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BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ ?

* Biyoloji kitab›n›zda 2000’li y›llar›n biyolojisi ünitesine bak›n›z,

* Konu içerisindeki sorular› yan›tlay›n›z,

* Uyar›lar› dikkatle okuyunuz, gerekiyorsa yaz›n›z,

* Örnekleri tekrarlay›n›z.

✍

Bu bölümü bitirdi¤inizde,

* Biyoteknolojinin ne oldu¤unu bilecek,

* Biyoteknolojinin uygulama alanlar›n› ve önemini kavrayacak,

* Biyoteknolojide rekombinant DNA'n›n  nas›l elde edildi¤ini kavrayacak,

* Biyoteknolojik yöntemlerle üretilebilen ürünleri söyleyecek,

* Gelecekte biyoteknolojinin insan sa¤l›¤›na,  bitki  ve hayvan ›rklar›na sa¤lad›¤›
faydalar› ö¤reneceksiniz.



Geneti¤in K›sa Bir Tarihçesi
Her ne kadar gen manipulasyonlar› yeni bir alan olsa da, bu teknolojinin

gelifliminin mikrobiyolojik genetikte daha önce kazan›lm›fl olan bilgi ve deneyimlerin
bir ürünü oldu¤unu da unutmamak gerekir. Geneti¤in geliflimini üç aflamada inceleyebiliriz.
Genetik bilimi gerçekte bu yüzy›l›n bafllar›nda Gregor Mendel'in bulufllar›yla bafllad›
ve bunu daha sonra 40 y›l boyunca  kal›t›m ve gen haritalar›n›n prensiplerinin
anlafl›lmas› izledi. 1940'lar›n ortalar›nda mikrobiyal genetik ortaya ç›kt› ve DNA'n›n
genetik materyal oldu¤u kesin olarak saptand›. bu dönem boyunca, genlerin bir 
bakteriden di¤erine hangi do¤al yollarla geçti¤i anlafl›ld› ve böylece ileride çok ifle
yarayacak bilgiler edinildi.

James Watson ve Francis Crick taraf›ndan 1953' de DNA'n›n yap›s›n›n bulunmas›,
geneti¤in moleküler seviyede geliflmesi için büyük bir itici güç sa¤lad› ve daha sonraki
birkaç y›ll›k dönemde, genlerin temel özellikleri, ifllevlerini nas›l yerine getirdikleri de
anlafl›l›nca bilim adamlar› bu alanda motive olmufl bir biçimde çok yo¤un çal›flmalara
b a fl l a d › l a r. Bu çal›flmalar 1960 da genetik kodun tümüyle aç›¤a kavuflmas›yla sonuçland›.
‹flte bu aflamada pek çok biyolojik s›rr›n DNA'n›n baz diziliminde sakl› oldu¤u anlafl›ld›
ve genetik mühendisli¤inin temel bilgileri elde edilmifl oldu. Ama uzun DNA
molekülünün baz dizilimini belirleyebilmek, bu dizilimde verilen bilgileri anlayabilmek 
ve bunlar› istenildi¤i biçimde de¤ifltirebilmek  o zamanlar ulafl›lmas› olanaks›z gibi
görünen bir rüyayd›. ‹flte bu aflamada gerçekleflen iki bulufl, genetik mühendislerinin
eline amaçlar›na ulaflmalar› için gerekli temel araçlar› da vermifl oldu. Bunlar›n ilki
1967'de bulunan "DNA ligaz" adl› enzim. Herhangi iki DNA parças›n› birbirine
ba¤layabilen bu enzimi, moleküler bir yap›flt›r›c›ya benzetebiliriz. ‹kinci buluflta
1970'de geldi: ‹lk restriksiyon enzimi. Herhangi bir DNA zincirini çok kesin bir bölgeden
kesen bu enzimleri de moleküler makaslara benzetebiliriz. Bu enzimlerin DNA'y› çok
farkl› yerlerinden kesebilen pek çok çeflidi de vard›r.

Art›k günümüzde rüya olmaktan ç›kan bu teknoloji sayesinde, bir canl›n›n pek çok
geni aras›ndan istenilen biri rahatl›kla ç›kart›l›yor. Ç›kar›lan bu gen enzimler yoluyla
kesilip, istenilen di¤er DNA parçalar›yla birlefltirilerek, yeni DNA molekülleri elde
ediliyor. Elde edilen bu yeni moleküller pek çok farkl› amaç için kullan›labiliyor.

Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ
ODTÜ Biyoloji Bölümü

Ö¤retim Görevlisi
TÜB‹TAK"Genetik Mühendisli¤i" 

Say› 378, sayfa 38 
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❂

ÜN‹TE III

1. B‹YOTEKNOLOJ‹N‹N TANIMI VE GÜNÜMÜZDEK‹ ÖNEM‹

Birço¤umuzun ailesinde veya yak›n çevremizde ço¤u kez tan›k oldu¤umuz fleker
hastal›¤›, hemofili, kanser, mongolizm gibi kal›tsal hastal›klar vard›r. Bu ve buna benzer
kal›tsal hastal›klar›n gelecekte görülmemesi mümkün müdür?

