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Tütün hücrelerine yeﬂil
floresans ile ba¤lanan
Golgi ayg›t›n›n
mikroskopta görüntüsü
(A.R.Memon)

Bitkilere Gen
Aktar›m›
Son y›llarda, biyoteknoloji ve genetik mühendisli¤indeki tekniklerde önemli geliﬂmelerin olmas›,
farkl› canl›lar aras›nda da gen aktar›m›na olanak sa¤lad›. Böylece insanlar tar›mda, g›da
teknolojisinde, ekolojide yaﬂam› tehdit eden pek çok sorunun çözülmesini sa¤layabilecek
anahtarlara, bitkilere gen aktar›m› yaparak sahip oldular. Art›k çiftçinin zor ve olumsuz
koﬂullarda daha fazla ürün almas›na yard›mc› olacak tohumlar›n üretimi konusunda
araﬂt›rmalar yap›l›yor. Bitki, alg ve mikroorganizmalar kullan›larak petrol-hidrokarbon kaynakl›
kirlili¤in ortadan kald›r›lmas› konusunda çal›ﬂmalar var. Fitoremediasyon (bitkilerle temizlik)
yöntemiyle toprak ve sudan a¤›r metal kirlili¤inin temizlenmesi, yani çevre kirlili¤ine yol açan
unsurlar›n bitkiler kullan›larak giderilmesi söz konusu. Yine bitkilerin s›cakl›k ve kurakl›k
stresine karﬂ› geliﬂtirecekleri savunma mekanizmalar› üzerinde ciddi çal›ﬂmalar yap›l›yor. Gen
aktar›m› yap›lm›ﬂ organizmalar dünya ticaretine de girdi. ‹nsanlar›n genel olarak “Geneti¤i
De¤iﬂtirilmiﬂ Organizmalar - GDO” olarak tan›d›¤› tar›msal ürünler oldukça dikkat çekiyor ve
h›zla artan dünya nüfusunu doyuracak kaynaklar olarak görülüyor.
Dünya çap›nda bilimsel çal›ﬂmalar›yla tan›nan biliminsanlar›m›z›n kaleminden, bilimin
tarafs›zl›¤›yla konuyu bilginize sunuyoruz….
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Geneti¤i
De¤iﬂtirilmiﬂ
Organizmalar
Çiftçiler yüzy›llar boyunca yetiﬂtirdikleri bitkilerin genetik özelliklerini
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlar, h›zl› büyüme
ve büyük tohum gibi özelliklerin eldesi için yabani türleri ›slah amac›yla kulland›lar. Di¤er taraftan biliminsanlar›
da bu konuda araﬂt›rmalar›n› sürdürdü ve bilimsel çal›ﬂmalar›n sonucunda
bitkilere gen aktar›m› gerçekleﬂtirildi.
Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar›n
(GDO) dünya ticaretine girmesiyle genetik olarak de¤iﬂtirilmiﬂ tar›msal
ürünler daha çok dikkat çekmeye baﬂlad›. 1953 y›l›nda genetik bilgiyi taﬂ›yan, yaﬂam›n ﬂifresi DNA molekülünün
keﬂfedilmesi, yaﬂam bilimlerinde bir
devrim olarak kabul edilir. 1980’li y›llarda baﬂlayan gen mühendisli¤i (rekombinant DNA teknolojisi olarak da
an›lan) çal›ﬂmalar›yla DNA molekülünün farkl› parçalar› birleﬂtirilerek yeni
özellikler kazand›r›lm›ﬂ organizmalar
elde edilmeye baﬂland›. Gen mühendisli¤i yöntemleri kullan›larak bir DNA
parças›n›n bir canl›dan baﬂka bir canl›ya aktarma iﬂlemi yap›labilmekte. Gen
mühendisli¤i yöntemleriyle oluﬂturulan geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bir organizma (GDO, GMO ya da transgenik), yap›s›nda do¤al koﬂullarla sahip olamayaca¤› ya da do¤al koﬂullarla çok uzun
bir zaman dilimi içinde düﬂük olas›l›kla kazanabilece¤i DNA parçalar› taﬂ›r.
Art›k do¤ada uzun y›llar sürecinde

oluﬂan genetik de¤iﬂimler, gen mühendisli¤i yöntemleriyle çok daha k›sa süreçlerde gerçekleﬂtirilmekte.
Canl›lar›n özelliklerini belirleyen
ve sonraki nesillere aktar›lan kal›t›m
materyali DNA’d›r ve üzerinde bulunan genetik ﬂifre evrenseldir. ‹nsan,
hayvan, bitki ve böcekte bulunan DNA
bilgisi ayn› harflerle yaz›l›r ve canl›lardaki genetik çeﬂitlilik bu harflerin
farkl› dizilimiyle ortaya ç›kar. Genetik
ﬂifrenin tüm canl› türlerinde ayn› harflerle yaz›lmas›, farkl› türler aras›nda
yap›lan gen aktar›mlar›nda, aktar›lan
genlerin anlaml› ﬂekilde ifade edilmesini sa¤lar.
DNA diziliminin bir bölümü de¤iﬂtirilen canl› bitki, hayvan ya da mikroorganizma olabilir. Gen aktar›m sürecinde, aktar›lmak istenilen özel DNA
parças›, bulundu¤u canl›n›n DNA's›ndan özel DNA kesim enzimleriyle kesilir ve genellikle vektör ad› verilen taﬂ›y›c› bir DNA molekülüne (plazmit ya
da virus) eklenir. Vektör üzerinde aktar›lacak DNA bölgesinin yan›s›ra, aktar›lan geni alan bireylerin seçimini
sa¤layacak antibiyotik direnç bölgesi
ve aktar›lan DNA’n›n iﬂlevsel hale gelmesini sa¤layacak baz› özel gen bölgeleri bulunur. ‹ﬂte bir canl› türüne baﬂka bir canl› türünden gen nakli ya da
mevcut genetik yap›da oluﬂturulan de¤iﬂikliklerle yeni genetik özellikler ka-

zand›r›lmas›n› sa¤layan bu moleküler
biyoloji teknikleri, öncelikle t›p ve tar›m alanlar›nda yeni bir ç›¤›r açt›. Özellikle t›p alan›ndaki geliﬂmeler sonucunda hastal›klar›n tan› ve tedavisinde
büyük ilerlemeler oldu. Günümüzde
ﬂeker hastalar›n›n kullanmakta oldu¤u
insülin, gen mühendisli¤i teknolojisiyle bakterilerde üretilmekte. Zay›flat›lm›ﬂ hastal›k etmenlerinin (virus ya da
bakteri) hastalara verilmesiyle yap›lan
aﬂ›lamalar da bu teknikle oluﬂturulan
programlanm›ﬂ bakteri ve hücrelerde
üretilmekte. Birçok hastal›k tedavisinde kullan›lan ilaçlar (insülin, interferon, interlökinler, çeﬂitli hormonlar)
rekombinant (yeni bileﬂim) DNA teknolojisi yoluyla daha az riskli ve ucuz
maliyetle elde ediliyor. Ayr›ca genetik
mühendisli¤i uygulamalar›yla üretilen,
hepatit B, kuduz gibi son kuﬂak aﬂ›lar,
hiçbir risk olmadan hastalarda kullan›l›yor. T›p alan›nda piyasaya sürülen,
genetik mühendisli¤iyle oluﬂturulmuﬂ
bu rekombinant ürünlerde uygulama
öncesi ayr›nt›l› toksisite ve alerji testleri de yap›lmakta. Sonuç olarak gen
mühendisli¤i tekniklerinin insanl›¤a
yararl› amaçlara hizmet etmesi ve beklentileri do¤ru yönde karﬂ›lamas› için
kontrollu olarak kullan›lmas› gerekiyor.
Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ mikroorganizmalar (bakteri ve funguslar) yirmi
Ocak 2008
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y›l› aﬂk›n bir süredir g›da endüstrisinde de kullan›lmakta. Bu organizmalardan izole edilen enzimler, peynir, ekmek, bira, ﬂekerleme, birçok vitamin,
g›da katk›s›, sabun ve deterjan yap›m›nda kullan›lmakta. Amerika’da üretilen birçok peynirde dana midesinden
izole edilen “renet”in yerini, genetik
olarak de¤iﬂtirilmiﬂ bakterilerden izole
edilen “kimozin” enzimi ald›. Ayr›ca tedavi amac›yla kullan›lmakta olan birçok madde (insulin, büyüme hormonu,
aﬂ›lar) genetik olarak de¤iﬂtirilmiﬂ bakterilerler kullan›larak elde edilmekte.
Hayvanlarda gen aktar›m uygulamalar› 1980’de fareler üzerinde baﬂlat›ld›. Bu konuyla ilgili çal›ﬂmalar, insan
hastal›klar›n›n transgenik hayvan modellerinde incelenmesi, sütünde insan
proteinleri üreten çiftlik hayvanlar›n›n
oluﬂturulmas›, hastal›klara dayan›kl›
ve verim özellikleri iyileﬂtirilmiﬂ hayvanlar›n oluﬂturulmas›na yönelik.
Gen mühendisli¤i yöntemlerinin tar›msal uygulamalar›na bak›ld›¤›ndaysa
özellikle ekonomik önemi olan bitkilere yap›lan gen aktar›mlar›yla kazand›r›lan yeni özellikler; patojen ve yabanc› ot ilaçlar›na direnç kazand›r›lmas›,
üründe art›ﬂ, alerjik etkide azalma, daha uygun koﬂullarda saklanma özelli¤i, zenginleﬂtirilmiﬂ lezzetler, ya¤, protein ve mineral aç›s›ndan daha sa¤l›kl›
ürünler olarak say›labilir. Farkl› genlerin bitkilere aktar›m›yla bakteriyel, viral ve mantari hastal›klara, çeﬂitli çevresel etmenlere (kurakl›k, tuzluluk)
karﬂ› dayan›kl› bitkiler oluﬂturulabilmekte. Ayr›ca, tah›llar›n besin kalitesinin art›r›lmas›, aﬂ› ve antibiyotik gibi
ilaç endüstrisinde kullan›lan ajanlar›n
bitkilerde üretimi gen aktar›m›yla sa¤lanabilmekte. Tar›msal alanda yap›lan
ilk gen mühendisli¤i uygulamalar›; zararl›lara, yabanc› ot ilaçlar›na ve viral
bitki hastal›klar›na dayan›kl›l›k kazand›rma yönünde oldu. Ticari olarak en
fazla ekimi yap›lan ürünler, Bacillus
thuringiensis adl› bakteriden gen aktar›larak oluﬂturulmuﬂ böcek zararl›lar›na dayan›kl› m›s›r ve pamuk bitkileri.
Yabanc› ot ilaçlar›na (herbisitlere) dayan›kl›l›k kazand›r›lan ve ticari üretime sokulan soya, pamuk, m›s›r, kolza
ve çelti¤in yan› s›ra, bu¤day ve ﬂeker
pancar›nda da benzer özelliklere ait
çal›ﬂmalar devam etmekte. Patates, çeltik, m›s›r ve kabakta viral bitki hastal›klar›na dayan›kl›l›k sa¤lanm›ﬂ olup;
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domates ve muz üzerinde de bu yönde
çal›ﬂmalar sürdürülmekte. Hastal›k ve
zararl›lara dayan›kl› genlerin aktar›lmas›yla ilaçlama maliyetleri azalt›lmakta, bitki strese girmedi¤i için verimde
art›ﬂ sa¤lanmakta. Yabanc› ot ilaçlar›na dayan›kl›l›¤›n kazand›r›lmas› sonucu uygun ilaç uygulamas›yla tüm yabanc› otlar ölürken transgenik bitki
canl› kalmakta, ilaçlama say›s› azalt›lmakta, ilaçlama masraflar› düﬂürülürken ilaçlama dozundaki azalma nedeniyle çevre bir ölçüde korunmakta.
Bitkilerde gen aktar›m çal›ﬂmalar›
1980’lerin baﬂ›nda baﬂlad› ve farkl›
özellikler taﬂ›yan birçok genin aktar›m›
yap›ld›. Böceklere karﬂ› dirençli ilk ticari pamuk, m›s›r ve soyan›n tarla ekimleri 1996 y›l›nda gerçekleﬂtirildi. Yeni dönem olarak an›lan 2010 y›l› ürünlerindeyse hastal›klar›n tedavisinde kullan›lacak maddelerin biyoteknolojik yolla
bitkilerde üretimiyle ilaçl› tedavi masraflar›n›n azalt›lmas› hedefleniyor.
ABD’de genetik olarak de¤iﬂtirilmiﬂ 12 farkl› bitki ticari olarak onayland› ve geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bitkilerden üretilen ürünlere etiket koyma zorunlulu¤u da yok. Örne¤in geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ m›s›r›n, m›s›r ﬂurubu, patlam›ﬂ m›s›r, m›s›r niﬂastas› gibi birçok türevi bulunmakta. Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ
ürünlerle ilgili olarak Avrupa ülkelerinin yasal düzenlemelerine bak›ld›¤›ndaysa, ülkelerin ço¤unun biyogüvenlik
sistemi kapsam›nda geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ ürünlerle ilgili yasalar› oluﬂturduklar› görülmekte. Avrupa’daki yasal düzenlemeler ve tüketici haklar› kapsam›nda GDO’lar›n iﬂlenmiﬂ g›da ürünlerinde kullan›lmas›nda baz› kurallar uygulanmakta. GDO içeri¤i % 0,9 olan
ürünlerde etiketleme zorunlulu¤u getirildi. Japonya’da etiketleme s›n›r› %5
olarak belirlendi ve Amerika Birleﬂik
Devletleri’ndeyse etiketleme uygulanmamakta.

Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ ürünlerin
analizleri genellikle DNA ve protein
düzeyinde yap›lmakta. Bu analizler ülkemizde belirli araﬂt›rma merkezlerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuarlar›nda yap›lmakta. Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bir ürünün analizinde üç temel
aﬂama söz konusu:Test edilecek materyalden örnek al›n›p, örnek homojenize
edilerek ilgili analiz için gerekli saflaﬂt›rma yap›l›yor ve saflaﬂt›r›lan DNA ya
da proteinden analiz yap›l›yor. Herbisitlere karﬂ› direnç geni taﬂ›ma olas›l›¤› olan tohumlardaysa bu yöntemlere
ek olarak herbisit testleri de yap›lmakta.
1996 y›l›nda 1,7 milyon hektar
olan transgenik ürün ekim alanlar›,
2006 y›l›nda 102 milyon hektara ulaﬂt›. Transgenik ürünlerin ekimini yapan
22 ülke ABD, Arjantin, Kanada, Brezilya, Hindistan, Çin, Paraguay, Güney
Afrika, Uruguay, Filipinler, Avustralya,
Romanya, Meksika, Ispanya, Kolombiya, Fransa, Iran, Honduras, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Almanya ve Slovenya. ‹lk s›ralarda yer alan sekiz ülkenin
ekim alan› bir milyon hektardan fazla.
2006 y›l›nda en fazla ekimi yap›lan
transgenik ürünler aras›nda böcek ve
yabanc› ot ilac›na dirençli bitkiler gelmekte. Soya 58,6 milyon hektar ekim
alan›yla birinci s›rada yer almakta ve
tüm biyoteknolojik ekim alanlar›n›n
%57'sini kaplamakta. Pamuk 13.4 milyon hektar ekim alan›yla tüm biyoteknolojik ekim alanlar›n›n %13'ünde, kanola 4.8 milyon hektarla tüm biyoteknolojik ekim alanlar›n›n 5%'inde ekildi
(ISAAA;Uluslararas› Tar›m-Biyoteknoloji Uygulamalar› Kuruluﬂu, 2007).

GDO’lar Neden Yararl›?
Neden Riskli?
GDO’lar do¤ada yetiﬂen di¤er
ürünlerden farkl› olarak kendi türlerine ait olmayan genleri taﬂ›d›klar›ndan,
haklar›nda olumlu ve olumsuz yaklaﬂ›mlar var. Oysa evrim süresince do¤a,
genetik mühendisi rolüyle GDO’lar
oluﬂturmuﬂ ve oluﬂturmaya da devam
etmekte. Yani canl›lar ve ekosistem
gen aktar›m›na yabanc› de¤il.
Ancak yine de baz› riskler söz konusu olabilir. Bunlardan biri, transgenik bitkilerin antibiyotik direnci yaratma olas›l›¤›. Bu risk, transgenik ürün-
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lerde bulunan antibiyotik direnç geninin di¤er bitkilere, insan ya da hayvanlara aktar›m› sonucu aktif olma olas›l›¤›n› ortaya koymakta. Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bitkiler, geleneksel olarak yetiﬂtirilen formlar›ndan farkl› olarak antibiyotik direnç geni taﬂ›d›klar›ndan risk
oluﬂturma potansiyelleri yüksek olarak alg›lanmakta. Antibiyotik direnç
genleri, gen aktar›mlar› s›ras›nda
transgenik hücrelerin seçiminde iﬂaret
olarak kullan›lmakta ve kanamisin geni geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bitkilerin
oluﬂturulmas›nda uzun y›llar antibiyotik direnci sa¤layan iﬂaret geni olarak
kullan›ld›. Transgenik bitkilerde kullan›lan antibiyotik genlerinin tüketilen
g›dalardan insan ve hayvanlar›n sindirim sistemindeki hücrelere ya da bakterilere aktar›m›, sindirim sistemindeki baz› zararl› mikroorganizmalar›n
daha dirençli hale gelmesi gibi olas›l›klar›n sonu olmayan tart›ﬂmalara neden olmas›na karﬂ›n, bu konuda bilimsel bir bildiri ortaya ç›km›ﬂ de¤il. Dünya Sa¤l›k Örgütü (World Health Organization; WHO) ve Birleﬂmiﬂ Milletler
G›da ve Tar›m Örgütü (Food Administration Organization; FAO) ve Avrupa
G›da Güvenli¤i Birli¤i (The European
Food Safety Authority; EFSA) taraf›ndan yap›lan toplant›larda bu risklerin
gerçekleﬂme olas›l›klar› tart›ﬂ›ld›, düﬂük de olsa risklerin ortaya ç›kabilece¤i belirtildi. Bu duruma çözüm olarak
son y›llarda oluﬂturulan transgenik
ürünlerde bilim insanlar› antibiyotik
direnç geni kullan›lmayan gen aktar›m
yöntemlerini geliﬂtirmeye yöneldiler.
Transgenik ürünlerin kontrolsüz
olarak ekimi sonucu yabani türlere ya
da geleneksel ürünlere gen kaç›ﬂ›, yabanc› ot olma olas›l›¤› gibi çevresel
riskler de bu ürünlerin tart›ﬂ›lmakta
olan olas› riskleri aras›nda yer almakta. Di¤er yandan transgenik ve geleneksel tah›llarda gen kaç›ﬂ› olas›l›¤›
ayn›. (ICSU, Nuffield Council, GM Science Review Panel). Bilim insanlar›,
transgenik tar›m ürünlerinin olas› riskleri konusunda farkl› görüﬂlere sahip
olmalar›na karﬂ›n, çevrede oluﬂabilecek beklenmeyen risklerin ortaya ç›kma olas›l›¤›na karﬂ› ürün baz›nda risk
de¤erlendirmesi yap›lmas› konusunda
birleﬂmekteler. Transgenik ürünlerin
çevresel etkilerinin tür, özellik ve ekosistem baz›nda bilimsel olarak de¤erlendirilmesi konusunda yayg›n bir go-

rüﬂ var. Transgenik organizmalar›n
çevre üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi kapsam›nda henüz uluslararas› bir rehber ya da standart oluﬂturulmad› (ISCU). Bilim insanlar›, çevresel risklerin de¤erlendirilmesi için
farkl› ekosistemlerde uluslararas› ve
bölgesel yöntemlerin, standartlar›n
oluﬂturulmas› konusunda fikir birli¤ine vard›lar (ISCU FAO 2004).
Transgenik ürünlerle ilgili söz konusu endiﬂelerin giderilmesi yo¤un bilimsel araﬂt›rmalar›n yan›s›ra uygulama sonuçlar›n›n izlenmesiyle zaman
içinde olacak. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ tar›msal ürünlerin söz konusu riskleri hakk›nda ﬂu ana kadar bilimsel olarak tan›mlanm›ﬂ bir risk ortaya ç›kmad›ysa
da, geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar›n üretimi, çevreye sal›nmas› ve tüketimi gibi aﬂamalarda risk de¤erlendirme/risk analizi çal›ﬂmalar› kesinlikle
gözard› edilmemeli. GDO’lar›n neden
olaca¤› varsay›lan alerji ve toksisite
riskleri geleneksel olarak yetiﬂtirilen
baz› tar›m ürünlerinde (f›st›k, çilek
alerjisi gibi) zaten bulunmakta. Alerji
yap›c› proteinlere sahip organizmalardan aktar›lan genlerle alerji ve toksisiteye neden olan moleküllerin transgenik ürünlere aktar›m› söz konusu olabilir.
Uluslararas› olarak yap›lan toplant›
ve anlaﬂmalar›yla GDO’lar›n kullan›m›na ve ticaretine iliﬂkin baz› kurallar
ortaya konuldu. 29 Aral›k 1993 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂ olan Biyoçeﬂitlilik Sözleﬂmesi ülkelerin kendi biyolojik çeﬂitlilikleri üzerinde söz sahibi olmalar›n› kabul ediyor. Türkiye’nin de
aralar›nda bulundu¤u 156 devlet bu

