
Mitokondri ve Mitokondri 
genomu



Hücrede kalıtsal materyalin 
aktarılması sadece nukleusa özgü 

bir olay mı?
Hücre de kalıtımda rol oynayan 

başka organel  var mı?
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• Mitokondri, oksijenin işlenmesi ve tüketilen 

gıdalardaki yağ asitleri, karbohidrat ve 

proteinleri oksitadif fosforilasyon işlemiyle 

ATP’ye dönüştürülen kullanılabilir enerjiyi 

üreten organel
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• Mitokondri hücre genomundan ayrı bir genetik sisteme 

sahiptir.Neden? 

• ENDOSİMBİYOZ TEORİSİ

• Yaygın olan görüş, atasal bir anaerobik ökaryotik hücre 

tarafından hücre içine alınan bir bakteriden orjin aldığıdır.



• Mitokondiri hücrede bulunan ikinci 
büyük organel.

• Hareketli ve şekil değiştiren organel

• Bütün ökaryotik hücre. ve ökaryotik
mikroor. bulunur.

• Eritrosit, bakteri ve yeşil alglerde yok !

• Şekilleri küremsi veya uzun silindirik

• Büyüklükleri (çap: 02-1 μm, 
uzunlukları: 0.5-1.0 μm) farklı

Mitos:iplik ,  Chondros:tane,buğday



• Mitokondriler, genişliği 40-80 Ao olan bir intermembran

alanla birbirinden ayrılmış, iç (inner) ve dış (outer)

mitokondri zarlarından oluşan bir çift zar sistemi ile

çevrilidir.

• İç zar organelin içine (matriks) doğru uzanan çok sayıda

kıvrımlar (krista) oluştururlar.



Dış Membran
• İç membrana (50‐60 Ao) göre daha kalın (70 Ao) olup plazma membranının yapısına benzer.

• PORİN adı verilen integral kanal proteinleri; 5000 Da ve daha küçük molekülleri (su ve

iyonlar) içeri alır. Diğer moleküller içeri transport mekanizması ile sinyal sıraları tanınarak

alınırlar.

• Dış membranın bozulması ve zarar görmesi ile proteinler intermembran aralıktan sitozole

doğru sızar ki bu da hücre ölümünü başlatır.



İntermembran

• Dış membranın küçük moleküllere geçirgen olmasından dolayı, iyon ve

şeker gibi küçük moleküllerin konsantrasyonları bakımından sitozol ile

aynıdır.

• Fakat; spesifik sinyal dizisine sahip ve dış membrandan transport yolu ile

geçebilen büyük proteinlerden dolayı protein içeriği sitozolden farklıdır

(örn; sitokrom c)

• Adenilat kinaz

• Nükleosit monofosfat kinaz

• Nükleosit difosfat kinaz

• Kreatin kinaz, gibi nükleotid metabolizması ile ilgili enzimler yer alır.

 Genişliği 40-80 Ao



Matriks
• İç membranın çevrelediği alan.

• Bol miktarda protein, enzimler, mtDNA, ribozomlar 
ve tRNA içerir.

• Sitrik asit (Krebs) siklusu ve yağ asiti
-oksidasyonu enzimleri bulunur

• Hücre içindeki Ca, Mg gibi katyonların fazlası 
mitokondriye geçerek granüllere bağlanır.

• Depolanan bu katyonlar gerektiğinde tekrar 
sitozole geri verilir.

• Ca, mitokondrideki bazı enzimlerin etkinliğini 

düzenler.



• İç Membran
• İç membran yarı geçirgen özelliktedir.

• Protein oranı % 70, % 30 lipid ve çok az kolesterol.

• İç membrandaki kardiolipin membrandan bazı iyonların geçirilmesini 

sağlar. 

• Bazı iyonlar için ise  geçirgen değildir buda iç zarın oksidatif

fosforilasyonu yürüten proton gradiyentinin devamlılığını sağlar

• .



İç Membran

• Bazı moleküller matrikse aktif transport 
ile geçer. 