Evimize,  iflimize veya okulumuza giderken, gürültü, çarp›k kentleflme, nüfus
art›fl›, hava kirlili¤i, su kirlili¤i, ozon tabakas›ndaki incelmenin artmas› gibi bir çok
sorunun bizi ve gelece¤imizi tehdit etti¤ini hemen hemen hergün birebir yaflar›z. Belki,
pek ço¤umuz afl›r› artan nüfusla birlikte her geçen gün yeflil bitki örtüsünün, temiz ve
içilebilir suyun, besinin, sa¤l›k düzeyinin azald›¤›n›n fark›nday›z. Bu durum karfl›s›nda
gelecekte istenilen düzeyde yaflam koflullar›n›n sa¤lanmas› mümkün müdür?

Canl›ya ait bütün genetik bilgileri depolay›p  nesilden nesile aktar›lmas›n›
sa¤layan molekül DNA’d›r. DNA’daki genetik flifrenin RNA diline çevrilmesi mRNA
ile olur. Bu flekilde DNA’daki genetik flifrenin RNA dilinde yaz›l›m› ile kopyas› elde
edilmifl olur. Daha sonra bu kopya okunarak amino asit zincirleri oluflur. Canl›lar
aras›nda oluflan bu amino asit zincirinin say›s›, s›ras›, dizilifli, çeflidi farkl›d›r. Bu
flekilde canl›n›n  karakterlerinin d›fla yans›mas› olan fenotip özellikleri oluflur.

Özellikle, Watson-Crick’in DNA’n›n çift iplikli yap›s›n› moleküler düzeyde
aç›klamas› ile moleküler biyoloji alan› geliflmifltir. Bugün bilim adamlar›, DNA’y›
çeflitli yerlerinden kesebilen, kesilmifl DNA parçac›klar›n›n birbirine eklenmesini
sa¤layan çeflitli enzimlerin varl›¤›n› keflfetmifllerdir. Böylece, bir çok kal›tsal hastal›¤a
neden olan genetik flifre sa¤lam olan genetik flifre ile de¤ifltirilebilecek, bitki ve 
hayvanlarda üstün ve verimli olan özelliklerden sorumlu olan genetik flifre bitki ve 
hayvana nakledilebilecektir.

Fakat, bu çözümlerin üretilmesinde karfl›m›za ç›kan en büyük sorun canl›lar›n
genetik flifrelerini ortaya ç›karan gen haritalar›n›n henüz tam olarak elde edilememifl
olmas›d›r. Bugün hâla bilim adamlar› canl›lar›n gen haritalar› üzerine çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

Mühendislik bilgisi ve teknolojinin t›p veya biyoloji bilimine uygulanmas›na biy-
oteknoloji denir.

Biyoteknolojik yöntemler genellikle g›da sanayii ve sa¤l›k hizmetlerinde kullan›l›r.

Biyoteknoloji t›p, veteriner hekimli¤i, zooloji, arkeoloji, ekoloji vb. bilim dallar›yla
ortak çal›fl›r.
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A. Klâsik Biyolojik Yöntemler

1850’li y›llarda k›sa sürede bozulan flaraplardan dolay› Frans›z flarap endüstrisi zor
günler yafl›yordu. O zaman›n ünlü imparatoru Napoleon III,  ünlü bilim adam› Luis
Pasteur’ü ça¤›rarak sorunun çözümlenmesini istedi. Pasteur, maya hücreleri taraf›ndan
üzüm flekerinin fermantasyonu sonucu elde edilen flarab›n içerisinde bulunan  bir bakteri
çeflidinin flarab›n sirkeye dönüflümüne neden oldu¤unu, bu durumun flarab›n bozulmas›na
yol açt›¤›n› buldu. Bunun üzerine Pasteür, flarap endüstrisi ile u¤raflanlara flarab› depolamadan
önce ›s›tmalar›n› önermifltir. Çünkü bakteriler ›s›t›lma sonucu ölecektir. Pasteur’un bu
›s›tma ve kaynatma ifllemi pastörizasyon olarak adland›r›l›r. Bu uygulama özellikle süt
endüstrisinde uygulanmaktad›r.

Daha sonra fermantasyon sanayii gelifltikçe maya hücrelerinin yerine maya
hücrelerinden elde edilen enzimler kullan›ld›. Böylece hücre, mutasyonlara karfl›
korunmufl oldu. Örne¤in, hamurun kabarmas›nda kullan›lan mayan›n içerisinde maya
hücreleri yerine sadece bu hücrelerden elde edilen enzimler vard›r. E¤er maya hücrelerinin
kendisi kullan›lsayd› fabrika ortam›ndan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk canl›
maya hücrelerinin daha fazla zarar görmesine neden olurdu. Ayr›ca bu durum, istenilen
verimi de düflürür.

Afl›lama tekni¤i ile hastal›klara karfl› korunma tarihte Türk’ler ve Çin’liler taraf›ndan
su çiçe¤i hastal›¤›na karfl› uygulanm›flt›r. Daha sonra Pasteur taraf›ndan kuduz afl›s›
gelifltirilmifltir.

