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ÇEKİRDEK HARİCİ DNA

MİTOKONDRİAL DNA

Mitokondri DNAsı
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İNCELEMELERİ

Hücre içi parazit DNAsı
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• Mitokondriler hücrenin enerji santralleri
olarak bilinir.
– Hücresel faaliyetler için gerekli yüksek enerjili
ATP molekülünü sentezlerler.

• Riketsia grubundan türediği
düşünülmektedir (Endosimbiyotik Teori).
• Kendi kullandığı protein ve enzimlerin
kodlarını taşıyan DNAya sahiptir.
• Hücre bölünmesinden bağımsız olarak
çoğalır.

ÇEKİRDEK DNAsı

MİTOKONDRİ DNAsı

Hücre çekirdeğinde bulunur

Mitokondriler içinde bulunur

Bir Kopyadır*
23 çift kromozomdur

Her mitokokondri içinde
birkaç kopya bulunabilir

Double Helix yapıdadır

Circular yapıdadır

1

08.04.2008

Regions of mtDNA
Adli İncelemeler Bakımından
Ayırt etme gücü çok yüksektir
Uzunluk Polimorfizmi (STR)

Ayırt etme gücü yüksek değildir
Dizi analizi, SNP

Kan, tükürük, semen
gibi örneklerde tercih edilir

Köksüz saç, eski kemik örnekleri
gibi örneklerde tercih edilir

HV1

HV2

(hypervariable region 1)

(hypervariable region 2)

Control region

mtDNA

Anne ve babadan kalıtılır

Anneden kalıtılır

Dizisi analiz edilen 610 baz

16,569 bases
37 gen, 13 protein, 22 tRNA, and 2 rRNA kodlar

Aynı annenin çocuklarında
ayırt edici özelliktedir

Annesel nesilde ayırt edici
özelliği yoktur

Forward ve Revers primerler kullanılarak
Çekirdek DNAsı içermeyen yada

PCR gerçekleştirilir

Primerler uzaklaştırılır

Degrade DNAya sahip örnekler
95 °C
45 saniye

56 °C
45 saniye

DNA İzole edilir

dNTP

72 °C
90 saniye
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Sequencing (Sanger Metodu)

Boyaların Uzaklaştırılması
Kapiler Elektroforez

Analiz

Referans dizi ile karşılaştırılır
Farklılıklar kaydedilir
- 263 G
- 315. 1C
- 16095C/G

Mutasyon oranı Kromozomal DNA ile
kıyaslandığında 5-10 kat fazladır.

Mitokondrial DNAnın Kalıtımı
Kadın

Anne

Erkek

=

Anne ile aynı
mtDNA

?
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Tarihçesi
• 1980lerin sonlarında - FBI mtDNA analizlerinin
kimliklendirme testlerindeki faydaları
konusunda çalışmalara başladı
• 1992 - mtDNAnın kriminalistik olaylarda
k ll l
kullanılması
konusunda
k
d laboratuar
l b t
araştırmaları
t
l
başlatıldı
• Haziran 1996 – deliller üzerinde mtDNA
incelemeleri Paul Ware davasında kullanıldı

• Çar Nicholas II Romanov
- Rusyanın son çarı 1918 yılındaki Bolşevik
devriminde öldürüldü.
- 1991 yılında Ekaterinburg’da bir mezarda 9 adet
iskelet kalıntısı bulundu.
bulundu
- 1994 yılında Peter Gill ve Pavel Ivanov
kalıntıların Çar, çariçe ve 3 kızlarına ait
olduğunu açıkladılar.
- Mezardakilerin aynı aileden olduğunu
göstermek için STR, Çar ailesine ait olduklarını
göstermek amacıyla mtDNA anlizi yapıldı.

•1943 yılında Yeni Ginede görevden dönen bir
uçak kaza yapar.
•1949 yılında kazazedelere ulaşılamadığı
açıklandı.
•1992 yılında bir özel helikopter firması kaza
alanını buldu.
•mtDNA
A analizleri
li l i 11 mürettebattan
b
3ünün aynı
diziyi paylaştığını gösterdi (263 A-G, 315.1 C)
•İleri analizler bir mürettebattın (16519 T-C)
pozisyonunda diğerlerinden farklı diziye sahip
olduğunu gösterdi.
•Kalan iki mürettabatın mtDNA dizileri
uyumluydu.
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