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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2019 yılında ortaya çıkan ve 223 ülkeyi etkisi altında alan COVID-19 pandemisi, günümüze 

(Mayıs 2021) kadar 155 milyon vakaya ve 3.2 milyon ölüme sebep olmuştur (WHO, 2021). 

COVID-19 pandemisi, SARS-CoV-2 virüsünün ve bu virüse avantaj sağlayan varyantlarının hızla 

yayılması sonucunda bu bulaşıcılık seviyesine erişmiştir. Bahsi geçen avantaj sağlayıcı varyantlar, 

özellikle tek amino asit (nokta) bazında görülen mutasyonlar yoluyla meydana gelmiştir. Bu nokta 

mutasyonları, SARS-CoV-2’nin yapısında değişikliklere yol açabildiği gibi, virüsün insan 

konağına girmek için ilk basamak olarak kullandığı ACE2 proteini ile etkileşim verimini de 

etkileyebilmektedir. ACE2 ile bağlanmayı etkileyen N501Y ve E484K mutasyonları,2020’nin 

başından itibaren yaygın olarak İngiltere’de, Güney Afrika’da ve Brezilya’da gözlemlenmiş ve 

tüm dünyada endişeye sebep olmuştur. Bu olgudan yola çıkarak tasarladığımız projede, N501Y ve 

E484K kadar etkin olabilecek ve bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle tehlike yaratabilecek 

SARS-CoV-2 mutasyonlarının tahmin edilmesi amaçlandı. Bu hedef doğrultusunda, özgün bir 

çalışma olarak, SARS-CoV-2 ve ACE2 bağlanma ve stabilitesine ait deneysel veriler farklı 
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aminoasit özellikleri ile ilişkilendirilip, makine öğrenmesi ve hesaplamalı biyoloji tekniklerine 

entegre edilerek, algoritmalarda yapılan analizler sonucunda N501M, Q414A, N354K, Q498H, 

N460K, N501W mutasyonlarının, koronavirüsünün yayılmasında tehlikeli etkileri olma 

ihtimallerinin yüksek olduğu belirlendi. Şu anda yaygın olan varyantlardan birinde görülen 501. 

pozisyon mutasyonuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, bu pozisyonunun listelerde tekrarlı 

olarak bulunması üzerine özellikle önermekteyiz. Sekanslama sırasında bu mutasyonlar ile 

karşılaşılması durumunda bu mutasyonların yayılımının engellenmesi konusunda büyük hassasiyet 

gösterilmeli ve gerekli sağlık tedbirleri alınmalıdır. Makine öğrenmesi ve hesaplamalı biyoloji 

ışığında yapılan bu araştırmanın sonuçları COVID-19 pandemisi konusunda ileriki çalışmalara alt 

yapı sağlayacak ve virüsle olan savaşta bilim insanlarına yol gösterecektir. 

2. Problem/Sorun: 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), Şubat 2020 itibariyle dünya 

çapında milyonlarca insanı enfekte etmeye devam eden küresel salgından sorumlu virüstür 

(Rodrigues ve ark., 2020). SARS-CoV-2, insan patojeni olarak tanımlanan yedinci koronavirüstür. 

Bu koronavirüslerden HKU1, NL63, OC43 ve 229E tipleri, insana bulaşması sonucunda hafif 

belirtilere sebep olabilirken, SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 virüsleri insanda ciddi 

hastalıklara neden olmaktadır. SARS-CoV-2’nin yol açtığı Koronavirüs 2019 (COVID-19) 

hastalığı, şu anda dünyadaki en önemli halk sağlığı sorunudur (Verma ve ark., 2020). COVID-19 

enfeksiyonu yaygın olarak, pnömoni, ateş ve kuru öksürük olarak kendini belli etmektedir. 

COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin bazılarında aşırı bir bağışıklık sistemi yanıtı oluşması 

sonucunda akciğerler, kalp, karaciğer ve böbrekler gibi hayati organlarda, ölümle sonuçlanabilecek 

ciddi hasarlar meydana gelmektedir (Rajgor ve ark., 2020; Bhaskar ve ark., 2020; Valizadehve 

ark., 2020). Bulaşıcılığı SARS-CoV’a ve MERS-CoV’a göre çok yüksek olan SARS-CoV-2, 

2019’un sonundan itibaren Wuhan’dan (Çin) hızla tüm dünyaya yayılmış ve 2020 Bahar 

aylarından itibaren ülkemizde etkisini göstermeye başlamıştır (Cucinotta ve Vanelli, 2020; Jiang 

ve ark., 2019; Mahase ve ark., 2020). COVID-19 hastalığı günümüze (Şubat 2020) kadar 110 

milyon vakaya ve 2,5 milyon ölüme sebep olarak, son 100 yılın en büyük salgını olarak tarihe 

geçmiştir (WHO, 2021).  

2.1.SARS-CoV-2 enfeksiyona nasıl sebep olmaktadır? 

Nidovirales takımının Coronaviridae ailesindeki Coronavirinae alt ailesine ait olan SARS-CoV-2, 

150-160 nanometre boyutlarında, zarflı ve küresel bir yapıya sahiptir (Şekil 1 -sol üst-). SARS-

CoV-2’nin genetik materyalini taşıyan pozitif tek sarmallı RNA, nükleoproteinden oluşan bir 

kapsülün içinde korunmaktadır (Şekil 1 -sol üst- gri kapsül). SARS-CoV-2’nin insan konağında 

hedefini tanıması, S-proteini (ing. Spike protein) ile mümkün olur (Şekil 1 -sol üst- kırmızı 

çıkıntılar) (Kannan ve ark., 2020). SARS-CoV-2, S-protein yoluyla konakçı hücreler üzerindeki 

reseptörlere bağlanarak enfeksiyonu başlatır. Hem SARS-CoV-2 hem de orijinal SARS-CoV-1 

için giriş reseptörü insan hücre yüzeyi proteini anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'dir (ACE2) 

(Şekil 1 -orta bölüm-). ACE2, akciğerler, arterler, kalp ve böbrek gibi önemli organların çoğunda 

bulunabilen tip I membran (hücre zarı) proteinidir. ACE2, bir vazodilatör olan anjiyotensini (1-7) 

oluşturarak kan basıncının düşürülmesinden sorumludur. SARS-CoV-2 virüsünün S proteini ile 

ACE2 enziminin katalitik bölgesinin güçlü etkileşimi hastalığın oluşmasındaki ilk adımıdır 

(https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/laboratuvarda-tasarlanan-

ace2-mutasyonlarinin-etkisini). ACE2’ye, S-proteinin Hedef Tanıma Modülü (HTM) öncelikli 

olarak bağlanmaktadır. Viral girişteki rolü nedeniyle HTM, türler arası geçiş ve evrimin önemli bir 

belirleyicisidir. Ek olarak, HTM, bugüne kadar tanımlanan en güçlü anti-SARS CoV-2-nötralize 



4 

 

edici antikorların hedefidir ve birçok ümit vaat eden aşı adayı da HTM’yi tek antijen olarak 

kullanmaktadır (Starr ve ark., 2020). 

