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 Retrotranspozon Ty2 S. cerevisiae 
genomunda bulunan hareketli bir genetik element 
olup genetik yapı ve gen anlatımı açısından 
retrovirüslere benzer özellikler gösterir. Ty2’de 
transkripsiyon 5’LTR bölgesinde yer alan çok 
kompleks bir promotor bölgesi tarafından kontrol 
edilmektedir. Ty2 genomundan tek mRNA 
transkribe edilir. Bu mRNA’dan gag ve pol 
polipeptidleri kodlanmaktadır. Ty elementleri env 
proteini içermez. Gag ve pol polipeptidleri 
proteolitik olarak daha kısa ve işlevsel 
polipeptidlere ayrışır. Gag polipeptidleri hücre 
sitoplazmasında yer alan Ty2 virüs benzeri 
yapıların kapsit kısmını oluşturur. Pol polipeptidleri 
ise Ty2 mRNA’sının revers transkripsiyonu ve Ty2 
DNA’sı olarak genoma integrasyonu ile ilgili 
enzimlerdir. Pol polipeptidi gag polipeptidine göre 
+1 çerçevede olup translasyon sırasında ribozomal 
frameshift sonucu gag-pol füzyonu olarak sentez 
edilirler.  
 Araştırmalarımızda Ty2 
retrotranspozonunda gen anlatımının S. 
cerevisiae’daki metabolik olaylara göre kontrol 
edilip edilmediği incelendi. Üreme ortamındaki 
karbon ve azot kaynaklarının niteliği S. 
cerevisiae’da üreme hızını belirleyen en önemli 
metabolik faktörlerdir. Karbon ve azot 
kaynaklarının kullanımı da genetik kontrol 
altındadır. Üreme ortamında karbon kaynağı olarak 
kolay fermente edilebilen glukoz bulunduğunda 
Ty2 transkripsiyonunun çok fazla olduğu bulundu. 
Gliserol laktat gibi fermente edilmeyen karbon 
kaynakları kullanıldığında ise Ty2’de hem 
transkripsiyonun hem de frameshift hızının azaldığı 
bulundu. Ortamdaki karbon kaynağına göre Ty2’de 
transkripsiyonun kontrolunun transkripsiyon 
faktörü olan ve glikolitik genlerin 
transkripsiyonunu da aktive eden Gcr1p ile sikline 
bağlı protein kinaz olan Pho85 tarafından 
sağlandığı gösterildi. Benzer şekilde üreme 
ortamındaki azot kaynağına göre de Ty2 
transkripsiyonun düzenlendiği bulundu. Üreme 
ortamında zayıf azot kaynağı olan prolin 
bulunduğunda Ty2 transkripsiyonunun çok 
azaldığı, kolay metabolize edilen amonyum 
bulunduğunda ise transkripsiyonda önemli artış 
olduğu tespit edildi. Azot kaynağına göre Ty2 
transkripsiyonu kontrolunun ise GATA gurubu 
transkripsiyon faktörleri olan Gln/Gat faktörlerine 
bağlı olduğu gösterildi. Elde ettiğimiz sonuçlar 

retrotranspozon Ty2’de gen ifadesinin üreme ortamı 
koşullarına göre ilgili transkripsiyon faktörlerine ve 
siklinlere bağlı olarak kontrol edildiğini 
göstermektedir.  
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 İnflamasyon canlı organizmaların 
fizyolojileri için oldukça önemli çok karmaşık 
hücresel mekanizmaları içeren, strese karşı hücre ve 
doku seviyesinde oluşan bir bağışıklık cevabıdır. 
İnflamasyon cevabı olarak plazma ve lökositler kan 
dolaşımından hasarlı dokuya geçerek kızarıklığa 
neden olurlar. Bir hücrenin canlılığını 
sürdürebilmesi için o hücrede pro-inflamatuar ve 
anti-inflamatuar mekanizmaların bulunması ve 
fonksiyonel olması şarttır. Bu iki yönlü etki 
hücrenin bir denge içerisinde canlı kalmasını sağlar.  
 Glukokortikoidler (GC) metabolizma ile 
ilgili birçok işlemin yanı sıra stres cevabında da rol 
alan steroid yapıda hormonlardır. Hücre içerisinde 
glukokortikoid reseptörlerine bağlanarak bu 
reseptörleri aktifleştirirler. Bu aktif yapılar ise 
çekirdek zarından içeri girerek DNA üzerindeki 
belirli bölgelere bağlanıp gen ekspresyonunu 
arttırıcı yada azaltıcı yönde etkilerler. İnflamasyon 
söz konusu olduğunda bu aktif bileşik pro-
inflamatuar ve anti-inflamatuar sitokinlerin genleri 
üzerinde etkili olmaktadır.  
 İmmunoregülator genlerin çoğu kontrol 
veya promotor bölgelerinde NF-κB sitokinine ait 
(tüm hücrelerde bulunan heterodimerik bir 
transkripsiyon faktörü) bağlanma bölgeleri 
içermektedirler. Sitokinler hücrelerin birbirleri 
arasında haberleşmek için kullandıkları protein 
veya glikoprotein yapısındaki sinyal molekülleridir.  
 İnflamasyonda rol oynayan bir sitokin olan 
TNF (tümör nekrozis faktör) ile yapay strese 