Çok eski uygarl›klardan günümüze kadar bir çok hayvan evcillefltirildi. Daha sonra
insanlar evcillefltirdikleri bu hayvan ›rklar›n› veya bitki ›rklar›n› ›slah çal›flmalar›
yaparak  çaprazlad›lar. Böylece daha üstün  nitelikte olan melez bitki ve hayvan türleri
elde edildi.

Çin’liler zararl› olan bitki ve hayvanlara karfl› mücadele yöntemini kar›ncalara
karfl› baflka bir böcek türünü kullanarak baflard›lar. Böylece biyolojik mücadele yöntemi
uygulanm›fl oldu.

1980’li y›llarda yan›klar sonucu oluflan deri yaralar›, üst deriden yap›lan hücre
kültürleri ile tedavi edilebilirdi. Daha sonra sentetik organlar doku kültürü tekni¤i ile
elde edilebildi.

B. Biyoteknolojik  Yöntemler

Biyoteknoloji, yaflayan doku ve hücrelerin kullan›larak istenilen kalitede bir ürünün
elde edilmesidir. Biyoteknolojiden t›p, eczac›l›k, biyokimya, mikrobiyoloji, beslenme,
genetik, immunoloji, tar›m ve çevre mühendisli¤i gibi alanlarda yararlan›lmaktad›r.
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DNA'n›n yap›s› ve ifllevleri ile elde edilen daha genifl bilgiler sayesinde bitki ve
hayvanlar›n genotipleri araflt›r›larak yok olma tehlikesi ile karfl› karfl›ya olan bitki ve
hayvan türleri yapay seçilim yoluyla üretilebilmektedir. Günümüzde, var olan türlerin
kal›tsal özellikleri belirlenerek istenen özellikte karakterin elde edilmesine yönelik
seçim ya da çaprazlama yöntemleri yap›labilmektedir. Bu yolla daha verimli tar›m bitkileri
ve hayvan türleri elde edilebilir. Do¤ada soyu tükenmekte olan bitki ve hayvanlar
ço¤alt›labilir.

Biyoteknolojik uygulamalar s›ras›nda genellikle mikroorg a n i z m a l a r d a n
yararlan›l›r. Alkollü içecek, süt ürünleri, ekmek, maya, sirke gibi fermantasyon
endüstrisinde mikroorganizmalardan yararlan›l›r. Örne¤in, flarab›n ve yo¤urdun elde
edilmesinde mikroorganizmalar kullan›l›r. Fakat, bu uygulamalar s›ras›nda gerekli
önlemler al›nmazsa oluflacak ürünler içerisinde bir çok zararl› bakteri ürer. Bu durumda
ürün bozulabilir. Bu nedenle günümüzde bu sorunun ortadan kalkmas›na yönelik saf
mikroorganizma kültürleri elde edilebilir ve ço¤alt›labilir. Bu flekilde elde dilen saf
m i k r o o rganizma kolonileri, penisilin ilac› veya baz› küflerden üretilen ve bakteri öldürücü
özelli¤e sahip maddelerin üretiminde kullan›l›r. Bu maddeler insan vücudunda da ifllev
görür ve hastal›klar›n tedavisinde uygulan›r. Özel ortamlarda elde edilen bu saf
mikroorganizma kolonileri ilâç yap›m›nda da kullan›l›r. Örne¤in, interferonun, baz›
afl›lar›n maddeleri ve serumlar›n yap›m›nda bu yöntem uygulan›r.

Mikroorganizmalar, do¤ada ölü bitki ve hayvan art›klar› gibi art›k maddelerin
parçalanmas›nda etkilidir. Günümüzde mikroorganizmalar›n bu özelli¤inden yararlan›lm›flt›r.
Ayr›flt›r›c› mikroorganizmalar arac›l›¤› ile  kirli sular ar›t›labilmektedir.

Ayr›flt›r›c›  mikroorganizmalar arac›l›¤› ile metan gaz›ndan enerji üretilebilmektedir.
Ayr›ca,  ayr›flt›r›c› mikroorganizmalar›n ah›r gübresini veya hayvan art›klar›n› parçalamas›
sonucu aç›¤a ç›kan maddenin  toprak verimini art›rd›¤› günümüzde biyoteknologlar
taraf›ndan bilinen bir gerçektir.

Biyoteknolojide baz› canl›lardan elde edilen enzimler yolu ile deterjanlar üretilmifltir.
Örne¤in, deterjan  üretiminde  Loprinus cinereus ad›nda bir mantardan elde edilen
enzim, renkli çamafl›rdan s›zan boyalar›n a¤art›lmas›nda kullan›l›r.

Eskiden bu ürünler uzun zaman harcanarak, yüksek maliyetlerle elde edilirken
günümüzde oldukça k›sa zamanda ve daha ucuza mal edilebiliyor.
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K›saca, biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünler :

- Alkollü içecekler

- Süt ürünleri

- Ekmek, sirke, limon tuzu, alkol vb. maya ürünleri

- ‹nsülin hormonu

- Afl›, serum, interferon

- Leke ç›kar›c› enzimler içeren deterjanlar

- Kirli sular›n  ar›t›m›

- Penisilin ve türevleri vb. dir.