sözleﬂmeyi imzalamakla kendi s›n›rlar›
içindeki bitki, hayvan ve mikrobiyolojik yaﬂam›n çeﬂitlili¤inin tam olarak
korunmas›n›n sorumlulu¤unu üstleneceklerini, biyolojik kaynaklar› sürdürülebilir kullanacaklar›n› ve biyolojik çeﬂitlilikten sa¤lanan faydalar› eﬂit olarak paylaﬂman›n yollar›n› arayacaklar›na dair taahhütlerde bulundular. Sözleﬂmenin özünde, gelecek nesillerin
do¤al kaynaklara olan gereksinimlerinden ödün vermeden istikrarl› ve sürdürülebilir geliﬂim kavram›n› oluﬂturmak
yat›yor.
Biyoçeﬂitlilik Sözleﬂmesi’nin tamamlay›c›s› olan ve ülkemizde 25
Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren
“Cartagena Biyogüvenlik Protokolü”’yse biyoçeﬂitlili¤in, geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar›n olas› zararlar›ndan korunma yollar›n›n yan›s›ra bilgilendirmeyi de öngörmekte. Protokol,
insan, hayvan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›
ve sürdürülebilir kullan›m› üzerinde
olumsuz etkilere sahip olabilecek tüm
de¤iﬂtirilmiﬂ canl› organizmalar›n s›n›r
ötesi hareketi, transit geçiﬂi, iﬂlenmesi
ve kullan›lmas› konular›n› kontrol alt›nda tutmay› hedeflemekte. Bu nedenle farkl› boyuttaki bu tip sorunlar›n
küresel olarak ele al›nmas› ve çözüm
üretilmesi gerekiyor.
Doç. Dr. Tijen Talas O¤raﬂ
TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi (MAM)
Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE)
Kaynaklar:
www.jrc.cec.eu.int
www.biodiv.org/biosafety
www.geo.pie.cornell.edu
www.efsa.eu.int
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Gen Aktar›m› Yap›lm›ﬂ Bitkil
Temizleyecek, Enerji Üreteb
Stresini Ortada
At›k su ve kirletilmiﬂ topraklar›n
zehirli metaller, petrol hirokarbonlar›
ve di¤er organik mikrokirleticilerden
biyo- ve fitoremediasyon (bitkilerle temizlik) yöntemleriyle temizlenmesi; biyoenerji üretimi için yeni bitkilerin bulunmas›; bitki hücrelerindeki protein
hareketlerinin ve hücre içindeki konumlar›n›n incelenmesi; Medicago
truncatula, Medicago sativa (yonca) ve
di¤er önemli baklagillerde azot tutulmas›n› sa¤layan nodüllerde bitki-bakteri simbiyotik iliﬂkisinin kurulmas› ve
nodüllerin iﬂlevsel hale getirilmesinde
olas› etkiye sahip baz› önemli GTP-ba¤layan proteinlerin incelenmesi; baz›
tarla bitkilerinde kurakl›k, s›cakl›k ve
a¤›r metallerle tetiklenen gen anlat›m›n›n incelenmesi... Bu konular›n tamam› TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i
ve Biyoteknoloji Enstitüsü Bitki Moleküler Geneti¤i Laboratuar›’nda, ulusal
ve uluslararas› platformda, özellikle Almanya, Fransa ve ‹ngiltere ile ikili projelerle yap›l›yor. Bunlar›n yan›s›ra AB
7. Çerçeve Program› kapsam›nda önerilmiﬂ yeni projeler de sözkonusu. Bu
çal›ﬂmalar sonucunda kirlenmiﬂ topraklar› temizleyecek, enerji üretebilecek, s›cakl›¤a ve kurakl›¤a dayan›kl›
bikiler üretilebilecek. Bunlara ek olarak, bitkiler havadaki azotu daha yüksek oranda tuttu¤u için azotlu gübrelere ihtiyaç duymayan, yüksek protein
içerikli baklagiller üretmek de mümkün olabilecek.

Rhizobium-Baklagil
Simbiyozunda Rol Alan
Önemli GTP-Ba¤layan
Proteinler
Hücreler, içlerinde birçok molekülün sürekli bir devinim halinde bulundu¤u dinamik yap›lard›r. Bu hareketin
baﬂrol oyuncular› da, yaﬂam›n temel
taﬂlar›ndan biri olan proteinler. ProteB‹L‹M ve TEKN‹K
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A) Mezofil

(B)

A. Bitki mezofil
hücresinin çizimi
B. Bitki mezofil hücresinin
elektron mikroskopundaki
görünümü N, Çekirdek,
CW, hücre duvar,
M, mitokondria,
V, vakuol, G, Golgi,
A, amyloplast,
ER, endoplasmic reticulum
(Buchanan ve Ark 2000).

inler hücre içinde “vezikül” ad› verdi¤imiz küçük keselerle taﬂ›n›yorlar.
Hücrenin farkl› bölümleri aras›nda taﬂ›may› sa¤layan farkl› veziküller var.
Bu veziküllerin oluﬂumunda, vezikül
türüne göre de¤iﬂen çeﬂitli proteinler
kullan›lmakta. Bu proteinlerin yap›lar›n›n ve aminoasit dizilerinin farkl› ökaryotik (çekirdekli hücre) türlerde yüksek oranda benzerlik göstermesi bu
hücresel hareketin milyonlarca y›ld›r
korunmuﬂ, de¤iﬂmeyen bir ak›ﬂ oldu¤unu göstermekte.
TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i
ve Biyoteknoloji Enstitüsü Bitki Moleküler Geneti¤i Laboratuar› da özellikle, endoplazmik retikulum ve golgi cisimci¤i aras›nda 7 alt üniteden oluﬂan
COPI (kaplama proteini I) ve 4 alt üniteden oluﬂan COP II (kaplama proteini
II) vezikülleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂen
protein taﬂ›mas›yla ilgilenmekte. Bu taﬂ›ma keselerinin oluﬂumunda, GTP
molekülüne ba¤l› ve bu molekülün yap›sal de¤iﬂime u¤ramas›yla ﬂekil de¤iﬂ-

tirebilen ARF1 (ADP-ribosylation Factor) ve SAR1 (Secretion Associated
Ras) proteinleri anahtar rol oynamakta. ARF ve SAR proteinlerinin di¤er
proteinlerle iliﬂkilerinin incelenmesi
amac›yla bu proteinler ve ba¤lant›da
olduklar› di¤er proteinler, denizanas›ndan al›nan floresan proteinlerle (yeﬂil, sar› veya k›rm›z›) iﬂaretlenip, floresan mikroskop ve üç boyutlu floresan
görüntü elde edilebilen konfokal mikroskop teknikleriyle inceleniyorlar.
Arabidopsis thaliana (hardal) genomunda farkl› dokularda farkl› amaçlarla kullan›lan toplam 12 farkl› ARF ve
SAR geni bulunmakta. Baklagil bitkilerinde özellikle Medicago truncatula
(f›ç› yoncas›), Lotus japonica ve bezelyede ARF ve SAR genlerinin varl›¤›
tespit edilmiﬂ. Laboratuarda bu konuyla ilgili çal›ﬂmalar bezelye ve model bir
baklagil bitkisi olan Medicago truncatula’da devam etmekte.
Medicago sativa (yonca) ve Medicago truncatula bitkilerinin büyüme ve
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kiler… Kirlenmiﬂ Topraklar›
ebilecek, S›cakl›k-Kurakl›k
dan Kald›racak

A. Tütün BY2 hücrelerinde endoplazmik retikulumun (ER), sadece ER’de yer alan N-HDEL proteininin florasan
olarak iﬂaretlenmesi (N-HDEL-GFP) ile görüntülenmesi B. Golgi ayg›t›n›n sadece Golgi’de yer alan N-ST
proteininin florasan olarak iﬂaretlenmesi (N-ST-GFP) ile görüntülenmesi (Memon, A.R. yay›nlanmam›ﬂ veri)

Yeﬂil florasan proteinle iﬂaretlenmiﬂ, sadece ER’de yer
alan bir proteinle; k›rm›z› florasan proteinle
iﬂaretlenmiﬂ, sadece Golgi’de yer alan bir proteinin
(Mannosidase II) birlikte görüntülenmesi (Runions, J).

geliﬂiminde GTP ba¤layan ARF1 ve
SAR1 proteinlerin etkisi konusunda
çal›ﬂ›lmakta. Bu bitkilerin, kök hücrelerini enfekte ederek “nodül” ad› veri-

len yap›lar›n oluﬂumunu sa¤layan ve
“rhizobium” ad› verilen bir bakteriyle
simbiyotik (ortak yaﬂam) iliﬂkisi var.
Nodüllerde bitkinin kullanabilece¤i
formdaki azotun atmosferden tutulmas› sa¤lan›r. ARF1 ve SAR1 proteinlerinin bitki-bakteri simbiyotik iliﬂkisinde
ve peribakteroid (bakterilerin lokalize
oldu¤u bölge) oluﬂumunda önemli rol
oynad›¤› Medicago truncatula ve bezelye bitkisinin kök nodüllerinde
ARF1 ve SAR1 varl›¤› DNA ve protein
düzeyinde ilk kez bu laboratuarda gösterildi. Ayr›ca bu önemli genlerin RNA
düzeyinde anlat›mlar› “real time PCR”
ad› verilen ve farkl› genlerin anlat›m
düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›na olanak
sa¤layan bir yöntemle incelenmekte.
Bu konu, uluslararas› alanda da il-

Proteinlerin Golgi’den ER’ye taﬂ›nmas›n› sa¤layan COP I vezikülünün oluﬂumu ve ARF proteininin vezikül oluﬂumundaki rolü. Çözünür durumdaki ARF1, GDP molekülüne ba¤l›d›r. Protein GTP molekülüne ba¤land›¤› zaman
aktif hale geçer ve Golgi membran›na ba¤lan›r. Bu ba¤lanma sonucunda COP I vezikülünün oluﬂumunda rol oynayan di¤er proteinler de membrana ba¤lanarak vezikülün oluﬂmas›n› sa¤lar (Gommel ve Ark 2001).

gi görmekte. Konu ile ilgili Heildelberg Üniversitesi ve Strasbourg’daki
Louis Pasteur Üniversitesi’yle ikili iﬂbirli¤i sa¤land›. Ayn› zamanda bu konuyla ilgili çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n e¤itimi için yine uluslararas› destekli bir
Marie Curie projesi gönderildi. Bu proje, baﬂta Almanya’daki Bielefeld Üniversitesi olmak üzere Avrupa’da bulunan beﬂ farkl› üniversitenin kat›l›m›yla
haz›rland› ve kabul aﬂamas›nda. Bunun yan›nda Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve
Program› kapsam›nda biyoenerji üretimi için yoncan›n (Medicago sativa) verimlili¤inin art›r›lmas› konusunda bir
proje önerisi verildi. Bu proje Münih
Üniversitesi ve di¤er 5 Avrupa ülkesiyle iﬂbirli¤i yap›larak haz›rland›.