 
 

Şekil 1. SARS-COV-2 ve reseptörü anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) 

(https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/laboratuvarda-tasarlanan-ace2-mutasyonlarinin-

etkisini). Bu şekilde, sol üstte SARS-CoV-2’nin temsili yapısı verilmiştir. Bu yapının üzerinde kırmızı olarak 

gösterilen S-proteinlerinden biri daire içinde gösterilmiştir. S-proteini, üç bölgeden meydana gelmektedir: Başlangıç 

Modülü, Hedef Tanıma Modülü (HTM) ve Kök Bölge. HTM, hücre zarına gömülü olan ACE2 proteinini, şeklin 

ortasında ve solunda gösterildiği gibi tanımaktadır. Bu aşama enfeksiyon için gerçekleşmesi mecbur olan ilk adımdır. 

2.2.SARS-CoV-2 ile ACE2 etkileşimi ile virüs mutasyonunun ilişkisi nedir?  

SARS-CoV-2 ile ACE2 bağlanması ile virüs, hücre içine girmek için ihtiyacı olan stabil 

ortamı bulmuş olacaktır. Daha sonra, hücre içine genetik RNA materyalini aktaran virüs, konak 

hücreye kendisinin bir dizi kopyasını ürettirir. Yeni oluşan virüsler hücreyi parçalar, kana karışır 

ve kendine yeni hedef hücreler seçerek enfeksiyonu başlatır. Bu esnada, bağışıklık sistemi, virüs 

yayılımına karşı bir saldırı hazırlamakta ve ürettiği antikorlar virüsün öncelikli olarak S-

proteinlerini tanımaktadır. Bu şekilde kapanan, yani nötralize olan S-proteinleri artık ACE2 

reseptörüne bağlanamaz hale gelir (Starr ve ark., 2020).  

Bu durumda, vücut başarıyla enfeksiyonu yener. Ancak, virüs kendini bir hücrede her 

kopyalama işlemi sırasında hatalar, yani mutasyonlar oluşmaktadır. Oluşan mutasyonların çoğu 

aslında virüse zararlı olduğu için virüsün etkinliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu 

mutasyonlar virüs açısından dezavantajlı olduğu için bu SARS-CoV-2 varyantları varlıklarını 

devam ettiremez (Nelson ve ark., 2021). Ancak tesadüf eseri gerçekleşen bazı mutasyonlar tipleri, 

virüse avantaj sağlar ve böylece virüs, enfekte edecek yeni hücreler bulma görevine daha verimli 

bir şekilde devam eder. Görülen bu avantajlı mutasyonlardan bazıları, S-proteinin ACE2’ye daha 

iyi uyum sağlamasına sebep olur. Bu durumda virüsün bulaşma hızı da artmış olur. 2020 başından 

itibaren İngiltere’de, Güney Afrika ve Brezilya'da yaygın olarak görülen N501Y ve E484K 

mutasyonları, virüsün S-proteinin bahsi geçen şekilde ACE2'ye daha sıkı bağlanmasına sebep 

olmuştur. Bu mutasyonlar, aynı zamanda daha önce S-proteinlerini tanıyan bazı antikorların artık 

işe yaramamasına da sebep olduğu düşünülmektedir (Luan ve ark., 2021).  Dolayısıyla, bu 

mutasyonların varlığı ve anlaşılması, ilaç ve aşı çalışmalarında temel teşkil etmektedir. Bahsi 

geçen bu süreç https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-

on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide bağlantısından uyarlanarak, Şekil 2’de 

görsel olarak verilmiştir. 

https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/laboratuvarda-tasarlanan-ace2-mutasyonlarinin-etkisini
https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/laboratuvarda-tasarlanan-ace2-mutasyonlarinin-etkisini
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
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Şekil 2. SARS-CoV-2 ile ACE2 bağlanmasının, enfeksiyon ve virüs mutasyonlarının yorumlanmasındaki önemi 

(https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-

variants-an-illustrated-guide). İlk satırda, spike (S) proteinin uyumlu yapboz eşini bulması bulması gibi insan 

hücresindeki ACE2’ye bağlanmasının, antikorlar tarafından nasıl engellendiği gösterilmiştir. İkinci satırda ise, 

avantajlı mutasyona sahip SARS-CoV-2 S-proteinin hedefe daha iyi bağlandığı ve aynı zamanda, değişen yapısı 

sebebiyle antikorlar tarafından da artık tanınmayacak hale gelmiş olması resmedilmiştir. 

 

2.3.SARS-CoV-2 ile ACE2 etkileşimini etkileyen tespit edilmiş virüs mutasyonları 

COVID-19 salgınının neden olduğu küresel ekonomik durgunluk alışılmadık derecede şiddetli 

olup, küresel ölçekte geçim kaynağı ve gelir kaybına neden olmuştur. Bu koşullar altında, çok 

sayıda bilim insanı ve araştırmacı, SARS-CoV-2 salgınını durdurmak için aşılar ve terapötikler 

bulmak için benzeri görülmemiş yoğunlukta bir çaba sarfetmektedir (Luan ve ark., 2021). Diğer 

RNA virüslerinde olduğu gibi hızlı yayılım gösteren virüsün yüksek mutasyon hızı, geliştirilecek 

aşı ve ilaçların etkinliklerini sürdürebilmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir (van Dorp 

ve ark., 2020; Pachetti ve ark., 2020; Phan, 2020). Bu kapsamda, SARS-CoV-2’nin genomunun 

yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin tüm yönleri ile aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. 

 2020’nin başından itibaren İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 SARS-CoV-2 varyantı, virüsü 

%30-%50 civarında daha bulaşıcı ve yaygın hale getirmiştir. B.1.1.7, S-proteininde yer alan ve 

birçok nötrleştirici antikorun bağlandığı, 501 pozisyonundaki bir değişikliktir (Gu ve ark., 2020). 

Orijinalinde asparajin olan 501 pozisyonu, bu mutasyon sonucu tirozin aminoasitine dönmüştür 

(N501Y). Bu poziyon, HTM’de olup, S-proteininin ACE2’ye bağlanmasını iyileştirmektedir. Bu 

iyileşmiş bağlanmanın moleküler mekanizması hala belirsizdir, bu da mevcut terapötik antikorlar 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini gerektirmektedir (Luan ve ark., 2021).  Yine, 2020 

yılının başında, Güney Afrika’da ve Brezilya’da ortaya çıkan ikinci bir SARS-CoV-2 varyantı olan 

B.1.351 ile ilgili henüz N501Y kadar bilgiye sahip olmamakla beraber, bu mutasyonun da S-

proteini üzerinde HTM’deki 484. pozisyonda olduğu bilinmektedir. Orijinalinde glutamik asit olan 

484, mutasyon sonrası lizine dönmüştür (E484K). Pozisyonu, HTM’de olduğu için E484K’nin 

COVID-19 geçiren insanlarda üretilen antikorlara karşı direnç gösterebileceği düşünülmektedir 

(Nelson ve ark., 2021). 