• Oksidatif fosforilasyonda purivat , yağ 
asitleri gibi metabolitlerin sitoplazmadan 
mitokondriye taşınmasında görev alırlar.

• İç membran dış membrana paralel 
seyreder, matrikse doğru Krista denen 
kıvrımlar yapar. 

• Kristalar yapısal farklılık gösterir (çubuk, 
tüp, prizma). 



• Kristalar iç membran yüzeyini arttırır. 

• Örn; Karaciğer hüc.de mitokondriyal iç membran alanı 

hüc. total membran alanının 1/3’ünü oluşturur. 

• Enerji üretimi fazla olan hüc.de krista sayısı fazladır !!

• Örneğin, kalp kas hüc.  krista sayısı karaciğer hüc. krista

sayısından 3 kat fazla. 



Termogenin
• Mitokondri bakımından zengin olan  kahverengi yağ dokusu 

hücrelerinde  mitokondrinin  iç membranında bulunan protein 
kanalıdır.

• Bu kanal proteini, proton gradiyentinin oluşumuna olanak vermez 
ve ATP üretimi yerine ısı oluşumu gerçekleşir. 

• Termogenin miktarı çevre koşullarına bağlıdır.

• Soğukta yaşayan hayvanlarda termogenin miktarı fazladır.

• Yeni doğanda vucut ısısının korunmasında kahverengi yağ 
dokusu önemlidir.



• Hücresel enerjinin en büyük bölümünün kaynağını

oluşturan elektron taşıma ve oksidatif fosforilasyon,

mitokondri iç zarlarındaki protein komplekslerinin en

önemli aktiviteleridir.



İç membranda üç tip protein bulunur 

a) Hücresel solunum elektron taşıma zincirinde görev alan 
enzimler 

b) Metabolitlerin matrikse giriş çıkışını düzenleyen Permeaz 
adı verilen taşıyıcı proteinler.

c) Matrikste ATP yapımı ve depolanmasıyla ilişkili 
proteinler



• Mitokondriler hücrenin enerji üretim merkezleri
• Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları ile enerji üretilir.

 Hücre için gerekli enerjinin % 95’i burada üretilir. 

• Aerobik hücrelerde glukoz oksijen tarafından tamamen C02 e 
oksitlenir.

• Bu olayların oksijene ihtiyaç duyulan son kısmı mitokondrilerde 

gerçekleşir.



Matrix içindeki olaylar



• Elektronların transferi iç membrandaki 4 protein kompleksi  

tarafından gerçekleştirilir; 

(I) NADH dehidrogenaz (III)  Sitokrom c redüktaz

(II) Süksinat dehidrogenaz    (IV) Sitokrom c oksidaz



• Solunum zincirini oluşturan ~80 proteinin 13’ ü 
mitokondriyal genom tarafından diğerleri nüklear genom 
tarafından kodlanır. 

• 7 gen – komplex I

• 1 gen (sitokrom b) – kompleks III

• 3 gen – kompleks IV

• 2 gen – kompleks V (ATP sentaz)

• Kompleks II, koenzim Q10 ve sitokrom C sadece nDNA ile 
kodlanır. 



Elektronlar, kompleks I ve II’den geçerek UQ’a ulaşırlar.

 UQ bir mobil taşıyıcısı olarak görev görür ve elektronları kompleks III’e geçirir. 

Kompleks III elektronları bir başka bağlayıcı mobil zincir halkası olan sitokrom c’ye 

geçirir. 

Kompleks IV, elektronları indirgenmiş sitokrom c’den O2’e transfer eder. 



Solunum zincirinde elektronların kompleks I, III ve IV üzerinden aktarılması sırasında 

protonlar matriksten membranlar arası boşluğa pompalanır ve  iç membranda bir proton 

gradienti oluşur

Protonlar + yüklü oldukları için proton gradientinin elektriksel özellikleri bulunur

Matriks negatif (‐) membranlar arası boşluk pozitif ( + ) yüklü olduğu için voltaj farkı 

meydana gelir. 



