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Bakterilere Gen Aktarımı ve Gen Klonlaması Yöntemi

Canlılara gen aktarabilmek için öncelikle o gen 

üzerinde çalışabiliyor olmamız gerekir. Bunun 

için klonlamak ve aktarmak istediğimiz geni 

DNA’dan elde edebilmek için öncelikle DNA’nın 

hücreden uzaklaştırılması gerekir. Bu işleme 

DNA izolasyonu denir. Bunun için özel 

solüsyonlar hazırlanarak DNA izolasyonu yapılır.
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Bitkilere Gen Aktarımı ve Gen Klonlaması Yöntemi

1. DNA izolasyonu ile istenilen genlere 
sahip DNA ve plazmit DNA hücrelerden 

izole edilerek rekombinant DNA 
teknolojisi kullanılır. Yani istenilen 

özellikleri taşıyan DNA’lardan 
antibiyotiğe ve böceklere direnç genleri  

restriksiyon enzimleriyle kesilir. Aynı 
restriksiyon enzimiyle plazmit DNA da 
kesilir. DNA ligaz ile genler ve plazmit

DNA birleştirilir.
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direnç geni
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2. Rekombinant plazmit DNA transformasyon ile E. 
Coli bakterisine aktarılır. Bu bakteriler 

Agrobacterium tumefaciens bakterileriyle aynı 
kültür ortamına alınır. Konjugasyonla E. coli

bakterisinden A. tumefaciens bakterisine 
rekombinant planmit geçer.

3. A. tumefaciens bakterileri 
bitkiden alınan yaralı yaprak 

parçalarına bulaştırılır. Bu bakteri 
türü doğal ortam şartlarında bitki 
hücrelerine gen aktararak onlarda 

tümör oluşumuna neden 
olabilmektedir. Bakteri 

zararsızlaştırılarak bu bakterinin gen 
aktarabilme yeteneği kullanılır.

4. Yaprak parçaları, içinde antibiyotik ve büyüme hormonu olan bir petri kabına 
alınır. Antibiyotik kullanılmasının nedeni, rekombinant plazmitin ulaşıp ulaşmadığını 

anlamak içindir. Rekombinant plazmitin ulaşmadığı bakteriler antibiyotiğe direnç 
genine de sahip olmadıkları için ölecek, bu sayede rekombinant plazmiti taşıyan 

bakteriler yaprağın yaralı bölgelerinden salgılanan kimyasal maddeler ile aktifleşip 
bitki hücrelerine gen transferi yapabilecek. Büyüme hormonu ise yaprak 

parçasındaki hücrelerin farklılaşmasıyla yeni bitkiciklerin oluşmasını sağlar. 

5. Böylece yeni oluşan bitkinin 
her hücresinin çekirdeğinde 

hem antibiyotiğe hem de 
böceğe karşı direnç geni 

bulunmuş olur.



Hayvanlara Gen Aktarımı ve Gen Klonlaması Yöntemi

Dişi fareden alınan yumurtalar, erkek fareden alınan 
spermler ile yapay döllenme tekniği kullanılarak zigot elde 

edilir. Bu zigotlar deney tüplerinde uygun ortam şartlarında 
saklanabilir.

Rekombinant DNA teknolojisi 
kullanılarak insan hücresinden 
DNA izolasyonu ile elde edilen 
DNA’dan STH geni restriksiyon
enzimleri kullanılarak kesilir. 

Mikroenjeksiyon 
yöntemiyle STH geni 
zigotların bir kısmına 

aşılanır.

Embriyolar anne rahmine 
implante edilir.

STH geni transferi yapılan zigotlardan 
gelişen yavru fareler, bu gen transferi 
yapılmayan diğer yavrulardan ebatça 

daha büyük olarak dünyaya gelir.

Hayvanlara uygun genlerin 
aktarımı ile et, süt, yün 

üretimi ve kalitesi 
arttırabilir. İnsan sağlığı için 

gerekli çeşitli moleküller 
hayvanlara ürettirebilir.

İnsan 
hücresi



Hayvan Klonlama

Klon kuzunun mitokondrial
DNA’sı yumurta 

vericisinden, çekirdek 
DNA’sı çekirdek 

vericisinden gelir. Taşıyıcı 
annesi genetik açıdan 

klona herhangi bir katkıda 
bulunmaz.

