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MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI 

GENOMİK 

YAPISAL 
İŞLEVSEL 

(TRANSKRİPTOMİK) 

DNA                                RNA                      PROTEİN                   

MOLEKÜLLER 

ARASI 

ETKİLEŞİM 

Nasıl? 

Neden? 

Nasıl? 

Neden? 

Nasıl? 

Neden? 

PROTEOMİK 

YAPISAL 
İŞLEVSEL 

(METABOLOMİK) 

Gen dizisi   transkriptler     primer protein ürünleri   İşlevsel protein ürünleri 

    (DNA)  (mRNA)  

Transkripsiyonel 
kontrol 

 

 

Translasyonel 
kontrol 

 

 

Translasyon sonrası 
kontrol 

 

 

Nükleotid dizisinin 

belirlenmesi 

 

mRNA analizleri Protein yapı analizleri 

 

 

Protein fonksiyon analizleri 

 

 



DNA RNA Protein 

Metabolit 

Biyolojik işlev 

 “-omik” 





Moleküler biyolog, Biyokimya uzmanı, Eczacı, Mikrobiyolog,Mühendis, 
Doktor vb. gibi birçok disiplini bir araya getiren kişiler aracılığıyla 
şekillenir.  

                        BİYOTEKNOLOJİ  
 Biyolojik sistemlerin, canlı organizmaların, ürünlerinin ve aktivitelerinin özgün 
kullanımlar için belli amaçlar doğrultusunda rekombinant DNA teknolojisi 
kullanılarak değiştirilmesi işlem ve süreci 

              İNSANLIK TARİHİ ekmek, bira, yoğurt, peynir 
yapımı ve geliştirilmesi 
süreçlerinde biyoteknolojiden 
yararlanılmıştır 

http://www.ornl.gov/hgmis/project/progress.html


Bitkilerin hayatımızdaki 
önemi 

• Hayatın temelidir ve primer besin kaynağıdır . 

• Havadaki oksijen dengesini sağlarlar. 

• Çevre dengelerini düzenlerler. 

• Erozyonu önlerler, nem sağlarlar. 

• Sessiz fabrikalardır; tıp, kağıt, boya, 
kozmetik vb. sanayi uygulamalarında ve enerji 
alanında kullanılırlar. 

• Mikro çevrede varlıklarını hareketsiz biçimde 
sürdürerek önemli katkılar sağlarlar. 



    

    

Kültüre alma 
Melezleme 
Mutasyon ve seleksiyon 
Hücre kültürü 
Somaklonal varyasyon 
Embriyo kurtarılması 
Poliembriyogenez 
Anter kültürü 
Rekombinant DNA 
Marker ile seleksiyon 
Genomik 
Biyoinformatik 
Proteomik 
Metabolomik 
Sistem Biyoloji 
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Bitki Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi 













600.000 kadar bitki türünün 80.000 kadarı 
yenilebilir 150 kadarı aktif tarımda kullanılır ancak 

30 tanesi insan kalorilerinin %95ini oluşturur. 

Ana ürünler (tahıllar, yağ bitkileri, baklagil, 
   Patates, meyve, sebze ve şeker bitkileri) 
Özel ürünler (Yöresel; meyve, sebze, 
baharat vb. 

Az kullanılan ürünler(bazı tahıllar ve yağ 
bitkileri vb.) 

İhmal edilen ürünler ( Panicum,bazı tuberler) 
Yeni ürünler (Kiwi, Taxus vb.) 
Transgenik ürünler  



http://www.cgiar.org/sitemap.html
http://www.cgiar.org/search.html
http://www.iita.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/
http://www.irri.org/
http://www.ipgri.cgiar.org/
http://www.warda.cgiar.org/
http://www.ifpri.org/
http://www.icrisat.org/
http://www.cgiar.org/ilri/
http://www.icraf.cgiar.org/
http://www.worldfishcenter.org/
http://www.icarda.cgiar.org/
http://www.cipotato.org/
http://www.cimmyt.org/
http://www.cifor.cgiar.org/
http://www.ciat.cgiar.org/


Bitkileri tehdit eden tehlikeler 

    Böcekler 

    Bakteriler 

    Viruslar    

    Tuzluluk     BİTKİ ISLAHIBİTKİ ISLAHI  

    Don 

    Kuraklık 

    Asitlik 



Bitki doku kültürü 
 

Aseptik şartlarda yapay bir besin 
ortamında hücre, doku veya organ gibi 
bitki kısımlarından (eksplant) yeni doku, 

bitki veya bitkisel ürünlerin 
üretilmesidir. 



