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Hayvancılıkta Biyoteknoloji 

Prof. Dr. Fatin CEDDEN 



Giriş 

• Biyoteknoloji kelimesi çok farklı anlamlara çekilen, oysa 
modern biyolojide çok geniş bir kapsama alanına sahip bir 
tanımdır. 

• Tarım alanında biyoteknoloji mikroorganizmalar, bitkiler ve 

hayvanlar üzerindeki uygulamaları kapsar.  
• Biyoteknoloji aynı zamanda endüstriyel ve çevre bilimleri 

alanlarını da kapsamaktadır.  
• Bu da biyoteknoloji bilim dalının ne kadar geniş ve çok 

disiplinli bir çalışma sahasının var olduğunu göstermektedir. 



Biyoteknolojinin tanımı 

• Canlı bir organizmayı  veya onun ürettiği bir ürünü kullanmak 
suretiyle bir ürün üretme veya üretilen bir üründe değişiklikler 
yapmayı hedefleyen, bu suretle hayvansal ve bitkisel üretimde 
farklı beklentilerle iyileştirmeler sağlayan her türlü teknolojik 
uygulama BİYOTEKNOLOJİ olarak adlandırıldığı gibi özel 
amaçlar için mikroorganizma geliştirme çalışmaları da 
biyoteknoloji kapsamı dahilindedir.  



• Bir başka tanım ise;  
• Biyoteknoloji, özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri 

dönüştürmek veya meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı 
organizmaları veya türevlerini kullanan teknolojik uygulamalar 
bütünüdür. 



• Biyoteknoloji kavramı, “biyoloji” ve “teknoloji” kelimelerinden 

türetilerek ilk kez 1919 yılında Karl Erkey tarafından 

kullanılmıştır.  
• Bu kavramın tanımı “biyolojik sistemlerin yardımıyla 

hammaddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlerdir” 
şeklinde yapılmıştır 



Biyoteknolojinin geçmişi 
• Modern çağın bilim dalı gibi görülen biyoteknolojinin 

aslında geçmişi çok eskilere dayanar. 

• Çok eski çağlardan beri yapılagelen bazı uygulamalar 
biyoteknolojinin temelini oluşturmaktadır. 

• Buna örnek olarak hayvan yemi üretiminde silaj yemi , 
geleneksel gıda endüstrisi ve atık suların muamelesi 
verilebilir. 

• Maya kullanarak ekmek üretmek, şarap, bira gibi fermante 

ürünlerin üretilmesi, yoğurt ve kefir yapımı geçmişi çok eski 
çağlara dayanan bir anlamda biyoteknolojik uygulamalardır. 



• Günümüze gelindiğinde ise göreceli olarak yeni kabul 
edilebilecek biyoteknolojik uygulamalar ortaya çıkmıştır. 

• Rekombinant DNA teknolojisinin kullanımı ile genlerin 
klonlanması ve bu genlerin uygun sistemlerde faaliyetinin 
sağlanması 

• Örneğin: Dalak ve ilik tümör hücrelerinin hibridizasyonu ile 

hibridomaların oluşturulması, bunun sonucunda 
“monoklonal antikor” adı verilen ürünün ortaya çıkartılması 



     Modern Biyoteknoloji ise, rekombinant DNA, nükleik 

asitlerin hücre veya organellere doğrudan enjeksiyonu 

ve farklı taksonomik gruplar arasında uygulanan hücre 

füzyonu gibi tabii fizyolojik çoğalma ve rekombinasyon 

engellerini ortadan kaldıran, klasik ıslah ve seleksiyon 

yöntemlerince kullanılmayan İN VİTRO nükleik asit 

tekniklerinin tamamıdır. 



Biyoteknolojinin uygulama sahaları 



• Geleneksel biyoteknolojik uygulamalardan günümüzdeki 
yeni keşiflere kadar çok sayıdaki keşfin art arda gelerek 
oluşturduğu bir yolun döşendiğini görmekteyiz. 

• Günümüzde gelinen bu noktaya ulaşabilmek için stratejik 
ve ekonomik gereksinimlerin yanısıra biyologların, 
kimyacıların ve mühendislerin çalışmaları rol 
oynamaktadır. 



 

 

 

 

 

• 1800’lü yıllara kadar, 
geleneksel fermantasyon 

endüstrisi, içecek, ekmek ve 
peynir üretiminde bir zanaat 
olarak kabul edilirdi. 