II. GENET‹K MÜHEND‹SL‹⁄‹

DNA'n›n moleküler yap›s› anlafl›ld›ktan sonra DNA ile ilgili çok çeflitli bilgiler
elde edilmifltir. Buna göre DNA bir genetik flifre içerir.  Canl›ya ait özelliklerden sorumlu
belirli DNA bölümleri ise gen ad›n› al›r. Her canl›n›n kendisini tan›mlayan kendine
özgü olan bir genetik flifresi yani DNA's› vard›r. Bu kadar çok çeflitli canl› türünün
olmas› her türün kendine özel bilgileri içeren DNA'y› bulundurmas› ile aç›klanabilir.
Ayn› tür içinde de türün bireylerinin birbirlerine göre üstün özellikleri veya zay›f özellikleri
b u l u n a b i l m e k t e d i r. Bu özellikleri belirleyen de genlerlerdir.  ‹nsanlar istenilen özellikte
bitki ve hayvan türlerini eski ça¤lardan günümüze uzanan süreç içerisinde yapay seçilimle
üretebilmifllerdir. Bunun beraberinde genetik mühendisli¤i ad› verilen bir biyoloji alan›
ortaya ç›km›flt›r.

Genetik mühendisli¤i, çeflitli tekniklerle bir canl›dan istenilen özellikte genin
al›narak baflka bir canl›ya aktar›lmas›n› amaçlar. Cal›lardan biri bitki, di¤eri hayvan
veya mikroorganizma olabilir. Böylece yeni gen kombinasyonlar› üretilebilir. Bu
flekilde rekombinat DNA elde edilir. Rekombinat DNA'ya sahip canl› transgenik canl›
olarak adland›r›l›r. Genetik mühendisli¤i, bugünkü biyoteknolojinin temelini oluflturan
bir bilim dal›d›r. Genetik  mühendisli¤i ile elde edilen bilgiler sayesinde biyoteknolojik
yöntemler kullan›larak daha ucuz, daha kolay veya daha verimli ürünler günlük
hayat›m›za kazand›r›l›r. ‹stenilen özellikte olan genin bir baflka canl›ya aktar›lmas›
genetik mühendisli¤in alan› iken, istenilen amaca yönelik ürün eldesi ile biyoteknolo-
jinin alan›d›r. Örne¤in, E.coli bakterisine insülin üretecek özelliklerin kazand›r›lmas›
genetik mühendisli¤inin alan›d›r. ‹nsülinin saflaflt›r›lmas› gerekli kontrollerinin
yap›lmas› ve ilaç özelli¤i kazand›r›lmas› ise biyoteknolojinin alan›d›r.

Biyoteknoloji nedir? biyoteknoloji yolu ile elde edilen ürünlere örnekler veriniz.
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❂ Kesilmifl  bir DNA parçac›¤›n›n yabanc› DNA parçac›¤› ile birlefltirilmesi sonucu
ortaya ç›kan DNA’ya rekombinant DNA, bu olaya ise rekombinasyon denir.

Örne¤in, mikroenjeksiyon tekni¤i ile insanda ve hayvanda insülin oluflumunu
sa¤layan gen bakteriye yerlefltirilebilir. Bu flekilde bakterinin insülin üretmesi
sa¤lanm›fl olur. Bakteriler yoluyla insülin üretilmesi kolay ve ucuzdur.

Kromozomlarda istenilen flekilde de¤ifliklik oluflturmak için belirli reaksiyonlar›n
gerçekleflmesini sa¤layan enzimlerden yararlan›l›r. Bunlar istenilen bölgelerden DNA
zincirlerini parçalayan DNA kesme enzimleri  ya da parçalanm›fl bölümleri bir araya
getiren ba¤lay›c› enzimlerdir. Bu flekilde, DNA’dan belirli bölüm ayr›l›p ç›kar›ld›ktan
sonra hangi genlerin ayr›ld›¤› saptan›r. Bu yöntem kullan›larak büyük bir kromozomun
tam bir modeli elde edilebilir.  fieker hastalar›n›n ilac› olan   insülinin sentezlenmesinden
sorumlu olan gen, böbrek yetmezli¤i hastalar›n›n tedavisinde kullan›lan eritroproteinin
sentezlenmesinden sorumlu olan gen vb. bir çok gen insan kromozomlar› üzerinde
belirlenen ve flifresi bilinen baz› genlerdir. Fakat, gelecekte insandaki 23 kromozomun
üzerindeki gen dizilifllerinin hangi proteinlerin sentezinden sorumlu olan hangi genler
oldu¤u henüz tam olarak aç›kl›k kazanmam›flt›r. Bugün bilinmeyen bir çok hastal›¤›n
hangi gen diziliflindeki bozukluk sonucu oldu¤u araflt›r›l›yor. Bu nedenle insan›n gen
haritas› ç›kart›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Fakat, bu oldukça zor ve zaman isteyen bir 
uygulamad›r. Çünkü insan›n kromozomlar›n›n üzerinde toplam 30 bin kadar gen çeflidi
oldu¤u bilinmektedir.

