi olan layihə nisbətinin 55.5% olduğunu görmək olar. Səhifə arxeya və
bakteriya layihələrini yerinə yetirən mərkəzlər qrafiki ilə yekunlaşır. 3. Prokariotlar,
adətən, eukariot hüceyrələrdən kiçikdir və ikiyə ayrılma ilə çoxalırlar. Təkamül sürətlə çoxalan hüceyrələrə üstünlük vermiş olmalıdır, yəni təbii seçmə tez-tez bölünənləri
seçmişdir. Prokariot nə qədər sürətlə çoxala bilərsə, bir o qədər prokariot populyasiyasına hakim olma uğuru artar. Replikasiya olunacaq DNA miqdarı az olarsa, daha
sürətlə çoxalmaq da asanlaşar.
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