Bitki, Alg ve
Mikrooganizmalarla
Petrol Hidrokarbon
Kaynakl› Kirlili¤in
Ortadan Kald›r›lmas›
Siyah alt›n olarak da adland›r›lan
petrol, ülkemizin köprü görevini üstlendi¤i Türk Bo¤azlar Sistemi ve petrol boru hatlar› yoluyla baﬂta Avrupa
olmak üzere tüm dünyaya da¤›t›lmakta. Ülkemizin bu stratejik konumu
ekonomiye büyük katk›lar sa¤lamas›na karﬂ›n; kara tanker taﬂ›mac›l›¤› ve
petrol boru hatlar›n›n geçti¤i tar›m
alanlar›, petrol ve/veya petrol türevlerinin kirlilik tehdidi alt›nda. Kullan›labilir toprak ve su alanlar›na bir kaza
sonucu petrol dökülürse besin zinciri
olumsuz etkilenecek. Bu durum insan
ve hayvan sa¤l›¤› için büyük bir risk
oluﬂturuyor. Petrol kirlili¤inin insan
sa¤l›¤› aç›s›ndan en önemli etkisiyse
kimyasal kaynakl› akci¤er iltihab›. Daha seyrek görülen etkileri aras›nda
kalp-damar hastal›klar›, akci¤er, karaci¤er, böbrek ve dalak damarlar›nda
ortaya ç›kan sorunlar say›labilir.
Ocak 2008
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Dünyada pek çok örne¤ine rastlad›¤›m›z (Alaska’da Exxon Valdez ve
Amaco Cadiz, ‹spanya’da Prestige ve
Fransa’da Erika) büyük çapl› tanker
kazalar›n›n benzerlerine Türk Bo¤azlar Sistemi’nde yak›n tarihe kadar çok
s›k rastland›. Geçti¤imiz günlerde Karadeniz'e ba¤land›¤› Kerç Bo¤az› d›ﬂ›nda bir gölü and›ran Azak Denizi'nin, Ukrayna aç›klar›nda meydana
gelen fuel oil yüklü Volganeft-139 tankerinin f›rt›na sonucu ikiye bölünmesi
sonucunda, Karadeniz bir çevre felaketiyle daha yüz yüze geldi. Bu kaza sonucunda 30.000 kadar kuﬂ ve say›lamayacak kadar bal›k öldü ve zarar
ekolojik bir katliam denilebilecek boyutlara ulaﬂt›. Yak›n zamanda gerçekleﬂen bu kaza petrol kirlili¤i ve sonucunda oluﬂacak çevre sorunlar›n›n,
ekosistem ve insan sa¤l›¤›n› olumsuz
yönde etkilemeden, çabuk ve etkin bir
ﬂekilde temizlenmesinin önemini bir
kez daha gündeme getirdi.
Do¤ada ortama dökülen petrol
kendili¤inden parçalanabilmekte. Oluﬂumu kadar olmasa da, bu oldukça
uzun bir zaman almakta. Oysa “biyoremediasyon” denilen bir teknikle bu süreç h›zland›r›labilmekte. Baz› bitki ve
mikroorganizmalar›n, organik kirleticileri ayr›ﬂt›rarak daha az zararl› bileﬂikler haline getirmelerinden yararlanan
biyolojik iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› biyoremediasyon (biyolojik temizleme) olarak adland›r›lmakta. Kirleticilerin ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› bitkiler arac›l›¤›yla yap›l›rsa, bu olay fitoremediasyon
(bitkilerle temizleme) ad›n› almakta.
Bu çal›ﬂmalar sonucu, çevre kirleten
kimyasallar daha h›zl› bir ﬂekilde ortamdan uzaklaﬂt›r›ld›¤› için hem zararl› etkilerinden çabuk kurtulmuﬂ olunuyor, hem de sözkonusu yöntemler di¤er ar›tma yöntemlerinden daha ucuz
olduklar› için ekonomik olarak yarar
sa¤lan›yor.
2006 y›l› içinde çevredeki petrol
kirlili¤inin temizlenmesi konusunda
TÜB‹TAK 1007 kodlu Kamu Kurumlar› Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Projelerini
Destekleme Program› kapsam›nda
desteklenen “Bitki alg ve mikroorganizmalar kullan›larak petrol hidrokarbonlar›yla kirlenmiﬂ alanlar›n iyileﬂtirilmesinin araﬂt›r›lmas›” baﬂl›kl› bir
proje baﬂlat›ld›. Bu araﬂt›rman›n temel
amac›, çevredeki petrol kaynakl› kirlili¤in temizlenmesi için kullan›labileB‹L‹M ve TEKN‹K
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Hogland solüsyonunda Lemna minor bitkisi (sol) Azolla filiculoides bitkisi ve sporlar› (sa¤) (Köseo¤lu, Unlu,
Pelitli, ve Memon 2007).

Bir hafta petrol uygulamas› sonunda bitkisiz kontrol (sol) ve Lemna minor bitkisinin bulundu¤u yetiﬂtirme
ortamlar›ndan (sa¤) ölçülen petrol miktarlar›. Grafik bitkinin varl›¤›nda petrol miktar›n›n ciddi oranda
azald›¤›n› göstermektedir (Köseo¤lu, Unlu, Pelitli, ve Memon 2007).

Farkl› konsantrasyonlarda petrol uygulanan A. pamuk bitkisi (Tamcot CD3H ›rk›) ve B. Bakla (Erol, Ertekin,
Unlu, and Memon 2007).

cek bitki, alg ve bakteri türlerinin seçilmesi ve seçilen türlerin petrol tanker kazalar› gibi acil durumlarda kullan›m›n›n sa¤lanmas›yd›. Bu proje
kapsam›nda, Marmara Denizi ve Batman rafinerisi yak›nlar›ndaki kirlenmiﬂ bölgelerden baz› önemli bakteri
türleri yal›t›ld›. Bunlar aras›ndan Vibrio, Pseudomonas ve Bacillus’un baz›
türleri petrolü k›sa sürede parçalayabilen, kayda de¤er türler. Çeﬂitli tarla
bitkileri kullan›larak petrolle kirlenmiﬂ toprakta çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve bu

çal›ﬂma sonucunda bakla, ayçiçe¤i, m›s›r ve pamu¤un bu alanlar› temizlemek amac›yla en uygun aday olduklar›, son derece yüksek petrol deriﬂimlerinde bile geliﬂimlerini sürdürebildikleri görülmüﬂ. Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde, pamuk bitkisinin yayg›n
olarak yetiﬂtirildi¤i gözönüne al›n›rsa,
petrolle kirlenmiﬂ topraklar›n temizlenmesinde bu bitkinin kullan›lmas›
avantaj sa¤layacakt›r. Kirlili¤in bulundu¤u tatl› su alanlar›nda temizli¤i sa¤lamak amac›yla kullan›labilecek en uy-
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A

B

A. Mangan biriktiren bitkinin (Acanthopanax sciadophylloides) yaprak dokusu; B. Bitki yapra¤›nda biriken
mangan›n X ›ﬂ›nlar›yla görüntülenmesi (Memon ve Ark 1981).

gun aday›n, bir tatl› su bitkisi olan
Lemna minor oldu¤u yap›lan çal›ﬂmalarla anlaﬂ›lm›ﬂ bulunuyor.

Toprak ve Sudan
Fitoremediasyon
Yöntemiyle A¤›r Metal
Kirlili¤inin
Temizlenmesi
Fitoremediasyon (çevre kirlili¤inin
bitkiler kullan›larak giderilmesi) ve
çevre temizli¤i dünyada son derece
önemli bir teknoloji. Kirlili¤in bulundu¤u alanlar›n temizlenmesi, g›da güvenli¤inin iyileﬂtirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesine
yönelik etkin ve çevre dostu çözümler
bu teknoloji kullan›larak sunulmaya
baﬂland›. Bu çal›ﬂmalar sürdürülebilir
toprak kullan›m›n›n sa¤lanmas› için
son derece önemli geliﬂmeler. Bu kapsamda, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Ergani’deki maden yataklar›
çevresinden yaklaﬂ›k 30 bitki türü topland› ve bu bitkilerin kök ve gövdelerinde demir, mangan, bak›r, çinko,
krom, kobalt, nikel ve kurﬂun birikimleri incelendi. Bu bitkiler aras›nda metal toplad›¤› belirlenen 4 bitki türü tespit edildi. Bu çal›ﬂma, fitoremediasyon
için kullan›lacak “süper metal akümülatör” bir bitki geliﬂtirilmesi konusunda önemli bir ad›m. Halen, metal birikimi ve tolerans›nda rol oynayan genlerin tespit edilmesiyle ilgili çal›ﬂmalar
devam etmekte. Bununla birlikte metalle kirlenmiﬂ sular›n temizlenmesi
amac›yla tatl› su bitkilerinden Lemna
minor, Lemna gibba ve Azolla filiculoides’in potansiyelleri de¤erlendirmekte.
Bu çal›ﬂmalar, Türkiye ve çevre ülkelerdeki çevre kirlili¤inin temizlenmesi
konusunda önemli bir ad›m olacak. Bu
çal›ﬂma uluslararas› platformda

“COST 859 - Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food chain safety”
(Devaml› toprak kullan›m›n› ve g›da
güvenli¤ini iyileﬂtirmede fitoteknolojiler) kapsam›nda bir projeyle desteklenmekte.