Bitki doku kültürlerinin bitki 
ıslahındaki uygulama alanları  

• Türler arası melezlemelerden sonra embriyo kültürü 

• Haploid bitki üretiminde anter (polen) veya yumurtalık 
(ovul) kültürü 

• Somaklonal varyasyon 

• In vitro seleksiyon 

• In vitro döllenme 

• In vitro germplazm korunması 

• Somatik hücre melezlemesi (protoplast füzyonu) 

• Gen transferi 

• Sekonder metabolit üretimi 

• Mikroçoğaltım 

• Sentetik tohum üretimi 
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http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/ind/content.htm
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu04.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u05.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu04.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u05.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u08.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u01.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u02.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u03.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/lay/lay2_u04.jpg


Paulownia elongata  

 

Yaprak eksplantlarından 

globular somatik embiryolar 

MS+ 10 mg/l TDZ 

Torpedo somatik embiryolar  

hormonsuz MS besiyerinde 

 4 hafta sonra 

Çimlenme hormonsuz 

 MS besiyerinde 2 hafta sonra 



Paulownia elongata internod eksplantlarından 

 direkt somatik embiryo gelişimi  

Globular somatik embiryolar 

MS+ 10 mg/l TDZ 

Torpedo somatik 

embiryolar  

hormonsuz MS 

besiyerinde 

 4 hafta sonra 

 

Çimlenme hormonsuz 

 MS besiyerinde 2 hafta sonra 

Bitki regenerasyonu 

hormonsuz 

 MS besiyerinde 2 hafta sonra 

 

 

Bitkilerin saksılara transferi  

 peat ve perlite 3:1 oranında 



MS tuz solüsyonu;  

3% sodium alginate ve  

50 mM CaCl2 ile kaplama 

peat ve perlitde 3:1  

2 hafta sonra gelişme 

5 hafta sonra 

Sentetik Tohum Üretimi; Paulownia elongata Somatik Embiryolarından 



                                                             

                                       

Hücre çeperinden kurtulmuş plasma 

zarı ile çevrili hücrelere protoplast 

denir.. 



 

                             

             

 

                

     

 

                

     

 

                

     

 

                   

  

 
Pirinç 

protoplastı 

4 gün sonra 

ilk bölünme 

Hücre 

demetleri 

Blok 

üzerinde 

hücre 

kümeleri 

Bitki gelişimi 

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p15.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p16.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p21.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p17.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p18.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p15.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p16.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p21.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p17.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pro/pro1_p18.jpg


                                              

  

                               

   

Kallus  Süspansiyon kültürü 

HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN KURULMASI  

En önemli uygulama alanı sekonder metabolit 
üretimidir. 



Uzun hücre Aktif olarak 
bölünen 
hücreler 

Dev uzun hücre (G), 

Hücre süspansiyon 
kültürleri için tipik 
normal boyuttaki uzun 
hücreler ve yuvarlak 
hücreler 

Dev (G) hücre 

Küçük, yuvarlak ve canlı 
hücrelerden oluşan, üreme 
fazındaki tipik bir agregat 

Hücre Tipleri 



Bitki hücrelerinin özellikleri 

• Büyüklük (10-100mM) 

• Agregat oluştururlar 

• Yırtılmaya hassas 

• Yavaş büyürler 

• Kolay kontamine olurlar 

• Az oksijen gereksinimleri 
vardır 

• Anaerobik koşullara 
toleranslı değiller 

• Büyümeleri iyi (>300g/l taze 
ağırlık). 

• Viskoz solüsyonlar 
oluştururlar 



Anter ve mikrospor kültürleri haploid bitki elde etmek için 
yapılır. Haploidler daha sonra diploidleştirilerek istenen 
özellikteki bitkilerin kısa sürede eldesi amaçlanır. 



Transgenik bitkiler 

        Son 20 yılda bitkilerin  
       genetik potansiyellerinin 

        amaca uygun şekilde  
        değiştirilmesi 
 

 

 

 

      

    

Bitki  
biyolojisi 

•Tarım bitkilerinin geliştirilmesi 
•Endüstri 
•Tıp 



Genetik Modifikasyon nedenleri: 

 .Herbisit ve böceklere karşı dayanıklılık            
kazandırılması 
• Virüsler, fungus, bakteri ve nematodlara karşı 
dirençlilik kazandırılması 
• Çevresel koşullara tolerans 
• Azot fiksasyonu ve ürün miktarının geliştirilmesi 
• Geç olgunlaşma 
• Besinsel özelliklerin geliştirilmesi 
• Erkek kısırlık sağlama  
gibi amaçlarla gerçekleştiriliyor. 
  

1994’den 2005’e trasgenik ekim alanı 82 
milyon hektara ulaşmıştır. 