Gelecekte bu genetik bilgiler sayesinde insan zekâ seviyesi yükseltilebilecek,
hemofili, orak hücre kans›zl›¤›, fenilketonüri gibi kal›tsal hastal›klar azalacakt›r. Bunun
d›fl›nda çocu¤un cinsiyeti anne ve baban›n iste¤i do¤rultusunda belirlenebilecek,
k›s›rl›¤›n nedenleri hakk›nda yeni bilgilere ulafl›lacakt›r. ‹nsan ömrünün uzamas›
gerçekleflebilecektir. Rekombinant DNA arac›l›¤› ile üretilen kanser afl›lar› sayesinde
kanserle mücadele edilebilecektir.

Fakat, tüm bu iyi geliflmelerin yan› s›ra kötü sonuçlar›n da bilinmesi gerekir.
Örne¤in laboratuvar deneyleri s›ras›nda üretilen zararl› türler yanl›fll›kla laboratuvar
d›fl›na ç›kabilir. Bu nedenle  bu olumsuzluklara karfl› gerekli olan  güvenlik önlemleri
al›nmal›d›r.

☛ DNA’n›n yap›s›n›n moleküler düzeyde aç›klanmas›n›n canl›ya olan faydas› nedir?

☛ Rekombinant DNA nedir, nas›l elde edilir?
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A. Gen Klonlamas› ve Klonlama Araçlar›

Belirli bir  DNA bölümünün kesilerek bir vektör  içerisine konulmas› ve daha
sonra bakteri içerisinde ço¤alt›lmas› ifllemlerine gen klonlamas› denir.

Gen klonlamas› virüs, bitki, hayvan ve bakteri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilebilir. Bu
canl›lar tafl›y›c› olup vektör ad›n› al›r. Günümüzde yayg›n olarak kullan›lan vektörler
bakteri plâzmitleri ve virüs DNA’lar›d›r.

Klonlamada rekombinat DNA molekülü oluflturmak için kullan›lan DNA parçalar›
hücrelerden izole edilip saf olarak elde edildikten sonra  restriksiyon endonükleaz 
enzimi ile kesilir. Bu DNA bakteri plâzmitine aktar›l›r. Bu flekilde bir vektör arac›l›¤›
ile elde edilen yeni plâzmit genellikle bir bakteriye nakledilir ve bakteri içerisinde
ço¤alt›larak rekombinat DNA elde  edilir.

fiekil 3.1 Gen klonlama ifllemi  ile bakteri tarafndan insülin üretimi.

Genetik bilgiyi tafl›yan ve buna uygun olarak protein sentezini yönlendiren
DNA'lar›n insan eliyle ayr›l›p yeniden birlefltirilmesi, laboratuvarlarda üretilen bakterilerin
plâzmitlerine (yeflil), memelilerinki gibi farkl› genlerin (sar›) eklenmesiyle gerçeklefltirilir.
Bakteride, kromozom d›fl›ndaki küçük DNA halkalar›nndan ibaret olan plazmitler,
kromozom DNA'lar› gibi ço¤al›p yeni nesillere aktar›labilirler. Böylece, istenilen 
protein, (Örne¤in, insülin) bakteri hücrelerine (ya da maya hücrelerine) ürettirilir.
Rekombinat-DNA teknolojisi ad› verilen  bu yöntemde, genlerin kesilerek ayr›lmas›n›
sa¤layan, protein yap›s›ndaki maddelere "restriksiyon enzimi" (pembe) denir.
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➠ Gen klonlamas› s›ras›nda kullan›lan enzimler :

1. Bir hücrenin DNA zincirini, farkl› yerlerinden ve istenen uzunlukta kesilmesini 
sa¤layan enzimler restriksiyon endonükleaz enzimidir.

2. Kesilen DNA parçalar›n› birbirine ekleyen enzim  ligazd›r.

3. DNA polimeraz enzimi DNA moleküllerinin ço¤alt›lmas›n› sa¤layan enzimdir.
Ço¤alt›lmak istenilen DNA parças›n›n bir zincirin dizilimi bilindi¤inde polimeraz 
enzimi arac›l›¤› ile yeni DNA zincirleri elde edilir.

B. Canl›  Hücrelerden DNA ‹zolasyonu ve DNA Enzimleri

Bir canl›n›n DNA’s›n›n çal›flmas›n› incelemek ve istenilen flekilde genetik iflleyiflin
de¤ifltirilebilmesini sa¤lamak  için DNA’n›n hücre içerisinden uzaklaflt›r›lmas› ve saf
olarak elde edilmesi gerekir. Bir organizman›n toplam DNA’s› yani genomik, mitokondrial
ve kloroplâst DNA’s› izole edilerek restriksiyon endonokleaz enzimi ile kesilir. Bu
flekilde DNA saf olarak elde edilir. DNA's›n›n saflaflt›r›lmas›nda DNA's› izole edilecek
hücreler çeflitli yöntemlerle parçalan›r. Elde edilen özüt santrifüj ile çok h›zl›
döndürülerek DNA içeren bölümü ayr›l›r. Bu bölüm bir deterjan  ve protein parçalay›c›
enzim ile birlikte 37 °C de tutulur. Bu ifllem s›ras›nda DNA'ya ba¤l› proteinler
parçalan›r. Bu flekilde DNA protein ve di¤er moleküllerden ayr›l›r ve saf olarak elde
edilir. son olarak DNA, etil alkol içerisinde çöktürülür. DNA, yap›s›n› koruyacak bir
tampon çözelti içerisine al›narak 4 °C' de saklan›r.