S›cakl›k ve Kurakl›k
Stresi
Bitkiler, yer de¤iﬂtirebilen canl›lar
olmad›klar›ndan, çevreden gelen streslere karﬂ› etkin uyum ve savunma mekanizmalar› geliﬂtirmek zorundalar. S›cakl›k, kurakl›k gibi suyla ilgili streslere karﬂ› bitkinin kendini korumak için
geliﬂtirdi¤i savunmada kilit rol oynayan bir hormon var: absisik asit (ABA).
“Stres hormonu” olarak da bilinen
ABA, bitkilere d›ﬂar›dan verildi¤inde,
bitki su stresi varm›ﬂ gibi davran›yor.
TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i ve
Biyoteknoloji Enstitüsü Bitki Moleküler Geneti¤i Laboratuar› da yürütülen
bir projeyle; su stresi mekanizmas›n›n
çözülmesi amac›yla ABA ile anlat›m›
de¤iﬂen genlerin mRNA düzeyinde tespit edilmesi üzerine çal›ﬂ›l›yor. Bu çal›ﬂma kapsam›nda, MAP kinaz, γ-Tip,
expansin ve germin benzer protein gibi baz› genlerin anlat›m›n›n ABA uygulamas›yla de¤iﬂti¤i tespit edildi. Ay-

A. Kurakl›¤a hassas Atay 85 bu¤day bitkisine ABA
(50 uM ve 100 uM) uygulamas›. B. ABA ile anlat›m›
de¤iﬂen genlerin mRNA farkl›l›k gösterim tekni¤i ile
belirlenmesi. ‹ﬂaretli bölgelerde kontrolleriyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda farkl› anlat›m yapt›¤› belirlenen
genler görülmekte (Keskin ve Memon 2006).

r›ca, bu genlerin karakterizasyonu ve
bu¤dayda mRNA ve protein düzeylerinde regülasyonu üzerine çal›ﬂmalar
da devam etmekte. Bu¤day›n yan›s›ra
pamuk, tütün ve hardal türlerinde de
kurakl›k ve metalle ba¤lant›l› gen anlat›m› üzerine çal›ﬂmalar yap›lmakta. Bu
çal›ﬂmalarda serbest radikallerin zararlar›ndan korunmak için bitki taraf›ndan üretilen ve güçlü bir antioksidan
olan “glutatiyon” molekülü üzerine
odaklanm›ﬂ bulunuluyor.
Prof Dr. Abdulrezzak Memon
TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i ve
Biyoteknoloji Enstitüsü
Kaynaklar
Aniento, F., Helms, B. J., and Memon, A.R. 2003. How to make vesicles: coat protein-membrane interaction. Annual Plant Reviews,
Blackwell Press, pp. 36-62.
Memon, A. R. 2004. The role of ADP-ribosylation factor and Sar1 in
vesicular trafficking in plants. Biochim. Biophy. Acta (Biomembrane) 1664: 9-30.
Vernoud, V.,Horton, A.C.,Yang, Z., and Nielsen, E.,2003. Analysis of
small GTPase gene superfamily of Arabidopsis. Plant Phys. 131:
1191-1208.
Memon, A.R, Clark, G.B. and Thompson Jr.,G.A.1993. Identification of
an ARF type low molecular mass GTP binding protein in pea (Pisum sativum). Biochem., Biophys. Res. Comm. 193:809-813.
Memon, A.R., Keskin, B. C. and Yuca, E. 2003. Expression of ARF1
and SAR1 low molecular weight GTP-binding proteins at different
developmental stages in pea. "Plant Biology 2003 Meeting"
American Society of Plant Biologists (25-30 July2003, USA).
Densow, H., Memon, A. R., Yuzbasioglu, E., Fricke, M, and Niehaus,
K. 2007. Localization of structural and regulatory components of
COP1-coated vsicles in Medicago truncatula cv Jemalong root
cells. Plant Physiol (in press).
Memon, A. R. and Moore, I 2005. Regulation of ARF1-GTP binding
protein in vesicular trafficking in tobacco leaves. Protein Targetting and vesicular Trafficking, American Society of Plant Biologists, USA
Memon, A. R., Yuca, E., and Keskin, B. C. 2003. Factors regulating
the expression and function of the ARF and SAR families of GTPbinding proteins in Medicago truncatula. Symposium, Membrane
Trafficking in Plants, Society for Experimental Biology,23-26 August 2003, University of Glasgow, Glasgow, U. K., pp16
Buchanan, B.B., Gruissem, W., and Jones, R. L. 2000. Biochemistry
and Molecular Biology of Plants.American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland.
Gommel, D. U., Memon, A.R., Heiss, A., Lottspeich, F., Pfannstiel, J.,
Lechner, J., Reinhard, C., Helms, J. B., Nickel, W. and Wieland,
F. T. 2001. Recruitment to Golgi membranes of ADP-ribosylation
factor 1 is mediated by the cytoplasmic domain of p23. EMBO
Journal 20: 6751-6760
Memon, A.R., Altu¤ü, G, Unlu, S., Ertekin, O, Y›ld›zhan, Y., Erol, Ç,
Köseo¤lu, T., Pelitli, V. Ve Kurto¤lu, H. 2007. Bitki, alg ve mikroogan›zmalar kullanarak petrol hydrokarbon kaynakl› kirlilik ortadan kaldirmak. 2. Proje Rapor, KAMAG, TUBITAK.
Memon, A. R., Aktopraklig›l, D., Özdemir, A.,
and Vertii, A. 2000. Gene expression of heavy
metal stress protein in plants. Turkish J. Botany
25, 111-121.
B›çakç›, E. and Memon, A. R. 2005. An efficient
and rapid in vitro regeneration system for metal
resistant cotton. Biologia Plantarum 49: 415417
Yildizhan, Y., Demirel, U., and Memon, A. R.
2006. Development of in vitro regeneration
system for a metal accumulator plant Brassica
nigra. 31st FEBS Congress, FEBS J. 273, Sppl.
1. June 2006, pp292.
Kaplan, E., Kösesakal, T. and Memon, A. R.
2007. Phytoaccumulation of cadmium in Lemna
minor and Azolla filiculoides .COST 859. Phytotechnologies to promote sustainable land use
and improve food safety- Exploiting “genomics,
proteomics and metabolomics” 30 May-June 1,
2007, Vilnius, Lithuania pp156.
Memon A.R.,Chino, M., Takeoka, Y., Hara, K.,
and Yatazawa, M.1980.Distribution of manganese in leaf tissues of manganese accumulator: Acanthopanax sciadophylloides as revealed by electron probe X-ray microanalyzer. J.
Plant Nutr., 2: 457-477.
Keskin, B. C. and Memon, A. R. 2005. Bu¤dayda (Triticum aesativum,L.) Absisik Asit ile ‹liﬂkili Genlerin Belirlenmesi. XIV. Ulusal
Biyoteknoloji Kongresi, 31- A¤ustos- 2 Eylül 2005, ESK‹ﬁEH‹R,
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Bu¤dayda Sar› Pas Hastal
Moleküler ‹ﬂaretleyic
Bu¤dayda DNA
Parmakizi çal›ﬂmalar›

Türkiye 9,4 milyon hektar bu¤day
ekim alan› ve 19 milyon ton bu¤day
üretimiyle dünyan›n ilk 8 büyük bu¤day üreticisi aras›nda ve bu nedenle
bu¤day ülkemiz tar›m›nda en önemli
bitkiler aras›nda yer almakta. Bununla
birlikte artan nüfusun besin ihtiyac›n›
karﬂ›layabilmek için makarna ve ekme¤in hammaddesi olan bu¤day üretimimizin ve buna paralel olarak verimin
art›r›lmas› gerekmekte. Türkiye’de
bu¤day verimini s›n›rland›ran etmenler
aras›nda pas hastal›klar› önemli yer tutuyor ve ülkemizin bu¤day üretimi yap›lan bütün bölgelerine yay›lm›ﬂ durumda. Bununla beraber baz› pas türleri iklim isteklerine ba¤l› olarak baz›
bölgelerde daha yayg›n durumdalar.
Örne¤in sar› pas; ‹ç ve Do¤u Anadolu,
kahverengi pas; sahil bölgeleri, kara
passa Güney, Bat› ve ‹ç Anadolu bölgelerinde yayg›n. Puccinia striiformis
f.sp. tritici adl› mantar›n neden oldu¤u
sar› pas hastal›¤› yurdumuzda %50’lere
varan, önemli derecede ürün kayb›na
neden olmakta. Epidemi (salg›n) y›llar›nda ve erken enfeksiyonlarla, duyarl›
çeﬂit ekildi¤inde ürün kayb› %80'lere
kadar ulaﬂmakta ve hatta çeﬂitlerin tamamen üretimden kald›r›lmas›na neden olmakta. Sar› pas tah›llar›n yaprak,
sap ve baﬂaklar›nda görülse de, esas ortaya ç›kt›¤› yer yapraklar. Hastal›¤›n
ﬂiddetli oldu¤u y›llarda sporlar baﬂaklaB‹L‹M ve TEKN‹K 10 Ocak 2008

r›n kavuz ve k›lç›klar› üzerinde de görülebiliyor. Ülkemizde bu hastal›kla
mücadele, kimyasal (fungusit: mantar
öldürücü, herbisit:ot öldürücü) kullan›m› ve hastal›ks›z tohum ekimiyle s›n›rl›. Ancak hastal›k yap›c›lar›n kona¤a
kolay uyum sa¤lamalar› bu çözümleri
geçici k›l›yor. Ülkemizde birçok tar›msal araﬂt›rma kuruluﬂu, üniversite ve
di¤er kuruluﬂlarda, bu¤dayda hastal›klara dayan›kl›l›kla ilgili ›slah çal›ﬂmalar› yap›l›yor. Bu çal›ﬂmalar yap›l›rken ›slah materyali tarla ve sera koﬂullar›nda
bitkilere hastal›k bulaﬂt›r›larak ve sonuçta hastal›k etmenine karﬂ› verdikleri yan›ta göre test ediliyor. Bu yöntemle baﬂar›l› sonuçlar al›nsa da, çevre koﬂullar› nedeniyle bu her zaman mümkün olmuyor. Ayr›ca, bu çal›ﬂmalar zaman al›yor ve hata paylar› da yüksek.
Geliﬂmiﬂ ›slah programlar›nda bu yöntemlerin yan›nda, modern biyoteknolo-

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar›’nda bulunan
DNA dizi analiz ve ekspresyon Sistemi
(GeXp GenomeLab, Beckman Coulter)