• Çoğu sitoplazmik ribozomlarda 

sentezlenen proteinler özel sinyal 

dizileri (presequens: bazik amino 

asit dizisi) ile mitokondrilere 

yönlenirler 

• Mitokondri membranındaki  özel 

transport proteinleriyle mitokondri 

membran ve kompartmanlarına 

aktarılırlar 

Dış (Tom kompleks) 

İç (Tim kompleks) 

Mitokondriyal proteinler



Proteinler sitoplazmik ribozomlarda sentezlendikten sonra özel sinyal

dizileri (presequens: bazik amino asit dizisi) ile mitokondrilere

yönlendirilirler

Matrix

Membranlar arası alan

Dış membran
İç membran



• Şaperonlar Hsp 70, proteinlere bağlanır ve
mitokondrilere transferine  yardım ederler.
Reseptör proteini  sinyal sekansını tanır ve şaperon
proteinleri ayrılır.

Matrix

İç membran

Sinyal diziyi tanıyan reseptör
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Matrix

Peptidaz enziminin 
keseceği dizi



Peptidaz enzimiyle sinyal dizisi kesilir ve protein matrix
içinde kalır

Matrix



Matrix şaperonları protein katlanmalarına yardımcı 

olurlar

Matrix

Hsp60

Hsp60

şaperonlar



Sonuçta fonksiyonel protein oluşur

Matrix
olgun protein



• BAZEN DE



İlk sinyal dizisi peptidaz enzimiyle kesilir 
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ATP
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Protein matrixe girmeye devam eder

Matrix



Protein ikinci  sinyal diziyle dış membrandaki reseptöre 
bağlanarak membranlar arası bölgeye taşınır

Matrix



Matrix

İkinci sinyal dizisi membranlar arası bölgede yer alan sinyal 
peptidazlarla kesilir.



Protein membranlar arası bölgede olgunlaştırılır

Matrix

olgun protein



Mitokondrinin görevleri

• Hücreye ATP sağlama
• Glukoneogenez: Karbonhidratlar dışındaki 

(amino asit ve yağ asiti gibi) kaynaklardan 
glukoz sentezlenmesi

 Karaciğer hücrelerinde üre sentezi
 Hem sentezi
 Kısmen steroid hormon sentezi 



Mitokondri Biyosentezi
Mitokondriler hücrenin enerji ihtiyacına göre 

hücre bölünmesinden bağımsız çoğalırlar

Yani mtDNA nın replikasyon ve 

transkripsiyonu nükleer DNA’dan 

bağımsızdır.

 Ancak replikasyon ve transkripsiyonda görev 

alan enzimler nüklear DNA tarafından üretilir



cell division: random distribution
of mitos between daughter cells

mitochondrial
replication
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Mt DNA

• Mitokondri ve kloroplastların DNA taşıdığı 
1960’lı yıllarda gösterilmiştir.

• 1981’de insan mitokondri DNA’sının dizi analizi 
yapılmıştır

• 1988’de mtDNA’sına bağlı ilk mt hastalık 
tanımlanmıştır



Mt DNA
 16 569 baz çifti büyüklüğünde, bu uzunluk 5523 kodona eşittir.

 Dairesel, çift zincirli-Ağır ve hafif zincir

 Yaklaşık 5µm uzunluğunda

 Her hücrede 1000-10 000 tane

 Histon proteinleri bulunmaz, bu nedenle nasıl paketlendiği henüz tam 

olarak bilinmemekte
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Mitokondriyal DNA  Sirküler  Yapıdaki Çift Zincirli 
DNA’dan Oluşur.
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• Ağır (H) zincir

• Hafif (L) zincir 

• Bu iki zincirin her biri kendi başına replike olur
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 Ağır zincir ( H) pürinlerden ve hafif zincir ( L ) pirimidinlerden oluşur.

 mt DNA’ da 16S ve 12S olmak üzere 2 rRNA, 

 22  tRNA ve

 13 mRNA olmak üzere toplam 37 gen bulunur.