• Bu daha çok belli bölgeler 
içinde hapsolmuş üretim 
uzmanlığı, bir anlamda 
proses yani ürün kontrol 
sistemiydi 





• 19. yüzyıldan itibaren önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır.  
• Biranın bozulmasına neden olan bir etmenin LOUİS 

PASTEUR ‘ün çalışmaları ile tanımlanması, mayaların 
fermantasyonda oynadığı temel rolün keşfi göze çarpar.

• 1896 yılında Danimarka’da HANSEN saf kültür mayası 
kullanmak suretiyle Carlsberg biralarında biyoteknolojik

uygulamayı gerçekleştirmiştir.



• 19 yüzyılı takiben ethanol ün fermantasyonla üretilmesi ve sonra motor yakıtı olarak kullanılması, 
bakır cevherinin mikrobiyal yöntemle arıtılması gibi teknikler keşfedilmiştir.

• Tıp alanında çok önemli bir keşif olan insanların hastalanmalarında bakterilerin rolünün 
keşfedilmesi, KOCH’un bu yöndeki çalışmaları, vücut savunma sisteminin anlaşılması ve koruyucu 
aşıların geliştirilmesi önemli bir adımdır.

• 20. yüzyılın başlarında atık suların anaerobik koşullarda bazı bitkiler tarafından değerlendirilmesi, 
ilk biyogaz üretim tesislerinin kurulması, Aspergillus niger adlı bir küf  türünün gıda endüstrisi için 
sitrik asit üretiminde kullanılması belli başlı biyoteknolojik uygulamalardır. 



Biyoteknolojik üretim kapsamında olan bazı çalışmalar

• Neuberg prosesi : Nitro gliserin için gerekli olan gliserolün
üretilmesi için Saccharomyces cerevisiae mayası ile 
yönlendirilmiş fermantasyon

• Weizmann prosesi : Aseton, bütanol gibi solventlerin

dumansız barut üretimi için fabrikasyonunda Clostridium

spp’nin kullanılması
• Penicillin : En önemli keşiflerden biridir. Dünya’da mikrobiyal

hastalıklara karşı kullanılan ilk antibiyotiktir.  Havadan gelen 
bir küfün anti-bakteriyel etkisinin keşfi olarak bilinir. 

Alexander FLEMING



• Bir diğer önemli keşif ise topraktan izole edilen bir 
mikrorganizma olan Streptomycetes’in ürettiği çok sayıdaki 
ürünün kullanılarak STREPTOMYCIN adlı antibiyotiğin 
üretilmesidir. 

• Yine aminoasitler , nükleotidler, enzimler, vitaminler 1940’lı 
yıllardan sonra geliştirilmiş fermantasyon ve ekstrasyon

teknikleri ile üretilmiştir.

Selman Abraham 

WAKSMAN



• Gregor Mendel’in 1866’da bezelyeler üzerinde yaptığı
çalışmalar ile genetik biliminin temelleri atılırken , 

biyoteknolojinin ilk uygulaması olarak kabul edilebilecek

seçilmiş tohumlar ile melezleme yönteminin de ilk adımları
atılmıştır .

• 1950’li yıllarda kalıtım materyalinin DNA olduğunun
anlaşılması ve Watson Crick tarafından DNA’nın yapısının
aydınlatılması ile 20. yüzyılda genetik biliminde ivmesel

gelişmeler yaşanmıştır.



• Mikroorganizmaların kullanımı ile bitkisel steroidler memelilerde salgılanan hormonlara 
dönüştürülerek tıp alanında büyük bir kullanım sahası açmıştır.

• 1960’larda insan ve hayvanların tüketebileceği proteinlerin üretimi ile beraber büyük miktarda ve 
düşük maliyetli yağ ve benzeri ürünlerin üretimi üst üste gerçekleşmiştir.

• Nitekim, tek bir hücre proteini hidrokarbonlar, metan ve metanolden üretilebilmiş, geniş bir 
skalada sürekli fermantasyon yöntemi yaygınlaşmıştır. 

• Son 70 yılda gelinen noktada früktoz şurubunun, bakteriyel insektisitlerin, ve polisakkaritlerin

mikrobiyal biyoteknoloji ile üretimi mümkün olmuştur.