jik yöntemler kullan›larak materyal daha kesin olarak, daha k›sa sürede ve
bitki geliﬂiminin erken dönemlerinde
test edilebiliyor.
Bitki hastal›klar› ve kurakl›k, tuzluluk gibi çevresel stres etmenlerine dayan›kl›l›k sa¤layan üstün nitelikli tah›llar (baﬂta bu¤day olmak üzere) geliﬂtirilmesi, yabani ve kültüre al›nm›ﬂ bitki
gen kaynaklar›nda genetik çeﬂitlili¤in
robotik sistemler kullanarak DNA düzeyinde belirlenmesi ve bu kaynaklar›
koruma alt›na almak üzere DNA parmak izlerinin ç›kart›lmas› gibi alanlarda projeler yürüten TÜB‹TAK MAM
Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji
Enstitüsü Bitki Biyoteknolojisi Laboratuar›’nda bu konuda da bir çal›ﬂma yap›l›yor. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’n›n müﬂterisi oldu¤u ve TÜB‹TAK
Kamu Araﬂt›rmalar› Program› taraf›ndan desteklenen “K›ﬂl›k Ekmeklik Bu¤day (Triticum aestivum L.)’da Sar› Pas
Hastal›¤›na Dayan›kl›l›k ‹çin Moleküler
Markörlerin Geliﬂtirilmesi” baﬂl›kl› bu
proje, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
Araﬂt›rma Enstitüleri’nden Anadolu
Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü ve Tarla
Bitkileri Merkez Araﬂt›rma Enstitüsü
ile ortaklaﬂa yürütülmekte. Proje, yurdumuzda tar›m› yap›lan bu¤day çeﬂitlerinde sar› pas hastal›¤›na dayan›kl›l›k
kayna¤›yla genetik olarak ba¤lant› gösteren moleküler markör/ler (DNA bölgeleri, moleküler belirteç) bulmay›
amaçlamakta. Projede, elde edilen markör/lerin varl›¤› dayan›kl› DNA kar›ﬂ›mlar›n› oluﬂturan her bir bireyde do¤rulan›rken, duyarl› DNA kar›ﬂ›m›n›
oluﬂturan her bir bireyde bulunmad›¤›
belirlenecek. Moleküler markör/ler elde edildikten sonra klonlan›p dizileri
belirlenecek, gen bankas›ndan bilinen
genlerle iliﬂkili olup olmad›¤› araﬂt›r›lacak. Bu çal›ﬂmalarla bu¤day bitkilerinin fide ve ergin dönemde sar› pas hastal›¤›na dayan›kl›l›k aç›s›ndan moleküler düzeyde do¤ru bir biçimde ve k›sa
sürede “Polimeraz Zincir Reaksiyonu”
yöntemine dayanan DNA markörleriyle
taranmas› mümkün olacak. Bunun yan›nda yeni gen kaynaklar› ve ›slahta
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al›¤›na Dayan›kl›l›k ‹çin
icilerin Geliﬂtirilmesi
kullan›lan dayan›kl› materyalin hangi
genleri taﬂ›d›¤› belirlenip, bu genlerin
tek bir genotipte toplanmas›n› (gen piramitleme) sa¤layacak moleküler ve
klasik düzeydeki ›slah çal›ﬂmalar› baﬂlat›lacak.
Moleküler markörlerin yan› s›ra
morfolojik markörler (tohum büyüklü¤ü, yaprak mumsulu¤u vb.) say›lar›n›n
çok az oluﬂu yan›nda, çevreden ve di¤er lokuslardan etkilenmeleri nedeniyle fazla kullan›lmamakta. Protein markörleri de çabuk, güvenilir ve tekrarlanabilir olmalar›na ra¤men say›ca çok
azlar. Ayr›ca genomun yaln›zca ‘anlat›m’ yapan k›s›mlar›n› temsil ediyorlar.
Projede kullan›lmakta olan DNA markörleriyse genomun her noktas›n› temsil etme yetene¤ine sahipler, say›ca
çoklar ve çevre koﬂullar›ndan da etkilenmiyorlar. Günümüzde DNA markörleriyle yap›lan ba¤lant› haritalar› birçok kültür bitkisi için geliﬂtirilmiﬂ olup
arzulanan genlerin do¤rudan takibi ve
seçimi bu sayede mümkün oluyor.
Projede bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, dayan›kl› bitkileri
seçmeyi sa¤layan DNA markörleri elde
edilmeye baﬂland›. Böylelikle ülkemizdeki bu¤day çeﬂitlerinin sar› pas dayan›kl›l›k gen kaynaklar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi mümkün olacak ve proje
ç›kt›lar› do¤rudan bitki ›slah› programlar›nda kullan›lmak üzere bitki ›slahç›lar›na sunulacak.

Tuz Stresine Dayan›kl›l›kta
Yeni Gen Kaynaklar›
Belirlenmesi
Bitkisel üretimde beklenen verimin
al›nmas›n› engelleyen önemli unsurlardan biri de tuzluluk sorunu. FAO raporlar›na göre gelecek 25 y›lda tuzluluk sorunu yüzünden dünyada % 30
oran›nda alan kaybedilecek ve e¤er gerekli önlemler al›nmazsa bu oran 2050
y›l›na kadar % 50’ye ulaﬂacak.Türkiye’deyse 2-2,5 milyon hektar iﬂlenen
arazi, tuzluluk sorununun etkisi alt›nda. Tuz stresi, tuz konsantrasyonu ve
bitkinin dayan›kl›l›¤›na göre büyümeyi

Bu¤day›n evolüsyonu.

engellemekte; nekroz (doku ölümü),
kloroz (sararma), döllenme bozukluklar›na, kalitenin düﬂmesine ve ürün kay›plar›na neden olmakta. Özellikle Güneydo¤u Anadolu Projesi’yle önem kazanan ﬁanl›urfa ve Harran ovalar›ndaki arazilerle bu¤day›n en geniﬂ ekim
alan›n›n oldu¤u Orta Anadolu Bölgesi
tuzlanma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya.
Tuzlulu¤un dünyada tar›msal üretimi
engelleyen en büyük sorunlardan biri
olmas›na ve genetik kaynaklar aras›nda tuza dayan›kl›l›k bak›m›ndan farkl›l›klar olmas›na ra¤men, dayan›kl› genotip say›s› s›n›rl› ve tuza karﬂ› dayan›kl›l›¤›n mekanizmas› henüz tam olarak
anlaﬂ›lm›ﬂ de¤il. Bu nedenle tuza dayan›kl›l›k sa¤layacak mevcut genetik potansiyelin de¤erlendirilmesi önemli ve
tuz stresine karﬂ› dayan›kl› bitki geliﬂtirmeye yönelik araﬂt›rmalar bitki ›slahç›lar›n›n en önemli hedefleri aras›nda.
TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i
ve Biyoteknoloji Enstitüsü Bitki Biyoteknolojisi Laboratuar›’nda üzerinde
çal›ﬂ›lan bir di¤er proje de bu soruna
çözüm getirecek. Bu, TÜB‹TAK Temel
Bilimler Araﬂt›rma Grubu taraf›ndan
desteklenen ve Sabanc› Üniversitesi
Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi’yle ortaklaﬂa yürütülen “Aegilops tauschii’de Tuz Stresine Dayan›kl›l›¤›
Sa¤layacak Yeni Gen Kaynaklar›n›n
Belirlenmesi ve Fizyolojik, Moleküler
Karakterizasyonu” baﬂl›kl› proje. Bilindi¤i gibi bu¤day, geliﬂmiﬂ ve özellikle
geliﬂmekte olan ülkelerde tüketilen en
önemli g›da kaynaklar›ndan biri. Kültüre al›nm›ﬂ bu¤day’›n (Triticum aestivum) yabani, atasal formlar›ndan biri
olan (diploid D genom vericisinin) Aegilops tauschii’nin, tuzlulu¤a dayan›kl›-

l›kta rol alan genleri içerdi¤i biliniyor
ve bu projede materyal olarak kullan›lmakta. Bu kapsamda, öncelikle Aegilops tauschii bitkileri sera koﬂullar›nda
tuz stresine maruz b›rak›lmakta ve bitkilerin Na+, K+, Ca+2 al›mlar›na ve
Na+/K+, Na+/Ca+2 oranlar›na bak›larak
en dayan›kl› bitkiler belirlenmekte. Ayr›ca tuz stresine dayan›kl›l›¤› farkl›
olan seçilmiﬂ genotiplerde, tuzluluk
stresinde ortaya ç›kan ve reaktif oksijen türevlerini yok eden antioksidatif
enzim ve bileﬂikler Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi’nde analiz edilmekte. Bu çal›ﬂmalar› takiben tuz stresine dayan›kl›
olarak seçilen bitkilerde, bu stres alt›nda anlat›m› olan ve tuza dayan›kl›l›¤›
sa¤layan genler belirlenecek. Böylelikle tuz stresine duyarl› olan di¤er bu¤day genotiplerinin iyileﬂtirilmesi amac›yla ›slah çal›ﬂmalar›nda kullan›labilecek yeni genler ortaya ç›kacak. Ayr›ca
proje kapsam›nda bu gen kaynaklar›n›n yüksek verimli, ama tuzlulu¤a duyarl› olan çeﬂitlere aktar›lmas›na yönelik klasik ve moleküler düzeydeki ›slah
çal›ﬂmalar› da baﬂlat›lacak.
Dr. Ahu Alt›nkut Uncuo¤lu
TÜB‹TAK, MAM, GMBE
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuar›
Kaynaklar
Alt›nkut A. and N. Gözük›rm›z›. 2003. Search for Microsatellite Markers Associated With Water Stress Tolerance in Wheat Through
Bulked Segregant Analysis. Molecular Biotechnology, 23:97-106.
Alt›nkut, A., Kazan, K., Gözük›rm›z›, N. 2003. AFLP Marker Linked to
Water-StressTolerant Bulks in Barley (Hordeum vulgare L.) Genetics & Molecular Biology, 26, 1:77-82.
Alt›nkut-Uncuo¤lu ve ark., (2007). K›ﬂl›k Ekmeklik Bu¤day (Triticum
aestivum L.)’da Sar› Pas Hastal›¤›na Dayan›kl›l›k ‹çin Moleküler
Markörlerin Geliﬂtirilmesi. 3. Proje Geliﬂim Raporu, KAMAG, TÜB‹TAK.
Y›ld›r›m ve ark., 1999. Orta Anadolu’da Hububat Tar›m›n›n Sorunlar›
ve Çözüm Yollar› Sempozyumu s. 158-163.
Bolat ve ark., 1999. Orta Anadolu’da Hububat Tar›m›n›n Sorunlar› ve
Çözüm yollar› Sempozyumu.
Zeybek ve Fahri, 2004. Pakistan J.l of Biol. Sci., 7(11)1967-1971.
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Nanoteknoloji v

Nanoteknoloji alan›nda yürütülecek araﬂt›rmalara yap›lacak harcamalar, tar›msal güvenlik, çevre korunmas›, besin ve su güvenli¤i bak›m›ndan
daha iyi bir dünya sa¤lama potansiyelini bizlere sunacak. Nanoteknoloji,
geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ ürünlerin yol
açabilece¤i olumsuzluklara çözümler
sunan bir teknoloji. Bu teknoloji önümüzdeki 5 y›l içinde tar›msal ürünlerin, üretim süresince çeﬂitli çevresel
koﬂullarda uzaktan ve sürekli izlenmelerini sa¤layacak. Patojen (hastal›k
yap›c›) ya da kontaminantlar›n (kirleticilerin) teﬂhisinde sinyallerin ço¤alt›lmas› için nükleik asit mühendisli¤i temelli problar (uçlar) ve yöntemler geliﬂtirilecek. Besin iﬂleme s›ras›nda kullan›labilecek, patojen ya da yabanc›
maddelerin teﬂhisi için h›zl› biyoalg›lay›c›lar; tarlada patojenlerin (virüsler,
kimyasallar) teﬂhisi için daha h›zl› biyoalg›lay›c›lar; protein ve geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar›n (GMO’lar)
teﬂhisi için h›zl› biyoalg›lay›c›lar elimizin alt›nda olacak. Sonras›nda, yani
B‹L‹M ve TEKN‹K 12 Ocak 2008

