
HÜCRESEL FARKLILAŞMASI



Embriyo çevresi ile etkileşim halindedir ve gelişimi çevresinden 
gelen bilgiler yoluyla yönlendirilir.

Bir embriyonik hücrenin çevresi ise embriyo içindeki çevreleyen 
dokudan oluşur ve  geleceği hemen çevresindeki bileşenler ile etkileşimi 
sonucu belirlenir. 



Embriyonik hücreler  kas, kemik, sinir ve kan hücrelerine gelişmek için genellikle 

önce belirli bir yola  girmek için yönlerini belirlerler (determinasyon) ve sonra  

çok farklı özellikler kazandıkları farklılaşmaya giderler.



Özelleşmiş hücrelerin gelişimine farklılaşma denir. 

Hücre biyokimyasında ve işlevinde oluşan bu gözlenebilir değişiklikler yani
farklılaşma gelişimsel bir sırayla meydana gelir:
1. Hücre ö5nce ne olacağına karar verir. Karar aşaması. Fenotip olarak

farklılık yoktur ama gelişimsel gelecek sınırlandırılır.

1. Özelleşme aşaması. Kararsızlığın ve değişme eğiliminin olduğu
dönemdir. Nötral ortamda otonom olarak farklılaşma yeteneği
vardır. Karardan hala geriye dönüş yapabilme söz konusu.

2. Determinasyon aşaması. Karar verilmiştir. Embriyonun bir başka
yerinde bile orijinal karar yönünde gelişme gerçekleşir. Geri-dönüş
söz konusu değil.



Farklılaşmış Hücre tipi Ürünü Özellleşmiş fonksiyon

Keratinocyte (epidermal cell) Keratin Protection 

Erythrocyte (red blood cell) Hemoglobin Transport of oxygen

Lens cell Crystallins Transmission of light

B lymphocyte Immunoglobulins Antibody synthesis

T lymphocyte Cell-surface antigens (lymphokines) Destruction of foreign cells; 

regulation of immune response

Melanocyte Melanin Pigment production

Pancreatic islet cells Insulin Regulation of carbohydrate metabolism

Leydig cell Testosterone Male sexual characteristics

Chondrocyte (cartilage cell) Chondroitin sulfate; type II collagen Tendons and ligaments

Osteoblast (bone-forming cell) Bone matrix Skeletal support

Myocyte (muscle cell) Muscle actin and myosin Contraction

Hepatocyte (liver cell) Serum albumin; numerous enzymes Production of serum proteins and 

Numerous enzymatic functions

Neuron Neurotransmitters Transmission of electrical impulses

Bazı farklılaşmış hücre tipleri ve major ürünleri



Hücre determinasyonunun ve hücre farklılaşmasının
moleküler mekanizması nedir?

*Hücreler ancak tamamen farklı gen aktivitesine
bağlı olabilen farklı protein sentezi sonucunda
farklı olurlar. *



HÜCRE FARKLILAŞMA TEORİLERİ

1. Genetik materyalin farklı kaybı sonucu hücre farklı olur.

Weisman (1834-1914) ve Roux (1850-1924). 

Bir nematod olan Ascaris megalocephala da olduğu gibi bazı hayvan türlerinin 

embriyolarında bölünme evresinde bu tip kromozom davranışı vardır. Kromozom 

parçası kaybı olayına “kromatin eksilmesi” denir. 



Normal (A) ve santrifüj edilmiş (B) Ascaris zigotunun bölünmesi sırasında germ plasmanın
dağılımı.
(A) Germ plasma çoğu vejetal blastomerlerde yer alır ve kromozom eksilmesi olmaz.

Böylece, 4-hücreli safhada embriyo gametleri için bir kök hücreye sahiptir.
(B) İlk bölünme santrifüj ile 90 derece yeri değiştirildiği zaman sonuçta oluşan her iki

hücrede vejetal germ plasma içerir ve kromozom kaybına uğramazlar. İkinci
bölünmeden sonra bu iki hücrede gametleri verecek olan için kök hücreye gelişirler.



**Kromozom kaybı ya da elemine edilmesi eşey hücre hattı
ve somatik hücreler arasındaki ayrılma ile ilgilidir.

**Kromozomal parçadan çok tüm kromozomlar elemine
edilir.

**Nispeten seyrek bir mekanizmadır.

**Yalnızca eşey hücrelerinde kalan kromozomlar
gametogenez için gerekli genleri bulundurur ve tüm somatik
hücrelerde aynı kromozomlar kaybedilir.



Çok az hücre tipinde görülür. 

Yoğun işlevi olan çekirdeksel DNA’nın bazı segmentleri 
özel olarak replike olur. 

Örneğin; kurbağa oositlerinde büyük ribozomal 
RNA’ların genlerini içeren binlerce ekstra çekirdekçik 
vardır. 

Drosofila’da  ovaryum follikül hücrelerinde koriyon 
genleri.

2. Seçici gen amplifikasyonu.



Çoğu organizmanın çoğu hücreleri aynı genetik bilgiye 
sahiptir, fakat onu farklı olarak kullanırlar. 

Genetik eşitlik, bir organizmadaki tüm hücrelerin kayıp, 
değişme ya da artma olmaksızın tam ve eşit  genetik 
bilgi içermeleridir.

Farklı gen ifadesi, hücrenin sahip olduğu tüm genetik 
bilgisinin farklı setlerini kullanmasıdır. 

3. Genetik eşitlik ve farklı gen ifadesi prensibi. 





**Ökaryotların gametleri haploiddir. Mayoz sonucu bir set 

genom içerirler.

**Bazı özelleşmiş hücreler poliploiddir. Kromozomları replike 

olur ama mitoz  ya da sitokineze gitmezler. Seçici gen kaybı ya 

da amplifikasyonundan çok tüm kromozomların sayısı artar.

Bazı hücrelerde genom tam set olarak azalır ya da artabilir



Politeni poliploidinin özel bir tipidir.

*Dipterlerin tükrük bezi ve memeli embriyo trofoblast hücrelerinde.

*Farklı dokularda aynı bandlaşma görülür, çapı farklı olabilir.

*Dekondanse olmuş ve yoğun RNA sentezinin yapıldığı 
“puff” bölgeleri kromozomlarda farklılık gösterir.



Genetik Eşitlik Üzerine Moleküler Bulgular

Moleküler biyolojideki teknikler ile mikroskopla gözlenemiyecek 
bir çok  analiz  yapılabilir.

**DNA segmenti klonlanabilir.

**Hücre ve dokularda varlığı ya da miktarı ölçülebilir.

**DNA segmenti eklenerek ya da delesyon yapılarak mutasyonlar 
oluşturulabilir. 



Örneğin; Alyuvarlarda ekstra globin geni ve tavuk yumurta kanalı

hücrelerinde ovalbumin geninin kopyasının bulunmadığı biliniyor.

Bazı ökaryotik hücrelerin yinede özel genlerin amplifikasyonu için

potansiyele sahip olduğu unutulmamalıdır.

Bu tekniklerin uygulanması ile çoğu hücreler için genetik eşitlik kuralı 

doğrulandı. 



DNA’nın bazı hücrelerde yeniden organizasyonu (Ig hafif zincir geni)

Memeliler taşıdıkları genden fazla B hücrelerinden lenfositlerinden antikor 
molekülü üretebilirler.

V: değişken bölge; J: birleşme bölgesi; C: sabit bölge