 

 

 

 

 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
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3. Çözüm  

3.1.Bulaşıcılığı arttıracak SARS-CoV-2 mutasyonlarını tahmin etmek mümkün mü? 

2020 Eylül’de, Starr ve arkadaşları tarafından SARS-CoV-2 ile ilgili ufuk açıcı bir makale 

yayınlanmıştır (Starr ve ark., 2020). Bu makalede, SARS-CoV-2’nin S-proteininindeki HTM 

bölgesi üzerindeki olası tüm mutasyonlar taranmış ve bu mutasyonların, SARS-CoV-2’nin 

ACE2’ye bağlanmasını nasıl etkilediği raporlanmıştır. 4221 adet S-protein HTM mutasyonunu 

tarayan bu çalışmaya göre, bu mutasyonların yaklaşık %14’ü S-proteininin ACE2’ye bağlanmasını 

iyileştirmiştir. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantı olan N501Y ve E484K mutasyonları 

da bu %14’lük gruba dahildir. S-proteini ile ACE2’nin bağlanmasını iyileştirebilecek 586 adet 

(%14) farklı mutasyon varken, henüz yalnızca iki mutasyonun yaygın olarak görülmüş olması, 

virüs açısından avantajlı olabilecek her mutasyonun eşit şansa sahip olmadığını göstermektedir. 

Proje kapsamında, Starr ve arkadaşlarının bağlanma ve S-protein stabilite verileri ile 

mutasyondan kaynaklanan biyokimyasal değişimleri hesaba katarak, N501Y ve E484K 

mutasyonlarına benzer avantaja sahip olacak SARS-CoV-2 mutasyonlarının bulunması 

hedeflendi. Bu çerçevede, deneysel ve literatür bilgilerini farklı makine öğrenmesi gruplama 

algoritmalarına tanıtıp, hangi mutasyonların N501Y ve E484K mutasyonları ile aynı sınıfa 

düşeceğini bulmayı ve böylece gelecek mutasyonların bulaşıcılık düzeylerinin tahminini 

amaçlandı.  

 

4. Yöntem 

4.1.Projede kullanılan deneysel veri setleri 

Proje kapsamında kullanılan deneysel veri setleri tüm ve alt seri olarak 

https://github.com/BiyoinformatikProje/Bulasiciligi-Arttiran-Koronavirus-SARS-CoV-2-

Mutasyonlarinin-Tahmini linki kapsamında verilmiştir. Deneysel veri setleri Starr ve 

arkadaşlarının 2020 yılında gerçekleştirdikleri çalışma kapsamındaki makaleden temin edilmiştir 

(Starr ve ark., 2020 ve https://jbloomlab.github.io/SARS-CoV-2-RBD_DMS). Bu setin orijinali 

4221 adet S-proteini mutasyonunun, S-proteininin stabilitesine ve ACE2’ye bağlanmasına etkisini 

taramıştır. Bu mutasyonların arasından 586 tanesi, S-proteininin ACE2’ye bağlanmasını ya 

etkilememiş ya da iyileştirmiştir. Biz de bu çalışmamızda, ana setin yaklaşık %14’üne denk gelen 

bu alt sete odaklandık. Bu alt küme için, yukarıda linki verilen veri setinden, mutasyon bilgileri ile 

expr_avg ve bind_avg bilgilerini aldık. expr_avg, proteinin stabilitesi ile ilgili bilgi verirken (ne 

kadar büyükse o kadar iyi), bind_avg S-proteininin ACE2’ye ne kadar kuvvetli bağlandığını 

ölçmektedir (ne kadar büyükse o kadar iyi). 

 

4.2.Projede kullanılan aminoasit özellikleri 

İster en eski bakteri türlerinden ister en karmaşık yaşam biçimlerinden olsun, tüm proteinler, 

karakteristik doğrusal dizilerde kovalent olarak bağlanan 20 amino asit kümesinden oluşur. Bu 

amino asitlerin her biri, kendine özgü kimyasal özelliklere sahip bir yan zincire sahip olduğundan, 

bu 20 öncü molekül grubu, protein yapısının dilinin yazıldığı alfabe olarak kabul edilebilir. 20 

ortak amino asitin tümü α-amino asitlerdir.  

Bir karboksil grubuna ve aynı α-karbon atomuna bağlı bir amino grubuna sahiptirler. Yapı, 

boyut ve elektrik yükü bakımından değişen ve amino asitlerin sudaki çözünürlüğünü etkileyen yan 

zincirlerinde veya R gruplarında birbirlerinden farklıdırlar. Amino asitler, R gruplarının 

özelliklerine, özellikle polaritelerine veya biyolojik pH'ta (pH 7.0'a yakın) suyla etkileşime girme 

https://github.com/BiyoinformatikProje/Bulasiciligi-Arttiran-Koronavirus-SARS-CoV-2-Mutasyonlarinin-Tahmini
https://github.com/BiyoinformatikProje/Bulasiciligi-Arttiran-Koronavirus-SARS-CoV-2-Mutasyonlarinin-Tahmini
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eğilimlerine göre beş ana sınıfa gruplandırarak basitleştirilebilir. R gruplarının polaritesi, polar 

olmayan ve hidrofobik (suda çözünmez) ile oldukça polar ve hidrofilik (suda çözünür) arasında 

geniş ölçüde değişir. Polipeptitleri ayırmak için bunların farklı çözünürlükleri kullanılır. Büyük 

polipeptitlerin suda çözünürlüğü, R gruplarının polaritesine, özellikle iyonize grupların sayısına 

bağlıdır: ne kadar iyonize grup varsa, polipeptit o kadar çözünür (Lehninger ve ark., 2005). 

 Proje kapsamında yabanıl ve mutant tip yapılardaki S-proteini Hedef Tanıma Modülü (HTM) 

yönelik aminoasit mutasyonlarındaki değişiklikleri, Starr ve arkadaşlarının 2020 yılında 

gerçekleştirdikleri makaleden elde ettiğimiz deneysel veri setin üzerinden 8 farklı özellik 

temelinde inceledik. Bu aminoasit özellikleri, bağlanma ortalaması ve stabilite ortalamasına 

etkileri kapsamında Hidropati, Polarite, Hacim, Moleküler ağırlık, aminoasit yapısındaki halka 

sayısı, oksijen sayısı, hidrojen sayısı ve çift bağ sayısı olarak literatür araştırması sonucunda 

belirlendi.  

Tablo 1. Projede kullanılan aminoasit özellikleri 

Aminoasit 

Özelliği 
Açıklaması Projede Kullanım Amacı Referans 

Hacim 
Bir biyolojik molekülün 

boşlukta kapladığı yerdir. 