Baz› kimyasal maddeler ve enzimler ile canl› hücrelere ait hücre zar› veya canl›

hücre duvar›n›n y›k›l›p DNA’n›n ortaya ç›kar›lmas›na DNA izolasyonu denir.

C. DNA’n›n Hücreye Aktar›m›

Bir canl›n›n DNA’s› saf olarak elde edildikten sonra istenilen genetik özellik,
plâzmit veya faj vektörüne eklenerek rekombinant DNA üretilmifl olur.

1. DNA’n›n Hücreye Aktar›m›

Hücre  zar›n›n  s›cakl›k  floku  ve  yo¤un  tuz  çözeltisi ile iflleme sokulmas› sonucunda
hücre zar›ndaki delikler genifller. Böylece rekombinant DNA hücre zar›ndan  içeri
girer.  Bu  flekilde  DNA’n›n  herhangi bir canl› hücreye aktar›lmas›na  transformasyon
denir.

☛ Gen klonlanmas› vektörler arac›l›¤› ile nas›l gerçekleflir, aç›klay›n›z?

➠ D N A izolasyonunda  kullan›lan  DNA enzimleri,  polimeraz,  restriksiyon  endonokleaz
ve fosfatazlard›r.



B‹YOLOJ‹ 8

87

2. DNA’n›n Hayvan Hücresine Aktar›m› 

D N A’n›n Hayvan hücresine aktar›m› elektroporasyon, biyolistik ve  mikroenjeksiyon
tekni¤i ile olur.

a. Elektroporasyon yöntemi : Hücrelere k›sa süreli elektrik ak›m› uygulanarak,   
DNA hücre zar›nda oluflan geçici deliklerden  hücre içerisine aktar›l›r.

b. Biyolistik yöntemi : Hücre veya dokunun üzerine DNA kapl› parçac›klar içeren 
çok h›zl› olan mermi ile atefl edilmesi tekni¤idir.

c. Mikroenjeksiyon yöntemi : Çok ince uçlu i¤neye sahip enjektör ile hücre zar› 
geçilip, do¤rudan hücre çekirde¤ine rekombinant DNA’n›n enjekte edilmesidir.

D. DNA Parmak ‹zi

DNA parmak izi, rekombinant DNA tekni¤inin kullan›m alanlar›ndan birisidir.
Bir insan›n DNA's›n› oluflturan  nükleotit dizisi ile di¤er insan›n DNA's›n› oluflturan
nükleotit dizisi birbirinden farkl›d›r. buna göre iki farkl› insan›n DNA's›nda her 100
nükleotitde 1 veya 2 nükleotit gibi farkl›l›klar›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r. bu flekilde DNA
parmak izi tekni¤i gelifltirilmifltir.

DNA'daki nükleotit s›ras›n›n de¤iflmesi kesici enzimlerin tan›ma bölgelerinde
de¤iflikli¤e neden olur. Bu de¤ifliklikler sonucu kesici enzimler taraf›ndan farkl› büyüklükte
ve say›da DNA parçalar› elde edilir. Bu DNA parçalar› jel içine enjekte edilir.
Elektroforez ad› verilen bir yöntemle farkl› uzunlukta DNA parçalar› birbirlerinden
ayr›l›r. K›sa olan DNA parçalar›n›n hareketleri uzun olanlara göre daha h›zl›d›r. DNA
parçalar› jel üzerinde büyüklüklerine göre belirli uzakl›klarda bantlar oluflturur. Bu
bantlaflma her bireyin kendine özgüdür. Buna DNA parmak izi ad›  verilir. Bu yöntemle
adli olaylarda flüphelinin DNA's› olay yerinde bulunan DNA'larla karfl›laflt›r›larak suçu
gerçekten iflleyip ifllemedi¤i belirlenebilir. Ayr›ca DNA parmak izi flüpheli çocu¤un
adli t›pta ana-baba tayininde de kullan›l›r.

Bilim adamlar›, biyoteknoloji alan›nda en büyük devrimi bir canl›n›n genlerini
kullanarak, bu canl›n›n belirli bir protein çeflidinin baflka bir canl› taraf›ndan üretilmesini
sa¤layarak gerçeklefltirmifltir. Örne¤in, bir mikroorganizma çeflidinin D N A’s › n a
insülinden sorumlu olan genetik flifrenin eklenmesi ve bu flekilde mikoorganizman›n
insülini üretmesi fleker hastal›¤›n›n tedavisinde bir umut olmufltur.

☛ Bir canl›n›n veya hücrenin istenilmeyen gen bölümlerinin yerine istenilen özellikte
gen bölümleri canl›ya nas›l afl›lan›r?

☛ Transformasyon tekni¤i ile rekombinant DNA nas›l elde edilir?