ND1

ND2

CO1
CO2

CO3ND3ND4L
ND4

ND5

CYB
16S rRNA

23S rRNA
H

ZİNCİRİ

L
ZİNCİRİ

D-loop

L strand 
transcription

L strand 
synthesis

ND6
16.5 kb



 37 genden 28’i H-zincirde, 9’u L-zincirde yer alır.
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.
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 Displacement loop (D.loop) kodlanmayan bölgedir

 Ağır zincirin replikasyonunu kontrol eder. 

 Gen içermez ve  ileri derecede polimorfizm göstermektedir  

 Önce ağır zincirin replikasyon orijininden 5’-3’ yönüne doğru sentez başlar
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 Mt DNA’ nın % 5-7’sini içeren D-loop bölgesi gen içermez

 Genler arası bölgeler yoktur.

 Genler içinde intron bölgeleri bulunmaz



MİTORİBOZOMLAR

 Memeli hücreleri mitoribozomları 55S dir. 

 Mitoribozomlar da iki alt birimden oluşur.

 55S memeli mitoribozomları 35S büyük altbirim

ve 25S küçük altbirimden oluşur.
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Mitokondriyal Genom
 mtDNA’nın % 93’ü kodlanan dizilerden oluşmaktadır. 

 Genler intron içermez. 

 Bazı genler üst üste binmiştir, diğer genler ise genellikle bir iki bazlık 

kodlanmayan bölgelerle ayrılır veya ara vermeksizin devam eder. 

 Bazı genlerin stop kodonları yoktur, bu defekt transkripte post-

transkripsiyonel olarak eklenen UAA stop kodonu ile giderilir.



Mitokondriyal Genom

 Üniversal genom da 64 kodondan 61’i 20  

amino asidi kodlar. 

 Bu 61 kodon minimum 32  tRNA tarafından 

tanınır. 

 Mitokondriyal genomda ise 61 kodon

sadece 22 tRNA tarafından tanınır. 
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 61 kodon 22 tRNA tarafından tanınması  

Wobble hipotezine göre olur. 

 Wobble hipotezi; tRNA antikodonunun 5’ 

ucundaki baz ile mRNA kodonunun 3’ ucundaki 

baz eşleşmesi normal baz eşleşmesinden daha 

esnek olması durumudur.



NÜKLEER DNA İLE MTDNA ARASINDAKİ FARKLAR

 Nukleus DNA 3 milyon kb,  mtDNA 16.5 kb

 Mutasyon hızının nükleer DNA ile karşılaştırıldığında 5-10 kat daha 

yüksektir  

 Maternal olarak kalıtlanarak klonal kalıtım özelliği taşır,  

 Rekombinasyon göstermez,  

 Bir hücre içerisinde çok fazla sayıda kopyası bulunur,  

 Haploid özellik gösterir. 

 Bu avantajlarıyla mtDNA, bireylerin filogenisindeki sorularına daha net 

cevap sunabilmekte ve alternatif  marker olarak genetik çalışmalarda 

kullanılmaktadır. 49



 Mitokondrial DNA’nın 4 kodonu nükleer DNA’dan farklı 

mesajlar taşır
 a) UGA mitokondride triptofan kodlarken, nükleer genomda “stop” kodonudur

 b) AUA mitokondride metionin kodlarken, nükleer genomda izolösin kodonudur

 c) AGA/AGG mitokondride “stop” kodonu ( nükleer kodondada stop kodonu olan 

UAA ve UAG) iken, nükleer genomda arginin kodunudur.
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Mt DNA Maternal Kalıtım Özelliğindedir

 Spermin sitoplazma içermemesi ve mitokondrilerinin  fertilizasyona

katılmayan kuyruk kısmında toplanması nedeniyle, zigottaki mitokondriler 

sadece ovuma aittir. 