Mutasyona bağlı özellikle yan zincirlerde 

oluşan hacim değişikliğinin belirlenmesi 

temelli sınıflandırma 

(Amengual-Rigo 

ve ark., 2020). 

Hidropati 

Su sevmezlik olarak 

yorumlanmaktadır, hidropati 

indeksi, kimyasal bir grubun 

hidrofobik ve hidrofilik 

eğilimini bildiren bir ölçektir.  

Hidropati indeksi pozitif değer 

su sevmezliği yüksek yani 

hidrofobik özelliği gösterir. 

Mutasyona bağlı özellikle yan zincirlerin 

hidrofobiklik özelliğindeki değişikliğinin 

belirlenmesi temelli sınıflandırma 

(Amengual-Rigo 

ve ark., 2020). 

Molekül 

Kütlesi 

Bir moleküldeki atomların ato

m kütlelerinin toplamı alarak 

hesaplanan değerdir. 

Mutasyona bağlı aminoasitlerin molekül 

kütlesindeki değişikliğinin belirlenmesi 

temelli sınıflandırma 

- 

Polarite 

Negatif yüklü ucu ve pozitif 

yüklü ucu olan bir moleküle 

veya elektrik dipol momentine 

sahip kimyasal gruplarına yol 

açan elektrik yükünün 

ayrılmasıdır. 

Mutasyona bağlı olarak aminoasitlerin yük 

durumundaki değişikliğinin belirlenmesi 

temelli sınıflandırma 

(Sun ve ark., 

2017) 

Aminoasit 

yapısındaki 

halkalı yapı 

sayısı 

Aminoasit yapısındaki karbon 

atomlarının birbirine 

bağlanarak oluşturduğu 

halkalı yapıların sayısını 

belirtir. 

Mutasyona bağlı aminoasit yapısının R-

grubunda aromatik halka yapısı ve 

sayısından kaynaklı olarak polarite ve 

hidropati özelliklerinde değişimlerin 

belirlenmesi temelli sınıflandırma 

- 

Aminoasit 

yapısındaki 

oksijen sayısı 

Aminoasit yapısındaki oksijen 

atomlarının sayısını belirtir. 

Mutasyona bağlı olarak aminoasit 

yapısındaki değişime bağlı oksijen atom 

sayısındaki farklanma temelli 

sınıflandırma 

- 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_k%C3%BCtlesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_k%C3%BCtlesi
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Aminoasit 

yapısındaki 

hidrojen 

sayısı 

Aminoasit yapısındaki 

hidrojen atomlarının sayısını 

belirtir. 

Mutasyona bağlı olarak aminoasit 

yapısındaki değişime bağlı hidrojen atom 

sayısındaki farklanma temelli 

sınıflandırma 

Bu özellik aynı zamanda halkalı yapı 

sayısı ile de ilişkilendirilebilir. Halkalı 

yapılarda uçlardaki karbon atomları 

birbirlerine bağlandıkları için, bileşiğin 

sahip olduğu hidrojen atomu sayısı doğal 

olarak azalır. Bileşiğin iki ucu 

birleştiğinde, her iki uçtan da birer 

hidrojen atomu eksileceği için, aynı karbon 

sayısına sahip halkalı yapılarda düz 

zincirlere göre iki adet hidrojen atomu 

eksik olmaktadır. 

- 

Aminoasit 

yapısındaki 

çift bağ sayısı 

Aminoasit yapısındaki çift bağ 

sayısını belirtir. 

Mutasyona bağlı olarak aminoasit 

yapısındaki değişime bağlı çift bağ 

sayısındaki farklanma temelli 

sınıflandırma 

 

- 

 

Seçilen veri setindeki mutasyonlar için Tablo 1’de verilen özelliklerin değişimleri, 

yazdığımız python kodları ile hesaplanmıştır. En nihayetinde, mutasyon ve amino asit değişim 

bilgileri tek bir csv tablosu olarak yine python kullanılarak bir tablo haline getirilmiştir. Elde 

edilen tablonun gruplanması, Weka programı ile sağlanmıştır.  

 

4.3.Kullanılan programlar ve algoritmalar 

4.3.1. Makine Öğrenmesi Veri Analizi Programı, WEKA 

Projede, gruplama için makine öğrenmesi programı WEKA (Version 3.8.5.) kullanıldı.  

Waikato Environment for Knowledge Analysis’in kısaltması olan WEKA, veri inceleme, analiz ve 

tahmin için kullanılabilen bir programdır. Bu projede verinin dağılımını gözlemleyip veriden 

anlam ve bilgi çıkarmak amacıyla program kullanıldı.  Bu program kapsamında, K-ortalama (k-

means) kümeleme ve Beklenti Maksimizasyonu (EM, Expectation Maximization) algoritmaları 

kullanıldı (https://www.tutorialspoint.com/weka/index.htm). 

 

4.3.2.  K-ortalama Kümeleme 

Weka veri analizi programı içerisinde bir algoritma olan K-ortalama kümelemesi (K-means 

clustering), kullanıcının belirleyeceği “k” değişkeniyle çalışan bir denetimsiz makine öğrenmesi 

algoritmasıdır (Şekil 3). “k” değişkeni algoritmaya başlamadan önce ihtiyaç duyulan küme sayısını 

temsil etmektedir. Bu kümeleme yöntemi N adet veri nesnesinden oluşan bir veri kümesini giriş 

parametresi olarak verilen k adet kümeye bölümlemektedir. Buradaki amaç, gerçekleştirilen 

bölümleme işlemi sonunda elde edilen kümelerin, küme içi benzerliklerinin maksimum ve kümeler 

arası benzerliklerinin ise minimum olmasını sağlamaktır. K-ortalama en sık kullanılan ve 

uygulanması kolay olan kümeleme algoritmalarındandır. Bu algoritma, büyük ölçekli verileri hızlı 

ve etkin şekilde kümeleyebilir (Alpaydin, 2004). 

https://www.tutorialspoint.com/weka/index.htm
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Şekil 3. K-ortalama 

algoritması 

kullanıldığında 

Weka’dan alınan 

sonucu temsil eden 

bir görsel. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Beklenti Maksimizasyonu (Expectation-maximization, EM) Algoritması 

Bu algoritma, gözlemlenemeyen gizli değişkenlere bağlı istatistiksel modellerin 

parametrelerinin en büyük olabilirlik ya da en büyük artçıl tahminlerinin bulunması için kullanılan 

bir tekrarlamalı arama yöntemidir. Beklenti (B) adımı ve maksimizasyon (M) adımı olarak iki 

adımın art arda tekrarlanmasıyla gerçekleşir. Beklenti adımı parametrelerin o anki tahminlerini 

kullanarak bir log-olabilirlik beklentisi fonksiyonu oluşturur. Maksimizasyon adımı ise parametre 

değerlerini log-olabilirlik beklentisini maksimize edecek şekilde günceller. Yani bu iki adımın her 

biri diğerinin girdisini hesaplayarak birbirini besler. Beklenti maksimizasyon adımları tahmindeki 

hata miktarı belirli bir oranın altına düşene kadar yinelenir (Şekil 4) (Alpaydin, 2020). 