Biyoteknoloji alanındaki önemli gelişmelerin kronolojisi

YILLAR ÖNEMLİ GELİŞMELER
1700 Doğa bilimcilerin melez bitkileri diğerlerinden ayırt etmesi

1900 Mendel’in karakterlerin anaçlarından döllerine geçtiğini belirlemesi ve bu

nedenle gen kavramının gelişmesi

1922 Avrupalı botanikçilerin Mendel Kuralları’ndan yararlanarak melez bitki üretimini
geliştirmesi

1953 DNA’nın yapısının belirlenmesi ile modern genetik araştırmaların başlanması

1973 Bakteriyel genlerin genetik mühendisliği teknikleri ile kullanılmaya başlanması

1983 Antibiyotiğe dayanıklı ilk genetiği değiştirilmiş tütün bitkisinin elde edilmesi

1985 Virüs, bakteri ve böceklere dayanıklı genetiği değiştirilmiş bitkilerin tarla

denemelerinin yapılması

1986 Herbisitle dayanıklı genetiği değiştirilmiş tütün bitkisine ABD’de üretim izninin

verilmesi

1987 Uzun raf ömrüne sahip gen aktarımlı domates patentinin alınması

1988 Gen aktarımlı bitkilerin piyasaya sürülmesi

1990 Herbisite dayanıklı genetiği değiştirilmiş pamuk bitkisinin ilk tarla denemesinin

yapılması



YILLAR ÖNEMLİ GELİŞMELER
1992 ABD Tarım Bakanlığı’nın genetiği değiştirilmiş gıdaların, klasikler gibi,

denetlenmesine karar vermesi

1994 Raf ömrü uzatılmış “Flavr Savr” isimli gen aktarımlı ilk genetiği değiştirilmiş
domates çeşidinin tüketicilere satışına başlanması

1995 Herbisite dayanıklı genetiği değiştirilmiş kloza ve mısır çeşitlerinin geliştirilmesi

1997 İlk hayvan klonlanmasının yapılması, Dolly adı verilen kuzu memeli olan ilk

başarılı klondur.

2000 Böcek ve virüslere dayanıklı genetiği değiştirilmiş pamuk, soya, şeker pancarı,
patates ve domates çeşitlerinin onaylanarak üretimlerinin başlaması

2000 İnsan genomu kaba taslak olarak Celera Genomicks ve İnsan Genom Projesi

tarafından tamamlanması

2000 Araştırmacılar tarafından insanlar için organ nakli kaynağı olarak domuzun

klonlanması

2000 Üçüncü dünya ülkelerinde görülen körlüğe çare olması ümit edilen genetiği
değiştirilmiş ve A vitamini içeren altın pirincin üretilmesi

2000 Bakteriyel menenjitin etmeni olarak görülen Neisseria meningitidis bakterisinin

2.18 milyon baz çiftinin tanımlanması

2001 A vitamini ve demir bakımından zenginleştirilmiş genetiği değiştirilmiş çeltik
çeşidinin geliştirilmesi





Biyoteknolojik ürün üretim alanı

Ülke Toplam tarımsal alan (ha) Biyoteknolojik ürün üretim alanı (ha)
ABD 162.824.100 64.000.000

Hindistan 157.876.400 8.400.000

Rusya 121.188.800 -

Çin 110.064.300 3.700.000

Brezilya 60.907.800 21.400.000

Avustralya 46.862.000 200.000

Kanada 45.467.600 8.200.000

Arjantin 30.924.600 21.300.000

Meksika 25.077.000 100.000

Türkiye 20.428.300 -



Mikrobiyolojik sistemler

• Biyoteknolojik ürünlerin üretiminde en uygun olan üretici mikroorganizmanın 
izolasyonu temel hedefi oluşturur.
• Üretilen ürünün aktivite, stabilite, toksik etkilerden arınmış olma gibi özelliklere 

sahip olması gerekir
• Buna karşılık mikroroganizmanın doğası, ve üretim verimi bu safhada pek önemli 

olmaz.

• Eldeki mikroroganizma hattında modifikasyon yapmak suretiyle istenen özellikler 
geliştirilebilir.
• Hücredeki bütün biyolojik olayların yönetimi, genetik bilginin taşınması, nesilden 

nesile aktarılması “DNA ve RNA” ile sağlanır.