1. Koyundan meme 
hücresinin çekirdeği alınır.

2. Koyundan yumurta hücresinin  
çekirdeği atılarak elde edilmiş 

yumurta sitoplazması kullanılır.

Meme 
hücresi 

çekirdeği

Yumurta 
sitoplazması

Çekirdek ve 
sitoplazma 

kaynaştırılır.

Oluşan hücre zigot gibi 
davranarak 

segmentasyonla
embriyoya dönüşür.

3. Koyunun rahmine 
embriyo yerleştirilir. 

Dolly (Klon kuzu) 
dünyaya gelir.



Retrovirüs T hücrelerini 
enfekte ederek ADA 

genini hücrelere 
ulaştırır.

Klonlanmış sağlıklı insan ADA 
geni plazmit DNA’sını içeren 

bakteri 

Genetik olarak etkisiz 
hale getirilmiş retrovirüs

Klonlanmış ADA geni 
virüse sokulur

SCID hastalarından izole 
edilen T hücreleri

ADA geninin aktif olduğunu anlamak için T 
hücreleri kültür ortamında çoğaltıldıktan 

hastaya nakil edilir.

Gen Terapisi

Gen terapisi, genetik hastalığı olan 
insanlarda bulunun kusurlu genlerinin 

yerine sağlıklı insan genlerinin 
aktarılması ile hastalığı tedavi etmeyi 

amaçlayan tedavi yöntemidir.
SCID (Ağır Kombine Bağışıklık 

Yetmezliği) hastalarında bağışıklık 
sisteminde görevli T hücrelerinin 

üretmesi geni ADA enzimini, genleri 
kusurlu olduğu için üretememelerinden 
kaynaklı bağışıklık sistemi hastalığıdır. 
Sağlıklı insan ADA geni taşıyan bakteri 
palmitinden, vektör olarak kullanılacak 

olan retrovirüslere gen aktarılır. Bu 
retrovirüsler de hastadan alınan T 

hücrelerini enfekte ederek geni 
hücrelere aktarır. Laboratuvarda 

çoğaltılan hücreler, hastanın kendisine 
nakil edilir.



KÖK HÜCRE 

Kural olarak kendisi gibi farklılaşmamış kök hücrelere ya da farklılaşmış diğer vücut hücrelerine dönüşebilen hücrelerdir.

Farklılaşabilme yeteneğini fazla olandan az olana göre kök hücreler aşağıdaki gibi sıralanır.

Embriyonik kök hücreler – Göbek kordonundaki kanda bulunan kök hücreler – Yetişkin kök hücreleri

KÖK HÜCRE

Kas hücresi

Kalp hücresiSinir hücresi

Kan hücresi

Epitel hücresi

Karaciğer hücresi



DNA PARMAK İZİ

Nükleotit diziliminin %99,9’u bütün insanlarda benzerlik gösterir. İnsan DNA’larında, belli aralıklarla tekrarlanan, protein senteziyle ilgili 
olmayan, ve tek yumurta ikizleri hariç diğer insanlarda çok büyük farklılıklar gösteren bölümler vardır. Bu anlamsız nükleotit dizilerinin 
sayısı kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Bu DNA bölümleri kişinin DNA parmak izini oluşturmak için kullanılır. Birbirini tekrar eden 
bu anlamsız diziler STR, VNTR, mikrosatellit ve minisatellit olarak da isimlendirilen, farklı uzunluklara sahip genellikle kromozomun 
sentromer ve telomerine yakın bölgelerdeki dizilerdir. Böyle bir diziyi taşıyan bir insan bu diziyi ya annesinden ya da babasından almıştır. 
DNA parmak izinin tespit edilebilmesi için özel bazı yöntemler kullanılır.
• Kan, tükrük, kıl kökü gibi vücut parçalarından elde edilen hücrelerden DNA izolasyonu yapılır.
• DNA’dan bu anlamsız bölümler restriksiyon enzimleriyle kesilerek, PCR cihazında çoğaltılır.
• Çoğaltılan bu DNA parçaları özel bir jele yerleştirilerek elektroforez denilen yöntemle büyüklüklerine göre birbirinden ayrılıp 

hareket ederken jel üzerinde iz çıkarır. Bu izi görünür hale getirmek için farklı çeşit yöntemler uygulanılarak DNA parmak izi elde 
edilir.

DNA parmak izi tek yumurta ikizleri hariç bütün insanlarda birbirinden farklıdır. 