  

Şekil 4. EM 

algoritması 

kullanıldığında 

Weka’dan alınan 

sonucu temsil eden 

bir görsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bulaşıcılığı arttıran koronavirüs (SARS-CoV-2) mutasyonlarının tahmini için geliştirilen strateji 

literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında, projenin inovatif yönü, K-ortalama (k-means) 

kümeleme ve EM (Expectation Maximization) algoritmalarının mutasyon bulaşıcılık tahmini 

amaçlı kullanımıdır. Ayrıca proje kapsamında, Starr ve arkadaşlarının mutasyon kaynaklı S-

protein stabilite ve ACE2’ye bağlanma değişimi deney verilerini aldık. Bu veri seti 4221 adet S-

protein mutasyonu içermektedir. Kendi yazdığımız python kodunu kullanarak, bu veri setinin 

içinde, S-proteinin ACE2’ye daha iyi bağlanmasını sağlayan veya bağlanmasını etkilemeyen 586 

deneysel mutasyon verisini ayıkladık. Daha sonra, bu mutasyonları, aynı zamanda Hidropati, 

Polarite, Hacim, Moleküler ağırlık, aminoasit yapısındaki halka sayısı, oksijen sayısı, hidrojen 

sayısı ve çift bağ sayısı değişimi cinsinden kodladık ve deney verilerimizle ilişkilendirdik. Bu 
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şekilde oluşturulan veri setimize ve tüm pyton kodlarına 

https://github.com/BiyoinformatikProje/Bulasiciligi-Arttiran-Koronavirus-SARS-CoV-2-

Mutasyonlarinin-Tahmini linkinden ulaşılabilir. 586 adet mutasyon içeren ve N501Y ile E484K 

verilerini kapsayan bu set, iki farklı makine öğrenmesi gruplama algoritmasına tanıtıldı. Bundan 

sonra, farklı grup (küme) sayıları için, hangi mutasyonların N501Y ve E484K mutasyonları ile 

aynı kümeye düşeceği araştırıldı. Burada amacımız, N501Y ve E484K mutasyonlarına benzer 

değişime sebep olabilecek, tehlikeli SARS-CoV-2 mutasyonlarını ayıklamaktı. Bu amaç 

kapsamında makine öğrenmesi için yaygın olarak kullanılan Weka programı aracılığıyla, 

denediğimiz tüm kümeleme algoritmaları içinden en tutarlı sonuçları veren K-ortalama (k-means) 

kümeleme ve EM (Expectation Maximization) algoritmalarını kullandık.  

 

6. Uygulanabilirlik  

6.1.K-ortalama kümeleme algoritması analiz sonuçları  

 

Gerçekleştirilen çalışmanın uygulanabilirliği elde edilen sonuçlar üzerinden verilmiştir. K-

ortalama kümeleme algoritması kullanılarak, tüm veri seti küme sayısı 2-12 aralığında olacak 

şekilde farklı kümelere ayrıldı (Tablo 2).  

 

Tablo 2. K-ortalama kümeleme algoritması sonuçları  

Küme Sayısı 

E484K 

mutasyonunun 

bulunduğu küme 

numarası 

N501Y 

mutasyonunun 

bulunduğu küme 

numarası 

E484K 

mutasyonunun 

bulunduğu 

kümedeki eleman 

sayısı 

N501Y 

mutasyonunun 

bulunduğu 

kümedeki eleman 

sayısı 

2 1 1 445 445 

3 1 1 299 299 

4 3 3 164 164 

5 3 3 164 164 

6 5 3 118 66 

7 5 3 119 65 

8 1 1 57 57 

9 8 8 56 56 

10 9 9 30 30 

11 9 9 30 30 

12 9 9 29 29 

 

 

Tablo 2’de verilen kümeleme istatistiklerine bakıldığında, K=10 değerinden itibaren N501Y ve 

E484K mutasyonlarını barındıran kümenin sayılarının değişmediği görülmektedir. Bunu göz 

önünde bulundurarak, K-ortalama algoritması ile veri setimizin 10 ayrı kümeye ayrılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca, pek çok kümelemede K=2,3,4,5,8,9,10,11,12 değerleri için N501Y ve E484K 

mutasyonlarının aynı kümeye düştüğü gözlemlenmiştir. Bu da kümeleme yaklaşımımızın 

güvenilirliğine işaret etmektedir. Şekil 8 ve 9’da görüldüğü gibi, kullandığımız amino asit 

özellikleri, S-proteininin ACE2’ye bağlanmasını ve stabilitesini farklı şekilde açıklamaktadır. Bu 

da her bir özelliğin kullanımının gerekliliğini göstermektedir. 30 elemanlı 9. kümeye baktığımızda, 

stabilitesi en yüksek ilk beş mutasyon aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

N501M, Q414A, Q498H, N460K, N501W (stabilitesi en çoktan en aza göre sıralanmıştır) 

Bu listede verilen tüm mutasyonlar, K-kümeleme tarafından önerilen en tehlikeli beş mutasyon 
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olarak belirlenmiştir. Bu mutasyonlarda 501 pozisyonunun iki kere listelenmiş olması bu 

pozisyonda meydana gelebilecek mutasyonlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini 

göstermektedir. 

 

6.2.Beklenti Maksimizasyonu kümeleme algoritması analiz sonuçları  

Beklenti maksimizasyonu kümeleme algoritması kullanılarak, tüm veri seti küme sayısı 2-12 

aralığında olacak şekilde farklı kümelere ayrıldı (Tablo 3).  

Tablo 3. Beklenti maksimizasyonu kümeleme algoritması sonuçları  

Küme 

Sayısı 

E484K 

mutasyonunun 

bulunduğu küme 

N501Y 

mutasyonunun 

bulunduğu küme 

N501Y 

mutasyonunun 

bulunduğu kümedeki 

eleman sayısı  

E484K 

mutasyonunun 

bulunduğu 

kümedeki eleman 

sayısı 

2 1 1 449 449 

3 0 0 342 342 

4 0 0 175 175 

5 0 0 63 63 

6 2 2 57 57 

7 2 2 61 61 

8 4 4 56 56 

9 4 4 51 51 

10 8 8 46 46 

11 3 3 49 49 

12 3 3 49 49 

 

Tablo 3’de verilen kümeleme istatistiklerine bakıldığında, bu algoritma için K=10 değerinden 

itibaren N501Y ve E484K mutasyonlarını barındıran küme sayılarının arttığı görülmektedir. Bunu 

göz önünde bulundurarak, EM algoritması ile veri setimizin 10 ayrı kümeye bölünmesinin en 

uygun parametrik durum olduğuna karar karar verilmiştir. Ayrıca, gruplandırmalarda N501Y ve 

E484K mutasyonlarının aynı kümeye düştüğü gözlemlenmiştir. Şekil 10 ve 11’de görüldüğü gibi, 

kullandığımız amino asit özellikleri, S-proteininin ACE2’ye bağlanmasını ve stabilitesini yine 

farklı şekilde açıklamaktadır. K=10 için hesaplanan 46 elemanlı 8. kümeye baktığımızda, 

stabilitesi en yüksek ilk beş mutasyon aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

N501M, N354K, Q498H, N460K, N501W (stabilitesi en çoktan en aza göre sıralanmıştır) 

Bu algoritmada da K-ortalama algoritmasına benzer şekilde 501 pozisyonuna ait aynı mutasyonlar 

en tehlikeli beş mutasyon listesinde seçilmiştir.  