Prokaryotik DNA

• Bakterilerde DNA hücre ağırlığının % 2-3’ü kadardır. 
• Ağırlığı 0,01 pg (1 pg = 10-12 g)

• Mikroorganizma DNA molekül ağırlığı :
- Mikoplazma 4 x 108

- Bacillus subtilis 3.9 x 109

- E. Coli 2.6 x 109 Dalton (AKB)

(Atomik Kütle Birimi)
(1 Dalton =1/12 C12)

DNA uzunluğu E. Coli de 1.1-1.5  mm

Nükleotid çifti sayısı   :  4 x 106

Kb : Kilobaz 1000 x baz çifti



Nükleik asitler: DNA ve RNA

• Nükleotid denilen alt birimlerden meydana gelmiştir.

• NÜKLEOTİD= BAZ+ŞEKER+FOSFORİK ASİT



NükleotiDler-Nükleik Asitlerin Yapı Taşları

Nükleotid= azotlu baz + pentoz şekeri ( 5 karbonlu) + fosfat grubu içerirler



Azotlu bazlar: İki çeşittir

• 9 atomlu, iki halkalı pürinler (Adenin, Guanin)
• 6 atomlu tek halka içeren pirimidinler (Sitozin, Timin, Urasil)
• A,C,G,T ve U şeklinde simgelenirler.
• A,G,C DNA ve RNA’da ortak bulunur
• T->DNA’da, U->RNA’da bulunur.



•Nükleozit- baz + şeker
•NMP = nükleozit + 1 PO4

•NDP = nükleozit +2 PO4

•NTP = nükleozit + 3  PO4

•Nükleik asitlerin yapı taşıdır
•özel NTPs: ATP & GTP

Nükleik Asit Kimyası



Nükleotitlerde Bağlanma

 Nükleotid yapısındaki bağlar son derece 
özgüldür.

 Şekerin C-1’ atomu azotlu bazla kimyasal bağ 
yapar.

 Pürinlerde N-9, 

 pirimidin ise N-1 atomu şekerin C-1’ atomu ile 
bağ yapar.

 Nükleotidlerde fosfat grubu, şekerin C-2’, C-3’ 
yada C-5’ atomu ile bağ kurar.

 Bu yapı, biyolojik sistemlerde en yaygın olan ve 
DNA ve RNA’da bulunandır.



Polinükleotitler

 İki mononükletit arasında bağ yapısında, iki şekere
bağlı fosfat grubu yer alır oluşan bağ fosfodiester
bağıdır, çünkü fosforik asit her iki taraftaki alkol
grubu ( iki şekerdeki OH grubu ) ile ester bağı yapar.
Aynı bağ, RNA da da bulunur.

 dinukleotitler & trinükleotitler
 oligonükleotitler (<20)

 polinükleotitler (>20)

 Uzun polinükleotid zincirleri varyasyon 
sağlamaktadır.
 1000 nükleotitden oluşan bir zincir  41000 kombinasyon 

ile oluşturulabilir. 
 Levene’nin tetranükleotid hipotezi bu varyasyonu 

sağlamamaktadır.



Phoebus Levene (1869-1940)



Fosfodiester bağları DNA ve RNA’nın
kovalent iskeletidir





• DNA molekülü kendini oluşturan nukleotidlerin sayısına
bağlı olarak, büyüklüğü türden türe değişen, uzun zincir
şeklinde bir yapı gösterir. İnsanda bu zincirin uzunluğu
açıldığında 2 metreye kadar varabilir. Bütün halinde elde
edilmesi zincirin hassas ve kırılgan yapısından ötürü çok
güçtür.

• Nukleotidlerin yapısı bazik olmasına karşılık, omurgadaki
PO4(fosforik asit) grubunun varlığı polinükleotid zincirlerin
asit özellikte olmalarına yol açar ve nükleik asit terimi de
bu özellikten kaynaklanır.



• DNA çift sarmalının dikkate değer ve önemli bir özelliği, molekülü
oluşturan zincirlerin birbirlerinden kolaylıkla ayrılabilmesi ve yeniden
birleşebilmesidir. Protein sentezi ve DNA replikasyonu (kendi
kopyasını oluşturması) bu özellik sayesinde meydana gelebilir.