➠
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

I. Afla¤›da  verilen terimleri kullanarak  boflluklara do¤ru ve anlaml› olacak flekilde 
yerlefltiriniz.

gen klonlamas› ligaz DNA izolasyonu

afl› interferon sirke

restriksiyon endonukleaz olimeraz ekombinant DNA

ekmek serum fosfataz

1. Baz› kimyasal maddeler ve enzimler ile canl› hücrelere ait hücre zar› veya hücre 
duvar›n›n y›k›l›p DNA'n›n ortaya ç›kar›lmas›na .............................. denir.

2. Gen klonlamas› s›ras›nda kullan›lan DNA enzimleri .............................., 
............................., ............................ ve .............................d›r.

3. Belirli bir DNA bölümünün kesilerek bir vektör içerisine konulmas› ve daha sonra
bakteri içerisinde ço¤alt›lmas› ifllemlerine .............................. denir.

4. Kesilmifl bir DNA parçac›¤›n›n yabanc› DNA parçac›¤› ile birlefltirilmesi sonucu 
ortaya ç›kan DNA’ya .............................. denir.

5. Biyoteknolojik yöntemler yolu ile elde edilen ürünler ............................,   
...........................,    ...........................,    ...........................,  ..........................vb.  dir.

II. Afla¤›daki ifadeleri okuyarak do¤ru ise D’yi yanl›fl ise Y’yi yuvarlak içine al›n›z.

1. Biyoteknolojik yöntemlerle insülin eldesi, mikroorganizmalar arac›l›¤›yla olur.
‹nsülin sentezlenmesinden sorumlu genetik bilgiyi mikroorganizman›n DNA’s›na 
eklenerek rekombinat DNA elde edilir. Bu flekilde mikroorganizma, insülin 
üretimini gerçeklefltirir.  D - Y

2. Günümüzde biyoteknolojide kullan›lan vektör araçlar› bakteri plâzmitleri ve 
bakteriyofajlard›r. D - Y

3. Bakteriye rekombinant DNA aktar›lmas›na elektroporasyon denir. D - Y

4. DNA izolasyonunda kullan›lan DNA enzimleri ligaz, restriksiyon endonukleaz,  
polimeraz enzimleridir. D - Y

5. Genetik mühendisli¤inin uygulama alanlar›ndan birisi de DNA parmak izidir.
D - Y
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ÖZET

Biyoteknoloji t›p ve mühendislik bilimlerinin biyolojiye uygulanmas›d›r. B i y o t e k n o l o j i ,
1950’li y›llarda DNA’n›n moleküler yap›s›n›n ve ifllevlerinin aç›klanmas› ile geliflmifltir.
Biyoteknolojinin t›p, genetik mühendisli¤i, kimya, moleküler biyoloji, veterinerlik,
ziraat gibi bir çok alanla iflbirli¤i vard›r.

Biyoteknolojik yöntemler arac›l›¤›yla klonlanmak istenen DNA bölümleri restriksiyon
endonükleaz enzimi ile kesildikten sonra vektör olarak kullan›lacak hücrenin plâzmiti
içerisine yerlefltirilir ve DNA ligaz enzimi ile birlefltirilir. Bu flekilde elde edilen yeni
plazmit genellikle bir bakteriye aktar›larak ço¤alt›l›r. Biyoteknolojide kullan›lan 
vektörler bakteri plazmitleri ve virüslerdir. Kesilmifl bir DNA parçac›¤›n›n yabanc›
DNA parçac›¤› ile birlefltirilmesi sonucu ortaya ç›kan DNA'ya rekombiant DNA denir.
Rekombinant DNA'ya sahip canl›ya transgenik canl› denir. Biyoteknolojide rekombinant
DNA elde edilmesine yönelik tekni¤e gen   klonlomas› denir.

Biyoteknoloji sayesinde gelecekte canl›lara ait genetik flifre çözülerek gen haritalar›
ortaya ç›kacakt›r. Bu flekilde kal›tsal bir çok hastal›k tedavi edilebilecek veya daha
embriyo döneminde iken sa¤lam genlerle hasta genler de¤ifltirilebilecektir. Bundan
baflka insan ömrü uzayabilecek, anne ve baban›n iste¤i do¤rultusunda bebe¤in cinsiyeti
belirlenebilecek, kanser baflta olmak üzere birçok hastal›¤a karfl› koruyucu rekombinant
afl›lar gelifltirilebilecektir. K›saca istenilen özellikte  bitki ve  hayvan türleri elde
edilebilecektir.



B‹YOLOJ‹ 8

90

OKUMA PARÇASI

Genetik Kopyalama

E d i n b u rg’daki Roslin Enstitüsünden Dr. Wilmut ve ekibi “klonlama”y› baflarm›fllard›.
“Ben bu filmi seyretmifltim” diyenleri hemen rahatlatal›m ki, bu ekip 1995 y›l›nda
embriyo hücrelerini kullanarak yine ikiz koyunlar üretmifl ve bunu duyuran makale
Nature dergisinde yay›nlanm›flt›. Ancak, son geliflmeler kadar yank› uyand›rmam›flt›.
Wilmut’un son baflar›s›n›n önemi ise genetik klonlaman›n, somatik  bir hücrenin
çekirde¤i  taraf›ndan gerçekleflmesidir.