önümüzdeki 5-15 y›l içinde besin iﬂleme zinciri süresince (örne¤in kritik
kontrol noktalar›nda) patojenlerin,
kirleticilerin ve toksinlerin (zehirlerin)
tan›mlanmas› ve kontrolü mümkün
olabilecek. Yeni alg›lay›c› sistemleriyle
tar›msal sistemlerde h›zl› tepki (tarladan-masaya güvenli¤in gerçekleﬂtirilmesi) sa¤lanacak. Veterinerlik için ge-

liﬂtirilmiﬂ araçlar (teﬂhis, tedavi ve önleme için) ortaya ç›kacak. Besinlerin
iﬂleme s›ras›nda ya da tarlada üretimleri s›ras›nda kar›ﬂan patojenlerin, virüslerin, kimyasallar›n, proteinlerin ya
da GMO’lar›n el-tipi alg›lay›c›larla tayini mümkün olacak. Tek kullan›ml›k alg›lay›c›lar da geliﬂtirilecek; dahas›,
ömrü dolan alg›lay›c›lar için, besin ve
çevresel güvenlik bak›m›ndan, tüketicinin korunmas› gerçekleﬂecek. Bu biyogüvenli¤i bize sa¤layacak nanoteknoloji ve biyouygulamalar›na geçmeden önce, bu teknoloji hakk›nda k›saca bilgilenelim.
Nanoteknoloji, moleküler düzeyde, genellikle atomlardan yola ç›k›larak ulaﬂ›lan nanometre boyutlar›nda
iﬂlevsel yap›larda çal›ﬂmaya, araç oluﬂturma ve iﬂletmeye olanak veren ilgi
çekici ve h›zla geliﬂen bir teknoloji.
Do¤a nanoteknolojik becerilerini milyonlarca y›ld›r sergilemekte. Atom ve
moleküllerin dizilimiyle, biyolojik sistemler sulu kimya ve elektrokimyay›
tek bir canl› sisteminde birleﬂtirmekte.
Bizler do¤an›n kendi kendine ço¤alma, kontrol etme ve onarma sistemlerinin kulland›¤› nanoölçekli yöntemleri anlamada henüz bir göz atma aﬂamas›nday›z. ‹ﬂte, aﬂa¤›da belirtilen konularda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar,
özellikle tar›m ve g›da alanlar›nda
önemli uygulamalar›yla biyogüvenlikte önemli aﬂamalar elde etmemizi sa¤lad›.

Makrodan moleküler ölçe¤e karﬂ›laﬂt›rma. “Nano” genellikle 1-1000 nanometre (nm) aral›¤›nda bir boyuta
karﬂ›l›k gelmekte. Karﬂ›laﬂt›rma olarak, görünür ›ﬂ›¤›n dalga boyu 400-700 nm aras›ndad›r. Canl› bir hücre
de mikron boyutlar›ndad›r (birkaç bin nanometre).

ekGenAktarimli

12/25/07

5:44 PM

Page 13

ve Biyogüvenlik
Mikroak›ﬂkanlar
‹nsanlar s›v›lar› makro ölçekte iﬂ
yapmada kullan›rlar. Örnek olarak, nehirler ve kanal havuzlar›, insanlar› taﬂ›yan gemileri hareket ettirirler. Mikro
ölçekte bu s›v›lar›n mikron boyutlu kanallarda hareketi, hassas mikroskopik
hücreler etraf›ndan s›v› ortam›n kontrollü, kesin hareketine olanak verir.
Mikroskopik ölçekte, mikro kanallardaki s›v›lar›n viskoz özellikler sergiledikleri, yani ak›ﬂkanl›¤a karﬂ› direnç
kazand›klar› ve sudan çok melas gibi
hareket ettikleri görülür. Mikroak›ﬂkanlar günümüzde hayvan biliminde,
hayvanlar›n üremesi için kullan›lan geleneksel in vitro (canl› d›ﬂ›nda; laboratuar ortam›nda) dölleme iﬂlemlerini
önemli ölçüde basitleﬂtirdi. Mikroak›ﬂkanlar ayn› zamanda, küçük örneklerde analiz ve kimyasal hesaplamalara
olanak veren hassas minyatürize “çipüzerinde-lab” teknolojisinin entegre
bir parças›. Mikroak›ﬂkanlar nanoteknolojiden daha büyük ölçekli; fakat nanoteknolojinin “kuru” dünyas›yla biyolojinin “›slak” dünyas›n›n birleﬂtirilmesi kesin olarak mikroak›ﬂkan tekniklerinin kullan›m›n› içeriyor.

BioMEMS
Mikroboyutlu makineleri yapma yöntemleri, ya
da mikroelektromekanik
sistemler (MEMS), halihaz›rda oturmuﬂ sistemler.
Tamam›yla iﬂlevsel pompalar, rotorlar, alg›lay›c›lar ve kollar mikro ölçekte
mevcutlar. Mikrodan nano ölçekli MEMS araçlara
geçiﬂ, halen yeni mühendislik yaklaﬂ›mlar›n› gerektiriyor. Ancak, mikroak›ﬂkanlarda oldu¤u gibi,
mevcut MEMS teknolojisinin biyolojik sistemlerle
entegrasyonu, iﬂlevlerini
nanoölçekte ya da nanoparçac›klarla gerçekleﬂtiren (yabanc› parçac›klar›n
yakalanmas› ya da ilaçla-

r›n özel bölgelere sal›nmas› gibi) yeni
bir makine s›n›f›yla sonuçlanabilir:
“bioMEMS”. Günümüzde bir posta
pulundan daha küçük biyoçiplerle yal›t›lm›ﬂ kanallar ve oyuklar, tayin için
elektrotlar, ba¤lay›c›lar ve ak›ﬂkan girdi/ç›kt› yuvalar› içerirler. BioMEMS
makro ve nanodünyalar aras›nda oldu¤u kadar biyolojik ve elektromekanik
teknoloji dünyalar›nda da bir arayüzey.

Nükleik Asit
Biyomühendisli¤i
Günümüzde nanoteknoloji araçlar›n›n ço¤u silikon ya da di¤er yap›lardan, küçük bloklar al›p sonuç yap›n›n
elde edilmesi gibi, iﬂlenerek elde edilir.
Nükleik asit biyomühendisli¤iyse z›t
uçtan üretim yapar. Nükleik asit mühendisli¤i DNA moleküllerini yap› taﬂ›
olarak kullan›r ve daha büyük birimleri oluﬂturmak üzere, özgül olarak ﬂekillendirilmiﬂ yap›lar oluﬂturur. Bu temel yap›taﬂlar›ndan tasarlanacak nanoteller ve nanozarlar, yeni malzemelerin
geliﬂtirilmesi ve tar›m-besin sistemleri
için say›s›z uygulama alan› bulan bir
platform teknolojisine kavuﬂmam›z›
sa¤layacak.

Ak›ll› Tedavi Sal›m
Sistemleri
Makroölçekte, posta servisi gibi da¤›t›m sistemleri, parçalar› da¤›tmak
üzere kabul eder, paketler ve paketin
d›ﬂ›na gerekli da¤›t›m bilgilerini yazar;
motorize ya da insan taﬂ›y›c›lar paketi
bir yerden di¤erine taﬂ›r. Nanoölçekte
“ak›ll› tedavi da¤›t›m-sal›m sistemlerinin” geliﬂtirilmesi moleküler düzeyde
benzer yaklaﬂ›mlar› uygular. Örne¤in,
ak›ll› ilaç sal›m sistemleri hayvanlarda,
da¤›t›lacak ilaçlar›n küçük, yal›t›lm›ﬂ
paketlerini içerir. Paketler hayvan›n
vücudu içinde istenen yere, örne¤in
enfeksiyon bölgesine ulaﬂana kadar
aç›lmaz. Bu sayede, aksi halde mümkün olmayacak, daha az miktarlarda
antibiyotik kullan›l›r. Paketin d›ﬂ›ndaki moleküler kodlu “adres etiketi” paketin vücutta do¤ru yere teslim edilmesini sa¤lar. Nano ve mikroölçekli
mekanik sistemler bu tür bir sistemde
taﬂ›y›c› rolü oynarlar. “Ak›ll›” sal›m sistemleri ayn› zamanda “yerinde” kimyasal teﬂhis ve kendili¤inden düzenlenmeyle, gerekti¤inde besini ya da ilac›
salmak için karar verme yetene¤ine sahip olacak. Ak›ll› sal›m sistemlerinin
uzaktan harekete geçirilmesi ve izlenmesi ziraat çal›ﬂanlar›na antibiyotik ve
pestisit kullan›m›n› azaltmada yard›mc› olacak.

Nanobiyoiﬂleme
Biyoiﬂleme do¤al biyolojik iﬂlemlerin belirli bir
hammaddeden, bitki ya da
hayvan at›klar›ndan kompost malzeme gibi, istenen
bir bileﬂik oluﬂturma iﬂlemidir. Biyoiﬂlemenin hedeflerine daha yüksek etkinlikle ulaﬂmak için nanoölçek teknolojisi kullan›l›r.
Moleküler problar›n kullan›m› ya da bir beslemede
var olan mikroplar›n h›zl›
teﬂhisine olanak veren
araçlar biyoiﬂlemenin etkinli¤ini art›r›r.
Ocak 2008
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Biyoanalitik
nanoalg›lay›c›lar
Çok küçük miktarlarda kimyasal
kirletici, virüs ya da bakterinin tar›m
ya da besin sistemlerinde teﬂhisi, kimyasal, fiziksel ya da biyolojik araçlar›n
nanoölçekte alg›lay›c›yla birleﬂtirilmesiyle gerçekleﬂtirilir. Biyoanalitik nanoalg›lay›c›lar, alg›lay›c›n›n bir k›sm›
olarak biyolojiden yararlanabilir ya da
biyolojik örnekler için kullan›labilir.

Nanomalzemeler
Nanomalzemeler, nanoteknolojiyle
yeni yarat›lm›ﬂ malzemeler ya da toprakta bulunan nanoparçac›klar gibi
(kil, zeolit, imogolit, demir ve mangan
oksitler) di¤er yap›lar› ya da kimyasal
tepkimeleri kontrol eden ve katalizleyen nanoölçekte do¤al malzemeler olabilirler. Malzemeler genellikle birçok
boyut ölçe¤inde parçac›klardan oluﬂur. Nanoölçekte parçac›klar›n ﬂekil,
yap› ve y›¤›lmas› makroölçekte malzemenin özelliklerini belirler. Nanoparçac›klar kompozit malzemelere, geçirgenlik ya da daha düﬂük a¤›rl›kla daha
yüksek güç gibi özellikler kazand›rarak uygulama alan› bulur. Giyenin yaﬂamsal iﬂaretlerini izlemeye olanak veren “ak›ll› dokumalar” nanoparçac›klar›n baz› potansiyel kullan›mlar›na örnek olarak verilebilir.