Agrobacterium

•toprakta yaşayan gram    
negatif bir bakteri,

•Rhizobieceae fam.,

•doğal genetik mühendisi,

A. rhizogenes- saçak kök (‘hairy root’) 
hastalığı
A. tumefaciens- dikotillerde taç tümörü 
(‘crown gall’) hastalığı
A. rubi- bazı dikotillerde küçük 
tümörler oluşturur
radiobacter- avirulent







Genetik Mühendisliği Bitki Doku Kültürü TRANSGENİK BİTKİ 

Yabancı genlerin aktarımı 
kültürde yetiştirilen 

bitki kısımlarının 
kullanımını gerektirir 

 
 

DOKU KÜLTÜRÜ 
TRANSGENİK TEKNOLOJİ  

İÇİN 
ÖN KOŞULDUR 

 

+ 



Genetik Transformasyon 

 Gen aktarımı genetik mühendisliği 
teknikleriyle doğal ya da sentetik nükleik 
asit dizilerinin aktarımı  

 (Genetik transformasyonGenetik transformasyon) 

• Yabancı nukleik asit molekülünün hücreye 
girişi (insersiyon) 

• Genoma bağlanması (entegrasyon) 

• Genin anlatım yapması (ekspresyon) 

• Döllere aktarımı 

 

 























Gen aktarımında kullanılan yöntemler 

     Dolaylı Gen Aktarımı 
 
- Agrobacterium tumefaciens  
   aracılığı ile 
- Agrobacterium rhizogenes  
  aracılığı ile 
- Virüsler 

Dolaysız Gen Aktarımı 
- Biyolistik 
- Elektroporasyon 
- Mikroenjeksiyon 
- Makroenjeksiyon 
- Agro-enfeksiyon 
- Polen transformasyonu 
- Zigotik embriyoya DNA                
emdirilmesi 
- Fiberler aracılığı ile DNA  
aktarımı 
- Sonikasyon 
- Desikasyon 
- Elektroforez ve mikrolazer 



Agrobacterium aracılığı ile gen aktarımı 
ve transgenik bitkilerin elde edilmesi 



Gen aktarımında kullanılacak DNA parçası, 
aktarılmak istenen gene ilave olarak; 

• Aktarılmak istenen genin bitki dokularında ifade 
edilebilmesi için RNA polimerazların tanıyıp 
bağlanabilecekleri düzenleyici diziler 
(promotorler) 

 
• Sadece gen aktarımı yapılan hücre ve dokuların 

seçimi için seçici bir işaret geni (marker)  
 
• Aktarılan genin bitkide anlatım yapıp 

yapmadığının anlaşılmasına yardımcı olmak üzere 
yer alan reporter genlerden oluşur. 



Gen aktarımından sonra marker gen 
(antibiyotik) ile seleksiyon  



Gen aktarımından sonra reporter gen (ateş 
böceği lusiferazı ile gen anlatım analizi 



Gfp reporter geni taşıyan Arabidopsis 
bitkileri 



Biyolistik cihazı ve sistemin çalışma prensibi 



20.Yüzyıl Mendel ve 
bezelyeler ile başladı. 

     

Arabidopsis genom 
projesinin        
tamamlanması ile 
sona erdi. 

     
21. yüzyılda hangi 

çalışmalar 
genetik bilimi için 

önem     
taşıyacak? 



Birim       Tanım     Çalışma alanı 

Gen                            Genom                    Genomik 

 

mRNA                    Transkriptom            Transkriptomik 

 

Protein/Enzim             Proteom                   Proteomik 

 

Metabolit/Fenotip   Metabolom/Fenom     Metabolomik 



                                                                                      

Arabidopsis thaliana L. 

../index.html
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.usda.gov/


Arabidopsis genomundan ne öğrendik? 

• 125Mb 
• 25498 gen ürünü, 11000 gen ailesi 
• Genlerin %69u diğer türlerdeki genlerle benzer 
• Transkripsiyonla ilgili proteinlerin %8-23ü diğer 

ökaryot proteinlerine benziyor, protein sentezi 
genlerinin %48-60u diğer türlerdeki genlerle 
benziyor 

• Eski bir tetraploid atası da dahil büyük 
duplikasyonlar var 

• Genlerin %69u bir işlevle bağlantılı %30un işlevi 
bilinmiyor 

• Genlerin %8-28i diğer ökaryot genleri ile ilişkili 
 





Arabidopsis’in üç genomunun özellikleri 
             Nukleus    Plastid      Mitokondri 

Genom büyüklüğü    125Mb          154kb          367kb 
Genom/hücre                 2                560                26 
Duplikasyon              %60               %17             %10 
Protein genleri          25498                 79                58 
Gen sırası                 Değişken         Sabit           Değişken 
kb/protein                       4.5                1.2             6.25 
Ortalama kodlama     1900nt             900nt          860nt 
İntronlu genler            %79               %18.4          %12 
Gen/pseudogen          1/0.03               1/0          1/0.2-0.5 
Transpozon                 %14                %0               %4 





Arabidopsis’de mutant oluşturma:

• Tohum uygulaması veya gen aktarımları ile 
mutanlar elde edilebilir.