• DNA’nın iki zinciri, birbirine sadece H bağları ve hidrofobik
etkileşimlerle bağlı olmaları nedeni ile, nükleotidleri arasındaki
kovalent bağlardaki herhangi bir kopma olmaksızın çözülebilir
(denatürasyon). Aynı şekilde çözülmüş molekülün zincirleri
tamamlayıcı bazları arasında H bağlarının oluşumu ile birleşip sarmal
yapıyı yeniden oluşturabilir (renatürasyon).



X-Işını Kırınımı

• DNA zincirleri X-ışını bombardımanına tutulur ve
molekülün atomik yapısına göre saçtığı ışınlar
belirlenir. Buna göre;

• 1947- William Astbury DNA’da 3.4 A aralıklarla
tekrarlayan yapıların varlığını doğrulamış ve DNA’nın
bir çeşit sarmal yapıda olduğunu ileri sürmüştür.

• 1950-1953- Rosalind Franklin

3.4 A aralıklarla tekrarlayan yapıların varlığını
doğrulamış ve DNA’nın bir çeşit sarmal yapıda
olduğunu daha saf örnekler kullanarak
gösterebilmiştir.



Genom; organizmadaki genetik materyal. 

Gen; özgül bir protein üretimi için gerekli  
bilgiyi kodlayan DNA parçasına gen denir. 

 Bir hücrenin taşıdığı genlerin tamamı, o hücrenin genotipini oluşturur. 

 Bu genlerin hücreye kazandırdığı özellikler ise, o hücrenin fenotipini oluşturur.

Genetik şifre



• Bakterilerde  hücre bölünmesi basit ikiye 

bölünmedir    (binary fission)

• Bakteri hücreleri bir hücre bölünme 

siklusuna sahip değildirler. Devamlı olarak 

DNA replikasyonu olur  ve bölünürler. 

Bakteri Hücresinin Bölünmesi
Prokaryotlarda DNA’nın Replikasyonu



Semi-konservatiftir; 

her bir yeni hücre ya da kromozom bir orijinal zincir ve bir yeni  zincire sahiptir.

Bakteri Hücresinin Bölünmesi
Prokaryotlarda DNA’nın Replikasyonu



Bakteri Hücresinin Bölünmesi
Prokaryotlarda DNA’nın Replikasyonu



• Özgül bir bölgeden başlar (replikasyon orijini) 

• Orijinal DNA molekülünün nükleotid bazları arasındaki H bağları helikaz enzimi ile kırılarak DNA 

heliksi açılır. 

• İki replikasyon çatalı oluşur

• Replikasyon aynı anda iki yöne birden çalışır 

• DNA polymerase III  orijinal zincirin komplementerini sentezler. 

Replikasyon orijini

Replikasyon çatalı Helikaz enzimi 
DNA heliksini açar 



3’

3’

5’

5’

5’ 3’

3’ 5’

Primase enzimi başlatıcı primer

molekülerini sentez eder.

DNA polimerase III enzimi

DNA zincirini oluşturan şekerin 3’ 
ucundaki OH grubu ile bağlanacak 
nukleotiddeki şekerin 5’ ucundaki PO4 

arasında fosfodiester bağı oluşturarak 
zincirin uzamasını sağlar. Sentez 

daima 5’→3’ yönündedir.

Replikasyon orijini



• DNA'nın yeni sentezlenen iki ipliğinden biri kesintisiz 

sentezlenirken, diğeri kesikli iplik şeklinde sentezlenir.

• Bunun nedeni;

DNA polimerazın sadece 5'-3' yönünde polimerizasyon

yapabilmesidir. Kesikli sentezde, herbir iplik parçasına 

OKAZAKİ FRAGMENTİ denir.

• Okazaki fragmentleri DNA ligaz tarafından birleştirilerek,

kesikli iplik de, sürekli hale getirilir ve replikasyon

tamamlanır.

Bakteri Hücresinin Bölünmesi
Prokaryotlarda DNA’nın Replikasyonu



• DNA’nın replikasyonu tamamlandığında birbirinin 

aynı iki DNA sarmalı oluşmuştur.

• Replikasyonun hücre bölünmesi ile birlikte olması, 

düzenli gerçekleşmesi DNA üzerindeki özgül bir 

genin kontrolündedir.

Bakteri Hücresinin Bölünmesi
Prokaryotlarda DNA’nın Replikasyonu



• RNA molekül yapısı bakımından DNA’ya 

benzemektedir. 