 

6.3. EM ve K-ortalama kümeleme algoritmalarının ortak 

analiz sonuçları  

 

Yukarıdaki iki algoritmadan elde edilen kümelerin analizi 

sonucunda çıkan en tehlikeli beş mutasyon listesinde ortak 

mutasyonların olduğu görülmektedir. Bu ortak mutasyonların da 

değerlendirilmesi ile konsensüs olarak altı adet mutasyonun, 

koronavirüsünün yayılmasında tehlikeli etkileri olma ihtimali 

yüksek olan mutasyonlar olarak belirledik: 
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N501M, Q414A, N354K, Q498H, N460K, N501W 

Şu anda yaygın olan varyantlardan birinde görülen 501. pozisyon mutasyonuna özellikle dikkat 

edilmesi gerektiğini, bu listede 501 pozisyonunun tekrar etmesi üzerine özellikle önermekteyiz. 

 

Proje kapsamında, yaygın olarak İngiltere’de, Güney Afrika’da ve Brezilya’da gözlemlenen 

ve tüm dünyada endişeye sebep olan N501Y ve E484K mutasyonlarına benzer değişime sebep 

olabilecek, bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle tehlike yaratabilecek SARS-CoV-2 

mutasyonlarının tahmin edilmesi amaçlandı.  

 Mutasyon kaynaklı S-protein stabilite ve ACE2’ye bağlanma değişimi deney verileri 

literatürden sağlanarak kendi yazdığımız python kodunu kullanarak, bu veri setinin içinde, S-

proteinin ACE2’ye daha iyi bağlanmasını sağlayan veya bağlanmasını etkilemeyen 586 deneysel 

mutasyon verisini ayıklandı. Daha sonra, bu mutasyonlarda etkili aminoasit özellikleri olan 

Hidropati, Polarite, Hacim, Moleküler Ağırlık, Aminoasit Yapısındaki Halka Sayısı, Oksijen 

Sayısı, Hidrojen Sayısı Ve Çift Bağ Sayısı Değişimi cinsinden kodlandı ve deney verileri ile 

ilişkilendirildi. 

 586 adet mutasyon içeren ve N501Y ile E484K verilerini kapsayan bu set, iki farklı 

makine öğrenmesi gruplama algoritmasına tanıtıldı. Bundan sonra, farklı grup (küme) sayıları için, 

hangi mutasyonların N501Y ve E484K mutasyonları ile aynı kümeye düşeceği araştırıldı. Bu amaç 

kapsamında makine öğrenmesi için yaygın olarak kullanılan Weka programı aracılığıyla, 

denediğimiz tüm kümeleme algoritmaları içinden en tutarlı sonuçları veren K-ortalama (k-means) 

kümeleme ve EM (Expectation Maximization) algoritmalarını kullanıldı. Bu kapsamda yapılan 

analizler sonucunda; 

 K-ortalama kümeleme algoritması ile yapılan analizler sonucunda k=10 için hesaplanan 30 

elemanlı 9. kümeye bakıldığında, stabilitesi en yüksek ilk beş mutasyon N501M, Q414A, Q498H, 

N460K, N501W (stabilitesi en çoktan en aza göre sıralanmıştır) olarak belirlendi. Bu mutasyonlar, 

K-ortalama kümeleme tarafından önerilen en tehlikeli beş mutasyon olarak belirlendi. Bu 

mutasyonlarda 501 pozisyonunun iki kere listelenmiş olması bu pozisyonda meydana gelebilecek 

mutasyonlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. 

 Beklenti maksimizasyonu kümeleme algoritması ile yapılan analizler sonucunda k=10 için 

hesaplanan 46 elemanlı 8. kümeye bakıldığında, stabilitesi en yüksek ilk beş mutasyon N501M, 

N354K, Q498H, N460K, N501W (stabilitesi en çoktan en aza göre sıralanmıştır) olarak belirlendi. 

Yine bu algoritmada da 501 pozisyonuna ait aynı mutasyonlar en tehlikeli beş mutasyon listesinde 

seçildi. 

 Her iki algoritmadan elde edilen kümelerin analizi sonucunda çıkan en tehlikeli beş 

mutasyon listesinde ortak mutasyonların olduğu görülmektedir. Bu ortak mutasyonların da 

değerlendirilmesi ile uzlaşmalı olarak N501M, Q414A, N354K, Q498H, N460K, N501W altı 

adet mutasyonun, koronavirüsünün yayılmasında tehlikeli etkileri olma ihtimali yüksek 

mutasyonlar olarak belirlendi.  

 Şu anda yaygın olan varyantlardan birinde görülen 501. pozisyon mutasyonuna özellikle 

dikkat edilmesi gerektiğini, bu listede 501 pozisyonunun tekrar etmesi üzerine özellikle 

önermekteyiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje biyoinformatik temelli bir çalışma prensibi içermesi, ücretsiz algoritmaların ve veri 

tabanlarının kullanıması nedeniyle herhangi bir ek maliyet gerektirmediğinden maliyet hesabı 

yapılamamaktadır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

2019 yılında ortaya çıkan ve 223 ülkeyi etkisi altında alan COVID-19 pandemisi, 

günümüze (Mayıs 2021) kadar 155 milyon vakaya ve 3.2 milyon ölüme sebep olmuştur (WHO, 

2021). COVID-19 pandemisi, SARS-CoV-2 virüsünün ve bu virüse avantaj sağlayan 

varyantlarının hızla yayılması sonucunda bu bulaşıcılık seviyesine erişmiştir.Bilim dünyası, 

virüsün bulaşı hızının ve yönteminin belirlenmesi ve tahminine yönelik gerçekleştirilecek her türlü 

çalışmanın hem ciddi yarar sağlayacağı hem de sınanacağı dinamik bir pandemi sürecini 

yaşamaktadır. Yeni tip bir insan koronavirüsü olan SARS-CoV-2’nin neden olduğu küresel salgın, 

tüm insanlık için endişe oluşturmaktadır. SARS CoV-2 virüsünün yarattığı COVID-19 enfeksiyon 

pandemisi, ölçeği ve hızlı yayılması göz önüne alındığında, büyük bir halk sağlığı sorunu haline 

geldiği görülmektedir. Yaşadığımız pandeminin dünya çapındaki boyutu göz önüne alındığında, 

koronavirüse karşı verilen mücadeledeki zamana karşı yarışta farklı alanlarda uzman araştırmacılar 

arasında birlikte iş yapma süreçleri azami düzeye çekilmiştir. Ayrıca, ortak tehdide karşı acil 

olarak etkin çözümlerin bulunması için farklı disiplinlerin birleştiği ve ortak aklın ön planda 

tutulduğu yaklaşımların izlenmesi öne çıkmıştır. Bu kapsamda, hesaplamalı biyoloji ve makine 