• Mutantlar resesif ise ilk generasyon etkisi 
görülmez.

• Arabidopsis kendileşir. İki generasyon 
sonra seleksiyon yapılır.









Arabidopsis’in genom bilgisinden de yararlanarak 
bitkilerde Gelişim Genetiği çalışmaları başlatıldı. 



Transkriptom vs Proteom 

• Çok sayıda genin ayni 
anda analizi 

• Kolaylıkla kantite 
edilir  1mRNA/hücre  
izlenebilir 

• Nükleotidler kolaylıkla 
manipule edilebilir 

• mRNA varlığı gen 
ürününün varlığını 
garantilemez 

  

    

• Çok sayıda proteinin 
ayni anda analizi zor 

• Kantite etmek zor 
(Özellikle Kütle 
Spektrosunda) 

• Proteinlerle inceleme 
zor fakat daha 
stabiller 

• Proteinler gerçek gen 
ürünü ve işlevsel unite 

• Proteom’da post 
translasyonal 
değişimlerden 
etkilenir 



Denek Kontrol 

mRNA izolasyonu 

Floresan cDNA sentezi 

cDNA’nın 

mikroarray  

ile hibridizasyonu 

Farklılığın belirlenmesi 



DNA array teknolojisinin uygulamaya sokulması 

Ozturk, ZN, Talame, V, Deyholos, M, Michalowski, CB, Galbraith, 
DW, Gozukırmızı, N, Tuberosa, R, Bohnert, HJ, Monitoring Large-
Scale Changes in Transcript Abundance in Drought- and Salt-
stressed Barley, Plant Molecular Biology, 48:551-573, 2002. 



Denek Kontrol 

Protein izolasyonu 

İki boyutlu jel elektroforezi 

Jel boyama ve 

farklılıkların gözlenmesi 



Denek ve kontrol örneklere ait  

spektrofotometrik ölçümlerin  

karşılaştırılması 

Kontrol 
Metabolit izolasyonu 

Sıvı kromatografi (LC) ve  

fraksiyon toplama 

Fraksiyonların Nuklear Manyetik Rezonans  

(NMR) spektrofotmetri ölçümleri  

Denek 



 GÜNCEL TANIMLAR 
• Genomik:Genomların analizi (yapısal ve 
işlevsel) 

• Biyoinformatik: Biyolojik bilginin 
depolanması 

• Transkriptomik: Gen ürünü RNA’ların analizi 
• Proteomik: Proteinlerin analizi 
• Metabolomik: Metabolitlerin analizi 
• Sistem Biyoloji: Genomik, transkriptomik, 
proteomik, metabolomik ve biyoinformatik 
verilerin belli bir biyolojik sistemi 
oluşturmak için integrasyonu 



EPİGENETİK 

• DNA sitozin metillenmeleri 
• Histon kromatin modifikasyonları 
• RNA interferens ve mikro RNA’lar 
• RNA aracılığı ile DNA metilasyonu 
• Transgen sessizleşmesi 
• Paramutasyon 
• Genomik “imprinting” 
• Viruslerle gen sessizleşmesi 



Paramutasyon – 
 
Bir allelin ekspresyonunun diğer  
allele ilgili olarak değişmesi 



Paramutasyon 

Bir paramutabl allel paramutagenik allele 
ilişkiden sonra paramutant allel olur. 

 
Paramutant allel sonraki generasyonlarda 

genelde stabildir. 
 
Paramutant allel paramutagenik olur. 
 
Nötral allel paramutabl veya paramutagenik 

değildir. 

 



paramutasyon 



Mısırda paramutasyon 

lokus Para-mutable 

allel 

Para-mutagenik 

allel 

Reversible Paramutant 

allel paramutagenik 

DNA 

metilasyonu 

r R-r R-sc evet evet evet 

b B-I B’ hayır hayır hayır 

pl pl-Rh pl’-mah evet evet hayır 







RNAi ile Gen sessizleştirilmesi 

~22nt RNAs 

dsRNA 

~22nt siRNAs 

hedef 

mRNA 

sekonder  

siRNAs 

amplifikasyon 

işlem 

yıkım 

tanıma 

kopyalama 
+ 

işlem 

dağılım
 



RNAi mekanizması 

RNAi=RNA interference 



Tüm bu teknolojilerden haberdar 
olmayan bir bitki bilimcinin yarınları 
oluşturacak araştırmalara katkıları 
olamayacaktır.  

İlginiz ve bizlerle  olduğunuz için       
teşekkür ederim. 