Dr. Wilmut’un gerçeklefltirdi¤i baflar› flöyle özetlenebilir: Yetiflkin bir koyundan
al›nan somatik bir hücrenin çekirde¤ini dahice bir yöntemle izole etmek, bu çekirde¤i
baflka bir koyunun  çekirde¤i al›nm›fl  yumurtas›na  yerlefltirmek ve bilinen “tüp bebek”
yöntemiyle, yeni bir koyuna yaflam vermektir. Ad›n› ünlü flark›c› Dolly Parton’dan alan
kuzu Dolly,  isim  annesinin  de¤ilse  de  DNA annesinin genetik ikizidir. Söz konsu
deneyde  gerek duyulan moleküllerin koyunun tüm hücrelerinde de¤il, sadece süt bezlerinde
sentezlenmesinin sa¤lanmas›, koyunun "ilaç fabrikas›" olarak de¤erlendirilmesini
beraberinde getiriyordu. Dolly baflar›s›n›n en önemli potansiyel yarar› da bununla ilgili
zaten. 

Gen transferi yöntemiyle, istedi¤iniz maddeye sentezleyebilen bir canl›ya sahip
oldu¤unuzda, madde verimini art›rmak üzere ayn› süreci zaman ve para harcayarak
yinelemeye çabalamak yerine elinizdeki canl›n›n genetik ikizlerini yaratabilirseniz,
ticari de¤eri arz edilebilecek miktarda ilaç hammaddesi üretimine geçebilirsiniz.
Elinizde bir kaç on tane genetik özdefl canl› biriktirdikten  sonra, bu küçük sürüyü do¤al
yollardan üremeye b›rakacak olursan›z, hem "yat›r›m›n›z" kendi kendine büyüyecek,
hem de genetik çeflitlilik yeniden oluflmaya bafllayaca¤›ndan, tek bir virüs tipinin tüm
"fabrikay›" yok etmesinin önünü alacaks›n›z demektir...

(K›salt›larak al›nm›flt›r.)

Özgür Kurtulufl

Bilim Teknik

Say› : 353 , sayfa 43
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TEST III

1. Afla¤›dakilerden hangisi biyoteknoloji ile ilgili bir bilim dal› de¤ildir?

A) biyoloji  

B) astronomi ve uzay bilimleri   

C) moleküler biyoloji 

D) genetik

2. Afla¤›daki enzimlerden hangisi rekombinant DNA oluflumunda kullan›lmaz?

A) ligaz

B) restriksiyon endonükleaz

C) lipaz

D) fosfotaz

3. Bir hücreye rekombinant DNA aktar›lmas› yöntemine ......................... denir.

A) elektroporasyon  

B) transgenik gen   

C) transformasyon   

D) mikroenjeksiyon

4. DNA izolasyonunun uygulama alanlar› afla¤›dakilerden hangisi de¤ildir?

A) Suç ve suçlular›n ortaya ç›kar›lmas› için uygulanan DNA parmak izi analizi.

B) Kanser, fenilketonüri, orak hücreli anemi gibi kal›tsal hastal›klar›n teflhisi.

C) Adli t›pta ana-baba tayini.

D) Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olma.
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5. Afla¤›dakilerden hangisi günümüzde biyoteknolojide kullan›lan vektör 
araçlar›ndan birisi de¤ildir?

A) bakteri plazmitleri   

B) bakteriyofajlar 

C) virüs  

D) tütün bitkisi

6. Afla¤›dakilerden hangisi biyoteknolojik  uygulamalardan birisi de¤ildir?

A) Verimli bitki veya hayvan ›rklar› elde etmek.

B) Ayr›flt›r›c› mikroorganizmalar arac›l›¤› ile kirli sular›n ar›t›lmas›.

C) Akraba evlilikleri sonucunda do¤acak çocuklarda kal›tsal olan hastal›klar›n
görülme s›kl›¤›n›n gözlenmesi.

D) Virüsler yolu ile bulaflan enfeksiyonlara karfl› interferon üretimi

7. Afla¤›dakilerden hangisi DNA’n›n hayvan hücrelerine aktar›lmas› ile ilgili bir   
biyoteknolojik yöntem de¤ildir?

A) elektroporasyon

B) DNA parmak izi analizi

C) biyolistik yöntem

D) mikroenjeksiyon yöntemi

8. Afla¤›dakilerden hangisi biyoteknolojik uygulaman›n hedefidir?

A) Bir canl›n›n bilinen genetik özelliklerinin baflka bir canl›ya afl›lanmas› ve 
bu flekilde o canl›n›n bu genetik özelli¤i kazanmas›.

B) Bir populasyonda renk körlü¤ünün görülme s›kl›¤›n›n gözlenmesi.

C) Anne ve babaya ait genetik özelliklerin o¤ul döllerde ortaya ç›kma olas›l›¤›n›n 
incelenmesi.

D) Canl›lar aras›nda gerçekleflen enerji dönüflümünün araflt›r›lmas›.