öğrenmesi alanında elde edilecek araştırma sonuçları, detaylı laboratuvar çalışmalarına ön bilgi 

sağlayacak, deney planlamalarında, analizlerin yorumlanması, çeşitli tedavi ve sağlık tedbirlerinin 

alınmasına yardımcı olacaktır. Bu alanda özellikle SARS-CoV-2 mutasyonlarının bulaşı 

hızlandırma ihtimallerinin tahmin algoritmaları ile geliştirilmesi, virüs ile mücadelede daha zengin 

ve üretken çözümlere kavuşulacağına dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Dolayısıyla bu tür 

çalışmalar, virüsün yayılımı ve ilerleyişi ile ilgili yol gösterici olacaktır. 

9. Riskler 

Hastalıklar ile ilgili mutasyonların etkisinin değerlendirilmesi, farklı seviyelerde önemli bir ilgi 

konusu olmuştur. Mutasyonların etkisini tahmin etmeye yönelik hesaplamalı yöntemler, deneysel 

tekniklere alternatiftir, çünkü daha az zaman alırlar ve numuneleri hazırlamak için biyokimyasal 

çalışma gerektirmezler. Bunun için projede bilinen SARS-CoV-2 mutasyonlarından ulaşılan 

bilgilere dayanarak gelecek mutasyon türlerinin bulaşıcılığını tahmin etmek için çalışmalar 

gerçekleştirildi. Projenin gerçekleşebilmesi için herhangi bir risk bulunmamaktadır Ancak projenin 

geliştirilmesi için öneriler olarak; 

 İncelenen faktör sayısını arttırmak amacıyla yeni aminoasit özellikleri eklenerek 

algoritmalarda etkileri incelenebilir.  

                                                                                                                               AYLAR 

İşin Tanımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 Literatür Taraması x x x x x x x x x x 

Koronavirüs-ACE2 etkileşimini etkileyen mutasyon tarama deneysel 

verilerinin literatürden toparlanması 

   x x x x x x x 

Mutasyon etkisini kimyasal olarak karakterize edecek amino asit değişim 

özelliklerinin literatürden elde edilmesi ve işlenmesi 

     x x x x x 

Weka arayüzü üzerinden k-ortalama ve beklenti maksimizasyonu 

algoritmaları kullanarak, hangi mutasyonların N501 ve E484K 

mutasyonlarıyla aynı sınıfta olduğunun tespit edilmesi 

 

       x x x 

Aynı sınıfta olan mutasyonların Koronavirüs-ACE2 etkileşimi çerçevesinde 

değerlendirilmesi 

       x x x 

Verilerin Toplanması ve Analizi       x x x x 

Proje Raporu Yazımı         x x 
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 Aminoasit özellikleri temelli mutasyonlardaki değişimler farklı algoritmalar kullanılarak 

yeni ilişkilendirmeler gerçekleştirilip yorumlanabilir. 

 Mutasyon tahmin algoritması geliştirilebilir.  

 Önerilen mutasyonların etkinliği ileri moleküler simülasyon programları ile test edilebilir.  

 Projede gerçekleştirilen analizler sonucunda N501Y ve E484K mutasyonları ile aynı kümeye 

düşen ve en tehlikeli altı mutasyon olarak belirlenen mutasyonlarla sekanslama sırasında 

karşılaşılması durumunda bu mutasyonların yayılımının engellenmesi konusunda büyük hassasiyet 

gösterilmeli ve gerekli sağlık tedbirleri alınmalıdır. 

 

10. Kaynaklar  

1. Alpaydin, E. (2004). Introduction to machine learning, The MIT Press,  ISBN 0-262-01211-1.  

(https://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem/i2ml/) 

2. Amengual-Rigo, P., Fernández-Recio, J., & Guallar, V. (2020). UEP: an open-source and fast 

classifier for predicting the impact of mutations in protein–protein complexes. Bioinformatics. 

3. Bhaskar L, Roshan B, Nasri H. The fuzzy connection between SARS-CoV-2 infection and 

loss of renal function. Am J Nephrol 2020;51:572e3.  

4. Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomed : Atenei 

Parmensis 2020;91:157e60.  

5. Gu, H., Chen, Q., Yang, G., He, L., Fan, H., Deng, Y. Q., ... & Zhou, Y. (2020). Adaptation of 

SARS-CoV-2 in BALB/c mice for testing vaccine efficacy. Science, 369(6511), 1603-1607. 

6. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., & Pöhlmann, S. (2020). A multibasic cleavage site in the 

spike protein of SARS-CoV-2 is essential for infection of human lung cells. Molecular cell, 78(4), 

779-784. 

7. https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/vignettes/Cluster_Analysis.html 

8. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/10/the-mathematics-behind-svm/ 

9. https://www.javatpoint.com/k-means-clustering-algorithm-in-machine-learning 

10. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-

these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide 

11. https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_pyth

on_clustering_algorithms_hierarchical.htm 

12. https://www.tutorialspoint.com/weka/index.htm 

13. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

14. Jia, Y., Shen, G., Zhang, Y., Huang, K. S., Ho, H. Y., Hor, W. S., ... & Wang, W. L. (2020). 

Analysis of the mutation dynamics of SARS-CoV-2 reveals the spread history and emergence of 

RBD mutant with lower ACE2 binding affinity. BioRxiv. 

15. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of the clinical characteristics of 

coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Gen Intern Med 2020;35:1545e9. 

16. Kannan, S., ALI, P. S. S., Sheeza, A., & Hemalatha, K. (2020). COVID-19 

(Novel Coronavirus 2019)recent trends. European Review for Medical and   Pharmacological Scie

nces, 24, 2006-2011.  

17. Korber, B., Fischer, W. M., Gnanakaran, S., Yoon, H., Theiler, J., Abfalterer, W., ... & 

Montefiori, D. C. (2020). Tracking changes in SARS-CoV-2 Spike: evidence that D614G 

increases infectivity of the COVID-19 virus. Cell, 182(4), 812-827. 

18. Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2005). Lehninger principles of biochemistry. 

Macmillan. 

19. Li X, Wang L, Yan S, Yang F, Xiang L, Zhu J, et al. Clinical characteristics of 25 death cases 

with COVID-19: a retrospective review of medical records in a single medical center, Wuhan, 

China. Int J Infect Dis 2020;94:128e32.  