Anne tüm çocuklarına mtDNA'sını aktarırken, sadece kız çocuklar bunu 

ikinci kuşağa aktarır. 
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Maternal KalıtımMaternal Kalıtım
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Maternal Kalıtım
Anne Tüm Çocuklarına Mt Dna’sını Aktarırken, 

Sadece Kız Çocuklar Bunu İkinci Kuşağa Aktarır.
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Maternal Kalıtım 

(Aıle Ağacı=pedıgrı)
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 Bir hücrenin çekirdeği bir 

tanedir ve kromozomlarda  

anne- babaya ait 2 allel gen 

bulunur, ancak her mitokondria

ise 2-10 adet mtDNA içerir.

 Her bir insan hücresinde 

yüzlerce mitokondri olduğu 

düşünülürse, binlerce de 

mtDNA bulunur.
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 Normal mtDNA yanında yanında mutant tipler de bulunuyorsa, hücre genotipi 

heteroplazmik olarak adlandırılır.

 Heteroplazmik mtDNA lar, yavru hücrelere düzensiz dağılım göstererek 

geçer. Sonuçta tekrar tekrar bölünen hücreler, saf mutant veya saf normal 

mtDNA içeren genotipe dönüşebilirler.

 Heteroplazmi doku spesifik olabilir.

Heteroplazmi



HHETEROPLAZMİETEROPLAZMİ

Normal  mt
DNA
Mutant  mt DNA

Homoplazmik Homoplazmik 
  hücre  hücre

Tümü normal mitokondria 

70% mutant
mitokondria
=şiddetli
semptomlar

30% mutant
mitokondria
=ılımlı
semptomlar

  hücreler

Hücre BölünmesiHücre Bölünmesi

Heteroplazmik
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Mitokondriyal Genom

 Kearns-Sayne sendromunda

oksidatif fosforilasyon 

genlerinde delesyon tipi 

mutasyonlar Heteroplazmik

olmaya meyilli iken,

 Leber sendromunda aynı 

genlerde görülen missense 

mutasyonlar sıklıkla

Homoplazmiktir.



Neden Mt DNA Mutasyonlar daha fazladır?? 

MtDNA nın, evrim hızı nükleer DNA’ya göre 10‐20 kat daha 
fazladır. Mutasyonlara daha açıktır.

 Solunum sırasında oluşan serbest O2 radikallerinin yüksek 
konsantrasyonda olması

 Koruyucu histonların az olması

 Tamir mekanizmlarının etkin olmaması (örn. T dimerleri tamir 
olamaz)

mtDNA’daki replikasyon hızının yüksek olması

 İntron bölgelerin olmaması
59
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Mt Dna Evrimin Aydınlatılmasında Kullanılılır !

Nükleer genin her jenerasyonda farklı 
rekombinasyon göstermesi evrim 
çalışmalarında zorluk yaratırken, mt
DNA’nın Homoplazmik oluşu 
kullanılabilirliğini arttırır

Mt DNA bu özelliklerinden dolayı 1987 
yılından itibaren, modern insanın filogenetik
çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır
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Mitokondrial Hastalıklar
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 İlk kez 1962’de Luft ve arkadaşlarının myopatili bir vakayı 

bildirmesinden sonra,mitokondrial hastalıklarla ilgili 

incelemeler başlamış ve gün geçtikçe sayıları artmıştır

 Klinik, morfolojik ve biyokimyasal sınıflandırmalar mevcut 

olmakla birlikte en tanımlayıcı olan genetik sınıflandırmadır
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 Organlar yaş ve aktiviteyle ilişkili olarak değişik oranlarda 

enerjiye gereksinim duyarlar ve farklı oranlarda 

mitokondri içerirler

 Dokuda mutant mitokondrilerin  oranı yükseldikçe ATP 

üretimi  yetersizleşir ve doku-organ fonksiyon bozuklukları 

başlar.