Biyoseçici Yüzeyler
Yüzeyler, birçok kimyasal ve biyolojik tepkimenin gerçekleﬂti¤i konum ve
çevrelerdir. Biyoseçici yüzeyler, spesifik
organizmalar›n ya da moleküllerin ba¤lanmas› ya da taﬂ›nmas› azalt›lm›ﬂ ya da
kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ yüzeyler olabilir. Biyoseçici yüzeyler biyoalg›lay›c›, detektör, katalizör geliﬂtirmede, biyomolekül kar›ﬂ›mlar›n›n ayr›lmas› ya da saflaﬂt›r›lmas›nda oldu¤u kadar, besinlerin paketlenmesi ve iﬂlenmesinde de önemlidir.

Patojen ve Kirletici
Tayininde Nanoalg›lay›c›lar
Günümüzde alg›lay›c›lar s›cakl›k,
hava durumu verileri, hava, deniz ve
kara taﬂ›mac›l›¤› için veriler, kimyasal
kirleticiler, otomobillerdeki hava yasB‹L‹M ve TEKN‹K 14 Ocak 2008

t›klar›n›n sal›mlar›ndaki yavaﬂlaman›n
izlenmesi ve say›s›z di¤er birçok de¤iﬂken için kullan›l›yor. Biyolojik organizmalar da çevreyi alg›lama yetene¤ine
sahipler. ‹nsanlar çevrelerini görerek,
dokunarak, tadarak, koklayarak ve duyarak alg›larlar. Örne¤in, insan kula¤›,
s›v›n›n titreﬂimlerle oluﬂan makrohareketini kimyasal/elektrik sinyaller haline dönüﬂtürmek için nanoyap›lar› kullan›r. Canl› organizmalarda alg›lay›c›lar makroölçekten mikro (sinir hücreleri) ve nano ölçe¤e (burnumuzda almaçlara ba¤lanan moleküller) kadar
geniﬂ bir aral›kta çal›ﬂ›rlar. Biyoloji ve
nanoölçekli teknolojiyi alg›lay›c›larda
birleﬂtirmek, olas› sorunlar›n alg›lanmas› için art›r›lm›ﬂ duyarl›l›k ve dolay›s›yla önemli derecede azalt›lm›ﬂ yan›t
süreleri ortaya koymak gibi ilgi çekici
bir sonuca sahiptir. Örne¤in, virüs ço¤almadan ve bitki ya da hayvanlarda
belirtiler gözlenmeye baﬂlamadan çok
önce tek bir virüsü teﬂhis edebilecek
bir biyoanalitik nanoalg›lay›c› düﬂünün. Biyoanalitik nanoalg›lay›c›lar›n
potansiyel uygulamalar› için baz› örnekler patojenlerin, kirleticilerin, çevresel özelliklerin (›ﬂ›k/karanl›k, s›cak/so¤uk, ›slak/kuru), a¤›r metallerin ve parçac›klar›n ya da alerji etkenlerinin teﬂhisi olabilir. Daha birçok
önemli sorun halen beklemededir. Örne¤in, tek bir virüsü ya da di¤er bir yabanc› parçac›¤› teﬂhis etme özelli¤i
sa¤lasak da, yabanc› parçac›¤› herhangi bir anda teﬂhis edilece¤i noktaya getirmek hâlâ önemli bir sorundur. Biyoalg›lay›c›lar›n istenen özellikleri; küçük, taﬂ›nabilir, h›zl› tepki ve iﬂlem (örne¤in real time) süreli, özgül, kantitatif, güvenilir, do¤ru, tekrar edilebilir,
sa¤lam ve kararl› olmalar›d›r.
Biyoanalitik nanoalg›lay›c›larla ilgili spesifik hedefler; 1) patojen, besin ve
kirletici teﬂhis sistemlerinin geliﬂtirilmesi 2) nanoölçekli alg›lay›c› mekanizmalar›n›n temel araﬂt›rma ve modellemeyle tam olarak anlaﬂ›lmas› olabilir.
Teﬂhis Sistemleri (patojen, besin
eksikli¤i ya da kirlenme):
• Örnek al›nmas›: Özel bileﬂenlerin
örneklenmesi için (havadan, bitki ve
hayvan organizmas›ndan, sudan, topraktan) nanosistemlerinin geliﬂtirilmesi.
•Patojen teﬂhisi: Sistematik yaklaﬂ›mla, eﬂzamanl› patojen teﬂhisi ve konumland›r›lmas› için yöntemler geliﬂtirilmesi, nanoteknoloji mikroelektro-

mekanik sistemler (MEMS), kablosuz
iletiﬂim, çip tasar›m› ve tar›msal güvenlik uygulamalar› (ekonomik, tar›msal
terörizm, tar›msal adli t›p) ve besin güvenli¤i için moleküler biyolojinin bütünleﬂtirilmesi.
Temel araﬂt›rma ve mekanistik
modelleme:
En iyi nanoalg›lay›c›lar› geliﬂtirmek için, nanoölçekte alg›lama yaparken iﬂleyen temel yollar›n anlaﬂ›lmas›
gereklidir. Aﬂa¤›daki alanlar optimal
nanoölçekli alg›lay›c› geliﬂtirilmesi için
daha fazla bilgi gerektiren alanlar olarak belirlenmiﬂtir.
• Nanoalg›lay›c›lar›n, ilgilenilen
patojen ya da kimyasal› yakalamas› ve
tutmas› için yeni yollar gereklidir (kimyasal, biyolojik ya da elektriksel yakalama yöntemlerine dayal› yeni immobilizasyon teknikleri).
• Alg›lay›c›lar›n patojenleri ya da
bulunmas› gereken kimyasal› “tan›mas›” için yeni yöntemler gereklidir. Yeni tan›ma mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi konusunda en umut verici geliﬂmeler nanobiyomalzeme, biyomimetikler, karbon nanotüpler, moleküler bask›lanm›ﬂ polimerler (MIP) ve rekombinant/genetik mühendisli¤i biyoalg›lay›c›lar üzerine yürütülen araﬂt›rmalardan sa¤lanmaktad›r.
• Alg›lay›c›lar›n patojen ya da ilgilenilen kimyasal› tan›d›¤›nda sinyal göndermesi için (sinyal “iletimi” olarak adland›r›l›r) yeni yöntemler gereklidir. Yeni iletim mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi için baz› umut verici yöntemler mekanik, impedans, piezoelektrik, optik,
elektrokimya, DNA nanodevreleri ve
DNA direnç/fotolitografi teknikleridir.
• Yukar›daki iki basamak (tan›ma
ve sinyal iletimi) birlikte çal›ﬂmak üzere entegre edilmelidir. Tan›ma eleman›
ve iletici aras›nda yeni entegrasyon
mekanizmalar› için umut verici geliﬂmeler kendili¤inden oluﬂan tekli tabakalar (SAM) ve yönlendirilen/güdümlü oluﬂumlar›n kullan›ld›¤› nanoteknoloji yöntemlerinden gelir.

Nanoteknolojinin Tar›m
ve G›da Alanlar›ndaki
Uygulamalar›
Yeni geliﬂen bir teknoloji olarak
nanoteknoloji, tar›m ve g›da alanlar›n-
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Nanoteknolojinin g›da biliminde uygulamalar›.

da devrim yaratacak. Bu kökten de¤iﬂimde “tar›m ve g›da alanlar›nda neler
olacak?” sorusuna verilecek yan›t, devrimi iyice alg›lamam›z› sa¤layacak. ‹ﬂte
tar›m ürünleri ve g›dalar›n güvenli¤i,
hastal›k tedavisi için sal›m sistemleri,
moleküler ve hücresel biyoloji için yeni araçlar, patojen teﬂhisi ve çevre korunmas›, nanoteknolojinin tar›m ve g›da alanlar›nda önemli ba¤lant›s›n› gösteren baz› örnekler. Geliﬂmekte olan

bu teknoloji sayesinde, g›da ürünlerinin üretimi, iﬂlenmesi ve taﬂ›nmas› daha güvenli olacak, patojen ve kirleticilerin teﬂhisi için nanoalg›lay›c›lar›n geliﬂtirilmesi ve kullan›lmas› da daha güvenli üretimi ve ürünlerini bizlere sunacak.
Nanoaraçlar›n geliﬂtirilmesi, tarihsel çevresel kay›tlar›n tutulmas›na olanak verecek ve özel taﬂ›malar›n gerçekleﬂmesini sa¤layacak. Alg›lama, ko-

numland›rma, rapor etme ve uzaktan
kumanda özelliklerini birleﬂtiren “ak›ll› sistemler”le etkinlik ve güvenlik artacak. Yani nanoteknoloji tar›m ve g›da sistemlerinin güvenli¤i, besin kayna¤›n›n dikkatli izlenmesi ve korunmas› için kritik öneme sahip bir teknoloji
olarak yan›baﬂ›m›zda ve geliﬂtirilmeyi
bekliyor. Tar›mda, yüksek verimde
ürün üretmek, besin iﬂleme, besin güvenli¤i, depolama, da¤›t›m ve çevresel
konular uzun zamand›r hedefteki konulard›. Nanoteknoloji bu önemli hedefler için yeni bir araç oluﬂturuyor.
Günümüzde ziraatçilikte, bir bitki
ya da hayvan bir hastal›kla enfekte oldu¤unda, organizmada belirtilerin görülmesi ve hastal›¤›n tan›mlanmas›
için günler, haftalar ya da aylar geçer.
Bu süre içinde enfeksiyon tüm organizmaya yay›larak tüm tarlan›n yok
edilmesine yol açabilir. Nanoteknoloji
bir virüs ya da hastal›k-enfekte edici
parçac›kla ayn› ölçekte çal›ﬂt›¤›ndan,
erken teﬂhis ve yok etme olana¤› sunuyor. Nanoteknolojiyle, ak›ll› tedavi sal›m sistemlerinin, makrobelirtiler görülmeden çok önce etkinleﬂme olana¤›
sa¤lan›r. Örne¤in, ak›ll› tedavi sal›m
sistemi hayvana yerleﬂtirilebilen minyatür bir araç olabilir. Yang› geliﬂmeden uzun süre önce, entegre alg›lama,
izleme ve kontrol sistemi hastal›¤›n
varl›¤›n› teﬂhis eder ve hedefli tedavi
sal›m sistemini harekete geçirir. Ak›ll›
tedavi sal›m sistemleri ilaçlar, pestisitler, besinler, probiyotikler ve implante
edilebilir hücre biyoreaktörleri gibi biyoloji ve biyoaktif sistemler için geliﬂtirilmiﬂtir.
Ziraatte, temel yaﬂamsal iﬂlemler
moleküler ve hücre biyolojisinden kazan›l›r. Moleküler ve hücresel biyoloji
için yeni araçlar, belirli moleküllerin
ayr›lmas›, tan›mlanmas› ve ölçülmesi
için gereklidir. Bu nanoteknolojiyle
olas›d›r ve zirai araﬂt›rmalarda büyük
üstünlük sa¤lar.
Doç.Dr. Handan Yavuz
Prof. Dr. Adil Denizli
Hacettepe Üniversitesi
Biyokimya Anabilim Dal›

Nanog›da uygulamalar›na örnekler.
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