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem/i2ml/
https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/vignettes/Cluster_Analysis.html
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/10/the-mathematics-behind-svm/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/02/961668700/whats-going-on-with-all-these-coronavirus-variants-an-illustrated-guide
https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_python_clustering_algorithms_hierarchical.htm
https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_python_clustering_algorithms_hierarchical.htm
https://www.tutorialspoint.com/weka/index.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


15 

 

20. Li, G., Pahari, S., Murthy, A. K., Liang, S., Fragoza, R., Yu, H., & Alexov, E. (2020). 

SAAMBE-SEQ: a sequence-based method for predicting mutation effect on protein–protein 

binding affinity. Bioinformatics. 

21. Luan, B., Wang, H., & Huynh, T. (2021). Molecular Mechanism of the N501Y Mutation for 

Enhanced Binding between SARS-CoV-2’s Spike Protein and Human ACE2 Receptor. bioRxiv, 

2021-01. 

22. Mahase E. Covid-19: death rate is 0.66% and increases with age, study estimates. BMJ 

2020;369:m1327.  

23. Nelson, G., Buzko, O., Spilman, P. R., Niazi, K., Rabizadeh, S., & Soon-Shiong, P. R. (2021). 

Molecular dynamic simulation reveals E484K mutation enhances spike RBD-ACE2 affinity and 

the combination of E484K, K417N and N501Y mutations (501Y. V2 variant) induces 

conformational change greater than N501Y mutant alone, potentially resulting in an escape 

mutant. bioRxiv. 

24. Pachetti, M., Marini, B., Benedetti, F., Giudici, F., Mauro, E., Storici, P., Masciovecchio, C., 

Angeletti, S., Ciccozzi, M., Gallo, R., Zella, D., Ippodrino, R., 2020. Emerging SARS CoV-2 

mutation hot spots ınclude a novel RNAdependent-RNA polymerase variant. Journal of 

Translational Medicine, 18:1–9. 

25.  Phan, T., 2020. Genetic diversity and evolution of SARS-CoV-2. Infection, Genetics and 

Evolution, 81:1-3. 

26. Rajgor DD, Lee MH, Archuleta S, Bagdasarian N, Quek SC. The many estimates of the 

COVID-19 case fatality rate. Lancet Infect Dis 2020;20:776e7.  

27. Rodrigues, J. P., Barrera-Vilarmau, S., Mc Teixeira, J., Sorokina, M., Seckel, E., Kastritis, P. 

L., & Levitt, M. (2020). Insights on cross-species transmission of SARS-CoV-2 from structural 

modeling. PLoS computational biology, 16(12), e1008449. 

28. Seah, I., Su, X., & Lingam, G. 

(2020). Revisiting the dangers of the coronavirus in the ophthalmology practice.  

29. Shang, J., Ye, G., Shi, K., Wan, Y., Luo, C., Aihara, H., ... & Li, F. (2020). Structural basis of 

receptor recognition by SARS-CoV-2. Nature, 581(7807), 221-224. 

30. Stamp, M. (2018). A survey of machine learning algorithms and their application in 

information security. In Guide to Vulnerability Analysis for Computer Networks and Systems (pp. 

33-55). Springer, Cham. 

31. Starr, T. N., Greaney, A. J., Hilton, S. K., Ellis, D., Crawford, K. H., Dingens, A. S., ... & 

Bloom, J. D. (2020). Deep mutational scanning of SARS-CoV-2 receptor binding domain reveals 

constraints on folding and ACE2 binding. Cell, 182(5), 1295-1310. 

32. Sun, T., Zhou, B., Lai, L., & Pei, J. (2017). Sequence-based prediction of protein protein 

interaction using a deep-learning algorithm. BMC bioinformatics, 18(1), 1-8. 

33. Valizadeh R, Baradaran A, Mirzazadeh A, Bhaskar LV. Coronavirus-nephropathy; renal 

involvement in COVID-19. J Ren Inj Prev 2020;9:18. 

34. Van Dorp, L., Acman, M., Richard, D., Shaw, L., Ford, C., Ormond, L., Owen, C., Pang, J., 

Tan, C., Boshier, F., Ortiz, A., Balloux, F., 2020. Emergence of genomic diversity and recurrent 

mutations in SARS-CoV-2. Infection, Genetics and Evolution, 83:104351 

35. Verma, H. K., Merchant, N., Verma, M. K., Kuru, C. İ., Singh, A. N., Ulucan, F., ... & 

Bhaskar, L. V. K. S. (2020). Current updates on the European and WHO registered clinical trials 

of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Biomedical journal. 

36. Walls, A. C., Park, Y. J., Tortorici, M. A., Wall, A., McGuire, A. T., & Veesler, D. (2020). 

Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Cell, 181(2), 281-

292. 

37. World Health Organization. COVID-19 weekly epidemiological update. 



16 

 

EKLER 

Şekil E-1. K-ortalama kümeleme algoritması ile K=10 parametresi sonucunda 4 farklı aminoasit özelliğinin bağlanma 

etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları. Her grafikte y-ekseninde bağlanma kuvveti bulunmaktadır (ne 

kadar yüksek o kadar iyi) ve x-ekseninde ise yukarıdan aşağıya sırasıyla soldan sağa, hidropati, moleküler ağırlık, 

polarite ve hacim bulunmaktadır. Veri dağılımları farklı gruplara göre renklendirilmiştir.  

 

Şekil E-2. K-ortalama kümeleme algoritması ile K=10 parametresi sonucunda 4 farklı aminoasit özelliğinin S-

proteininin stabilitesine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları. Her grafikte y-ekseninde bağlanma 

kuvveti bulunmaktadır (ne kadar yüksek o kadar iyi) ve x-ekseninde ise yukarıdan aşağıya sırasıyla soldan sağa, 

hidropati, moleküler ağırlık, polarite ve hacim bulunmaktadır. Veri dağılımları farklı gruplara göre renklendirilmiştir.  
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Şekil E-3. Beklenti Maksimizasyonu kümeleme algoritması ile K=10 parametresi sonucunda 4 farklı aminoasit 

özelliğinin S-proteininin ACE2’ye bağlanma etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları. Her grafikte y-

ekseninde bağlanma kuvveti bulunmaktadır (ne kadar yüksek o kadar iyi) ve x-ekseninde ise yukarıdan aşağıya 

sırasıyla soldan sağa, hidropati, moleküler ağırlık, polarite ve hacim bulunmaktadır. Veri dağılımları farklı gruplara 

göre renklendirilmiştir. 

 

Şekil E-4. Beklenti Maksimizasyonu kümeleme algoritması ile K=10 parametresi sonucunda 4 farklı aminoasit 

özelliğinin S-proteininin stabilitesine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları. Her grafikte y-ekseninde 

bağlanma kuvveti bulunmaktadır (ne kadar yüksek o kadar iyi) ve x-ekseninde ise yukarıdan aşağıya sırasıyla soldan 

sağa, hidropati, moleküler ağırlık, polarite ve hacim bulunmaktadır. Veri dağılımları farklı gruplara göre 

renklendirilmiştir. 