Bu iz, canlılarda genetik bir bozukluğun olup olmadığı, türler arasındaki farklılıklar, suçlu 
tespitlerinde, babalık, analık davalarında kullanılmaktadır.



PCR Nasıl Çalışır? 

1. Klonlanacak DNA parçası restriksiyon enzimleriyle 
kesilir.

2. İçinde DNA primerlerinin yani kısa DNA 
zincirlerinin, dNTP’lerin (deoksiribo nükleozit
trifosfat), DNA polimeraz enzimlerinin bulunduğu 
solüsyona klonlanmak istenen DNA parçaları 
eklenir.

3. PCR tüpleri, PCR cihazına yerleştirilir. 
4. PCR cihazı önce solüsyonun sıcaklığını arttırarak 

klonlanmak istenen DNA parçalarının iki zincirini 
birbirinden ayırır. 

5. Ardından cihaz sıcaklığı düşürür. DNA primerleri
kalıp zincirlerle hidrojen bağı kurarak birleşir. 

6. DNA polimeraz enzimi ise ortamdaki dNTP’leri
kullanarak DNA primerlerinin ucuna nükleotitleri
eklemeye başlar ve yeni zincirleri 5’3’ yönünde 
sentezler. 

7. Böylece DNA parçasının kopyaları oluşturulur.
8. PCR cihazı bu işlemi çok kere gerçekleştirerek 

DNA parçasının çok sayıda kopyasını yapabilir.
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2.

3.

5.

4.
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6.
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8.

DNA primerleri
dNTP DNA polimeraz PCR tüpü



Jel Elektroforez Yöntemi 

1. PCR’da çoğaltılan DNA parçaları içinde jöle 
kıvamında jel bulunan bir ortama 
yerleştirilir.

2. Bu jele elektrik akımı verilir.
3. DNA parçaları jel üzerinde hareket ederek 

jelde iz çıkarırlar.
4. Daha büyük olan DNA parçaları jelde daha 

yavaş hareket ederken, daha küçük olan 
DNA parçaları jelde hızlı hareket eder.

5. Jel üzerinde çıkan bu iz özel görüntüleme 
teknikleri kullanılarak görünür hale 
getirilir. 

6. Bu iz DNA parmak izidir.

DNA 
parmak izi
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GENOM PROJELERİ

• Günümüzde prokaryot ve ökaryot canlılarda çok 
sayıda genom dizisi tanımlanmıştır. 

• Binlerce genom projesi başlatılmış olup 
çalışmalar devam etmektedir.

• Genom projeleri arasında en bilineni İnsan 
Genom Projesidir.

• İnsan Genom Projesi 1990 yılında, insan 
genomundaki tüm DNA baz diziliminin 
belirlenerek, kalıtsal hastalıklardan sorumlu 
genlerin tanımlanması ve haritalanması amacıyla 
başlatılmış olup 2003 yılında tamamlanmıştır. 

• İnsan genomu 3 milyarın üzerinde nükleotit
dizilimine sahip olup 25.000-30.000 civarında 
gen taşımaktadır.

• Kalıtsal hastalıkların kökeninin araştırılması ve 
bu hastalıkların tedavi edilmesi ancak insan 
genomunun tamamının deşifre edilmesi ve yeni 
teknolojilerle tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi 
sayesinde mümkün olacaktır.

• Genom projeleriyle ilgili çalışmalar devam 
etmekte olup her geçen gün yeni veriler elde 
edilmektedir.



GENOMİK, BİYOİNFORMATİK, PROTEOMİK

Genom ile ilgili verilerin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalara ……………………………. denir. Bu 
çalışmalarda canlıların tün genlerinin yapısı ve işlevleri değerlendirilip yorumlanmaktadır.

genomik

Biyolojik moleküllerin üç boyutlu yapılarını, dizilimlerinin tasarlanmasını, analiz edilmesini, depolanmasını 
ve bu bilgilerin paylaşılması için bilişim araçları ve teknolojilerinin kullanılmasını sağlayan alana 
…………………………………………. denir.biyoinformatik

Belli bir zamanda ve belli bir yerde bulunan tüm proteinlerin yapılarını, yerleşimlerini, miktarlarını, doku ve 
hücrelerdeki işlevlerini, diğer proteinlerle olan etkileşimini aydınlatarak ve biyoinformatik desteğe ihtiyaç 
duyan alana ……………………………………. denir.proteomik

Genom Transkriptom Proteom Metabolom