Mitokondrial Hastalıklar
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Mitokondrial fonksiyon 

bozuklukları tüm 

sistemleri 

etkilediğinden 

multisistemik bir 

hastalık olarak 

karşımıza çıkar



Mitokondriyal Hastalıklar

 Kalp, iskelet kası, merkez sinir sistemi, böbrek dokuları enerji üretimine 

yüksek oranda ihtiyaç duyduklarından mtDNA mutasyonlarından (nokta 

mutasyonları, delesyonlar, dublikasyonlar) daha fazla etkilenirler. 

 Bundan dolayı hastalıklar metabolizma ile ilişkilidir.

 Başlıca klinik bulgular;  hipotoni, gelişme geriliği, mental gerilik, 

konvülsiyon nöbetleri ve ataksidir.  

 Vucut sıvılarında laktik asit düzeyinin artması en önemli laboratuVar

bulgusudur.
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Mıtokondrıal DNA Patolojileri

5 ana grup altında toplanabilir

1- MtDNA’daki delesyon ve insersiyonlara bağlı patolojiler

2- Mt proteinleri değiştiren tek nükleotid mutasyonları

3- Mt tRNA genini değiştiren tek nükleotid mutasyonları

4- Mt rRNA genini değiştiren tek nükleotid mutasyonları

5- Yaşlılık
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 Mitokondriyal Hastalıklar
 1. Leber’in herediter optik nöropatisi (LHON)
 Optik sinirin atrofisine bağlı yetişkin körlüğüdür  (merkezi görme kaybolur)
 Düşük penetrans gösterir.

 2. Leigh sendromu 
 Periferik nöropati, hipotoni, epilepsi, demans ve gelişimsel gerilik

 3. Mitokondriyal tRNA mutasyonları (translasyon aşamasında 
yetersizlik)

 MERRF (Miyoklonik epilepsi ve  Ragged-red fiber hastalığı)
 MELAS (Mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz, stroke ve hemiparezi)
 Diabetes mellitusun nadir bir tipi (tRNALEU)
 MMC (Maternal geçişli mitokondriyal miyopati ve hipertrofik kardiyomiyopati)

 4. Kearns-Sayre sendromu
 Progresif eksternal oftalmopleji, retinopati, ataksi, ve kalp iletim defektleri

 5. Pearson’ın kemik iliği pankreas sendromu
 Genellikle fetal olan bir çocukluk hastalığıdır, pansitopeni, pankreatik/hepatik atrofi

 6.  Siklik  kusma
 Solunum yetmezliği, tekrarlayan laktik asidoz, migren ve ani ölüm



Mt DNA  Ve Yaşlanma

 Yaşa bağımlı mt DNA’ da oluşan defektler, oksidatif
fosforilasyonda oksijen radikallerinin birikimine yol açar 
oksidatif fosforilasyon kapasitesinin düşer

 Serbest oksijen radikalleri mt matrikste birikmeye başlar

 Mt DNA da, Nükleer DNA’ ya göre oksidatif hasar 16 

 Bu durum mt DNA’da olası mutasyonları indükler

 Mt DNA histon proteinlerinden ve tamir mekanizmasından 
yoksun
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MtDNA Hasarı Yaşla  Artar
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 Parkinson, Alzheimer ve Huntington gibi 

hastalıklar mt DNA mutasyonları ile ilişkili

 Sağlığında nörolojik problemi olmayan,  nörolojik 

bir hastalık nedeniyle (Parkinson) ölen olguların 

beyin ve kas otopsilerinde artmış mt DNA 

mutasyonları

 Nörodejeneratif hastalıklarda ana neden artmış  

mutasyonlar 



Aile hikayesi, Klinik semptomlar (Sağırlık, kısa 

boyluluk, migren )

Histokimyasal testler

anormal mt proliferasyonları, sitokrom c oksidaz 

(COX) eksiklikleri

İmmunhistokimyasal testler

spesifik proteinlerin varlığı veya yokluğu

Biyokimyasal testler

spesifik enzimlerin aktiviteleri

Ultrastrüktür testleri

Elektron mikroskobu ile mitokondrideki anormal 

yapılar gözlenebilir 

Mitokondrial Has. Tanısı
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