• Ancak DNA çift sarmallı olmasına karşılık 

RNA tek sarmallıdır.

Bu nükleotidler;

adenin, urasil, sitozin, guanin

RNA’nın yapısı



Hücrelerde birbirinden farklı 3 tip RNA bulunur.

mRNA: Genetik bilgiyi DNA’dan ribozomlara taşır.

rRNA : Ribozomlarda bulunan RNA molekülleridir.

tRNA : Sitoplazmadaki aminoasitlere bağlanıp onları aktive eden, ribozomlara yerleşmiş bulunan 
mRNA’daki uygun yerlere taşıyan RNA’dır.

RNA’nın yapısı



• Her hücrede genetik materyalin en önemli amacı;

hücrenin birçok fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli bilgiyi saklı tutmaktır.

• DNA’daki baz dizisi;

bu bilgiyi veya genetik kodu içerir.

• Bu bilgi mRNA’ya taransfer edilir ve sonra ribozomlarda hücre için gerekli fonksiyonları yerine 

getirecek proteinlere dönüşür.

• Bu olaya  “sentral doğma" adı verilir.

Protein Sentezi



ProteinDNA mRNATranscription Translation

Gen                  Protein

Transcription ve translation yüksek düzeyde kontrol edilir. Protein sentezi statik değildir. Yani mRNA ile sentezlenecek 

protein düzeyi arasında bir ilişki yoktur. 



• Bakteri hücrelerinin sitoplazmasında,

kromozomal DNA’dan bağımsız olarak bulunan ve içinde bulundukları bakterilere bazı 

özellikler kazandıran ve bu özellikleri genetik kontrol altında tutan elementlerdir.

Plazmidler



 Kendi replikasyonlarını sağlayacak genleri,

 antibiyotiklere direnç genlerini,

 U.V ışığına ve ağır metallere direnç genleri,

Plazmidler

 pilus proteinlerini kodlayan genleri,

 virulansta rol oynayan çeşitli toksin ve 

enzimleri kodlayan genleri,

 çeşitli antibiyotikleri sentez edebilecek 

genleri taşırlar.



• Transmissible plazmitler

– Bakteriler arasında konjugasyonla aktarılırlar

– Replikasyonları ve seks piluslarının sentezi için bir düzine gen taşırlar. 

• Nontransmissible plasmitler

– Küçüktürler

– Transfer geni taşımazlar

– Her hücrede 10-60 kopya kadar bulunurlar

Plazmidler



• Bir bakteri hücresi plazmid içermeyebileceği gibi, bir 

ya da birden çok plazmid kopyası taşıyabilir.

• Bir hücre farklı türlerde birçok plazmit kopyası 

taşıyabilir.

Plazmidler



• Bakteri, virus ve ökaryotik hücre 

kromozomlarında bulunan ve genom içinde 

hareket ederek yer değiştiren DNA 

segmentlerine transpozon denir.

Transpozonlar



• Transpozonal sıçramalar gerçekten çok önemli bir Evrim Mekanizması'dır, 
çünkü hem fenotipi kökten değiştirebilecek etkilere sahiptirler, hem de 
genom büyüklüğünün değişmesini sağlayabilirler. Özellikle ökaryotik
hücrelerde, genom büyüklüğü üzerinde çok ciddi etkileri vardır. Çünkü bir
transpozon, kendini kopyalayıp hem kendisini, hem de kopyasını DNA 
üzerinde farklı bölgelere yapıştırabilir. 
• Bu şekilde, genomun büyümesine sebep olur. Eğer bu değişim, canlıya

avantaj sağlarsa, gelecek nesillere de aktarılır. Böylece uzun evrimsel
süreçte canlıların genom büyüklükleri değişir. Ayrıca transpozonal
sıçramalar ve bunların korunumu farklı türlerde kıyaslanarak oldukça
güvenilir evrimsel analizler yapılabilmekte, türlerin birbirleriyle olan
akrabalıkları incelenebilmektedir



• Yüksek ökaryotların neredeyse tamamının genomlarının ortalama

%50'si transpozonlardan oluşmaktadır. Bu geniş transpozonal genler, 

genomun her köşesine saçılmış şekildedir. 
• Evrim biyologları ve popülasyon genetikçileri bu transpozonların

yerlerini saptayıp, akraba türlerde aynı lokasyonlarda bu

transpozonların varlığı incelenip, evrimsel yakınlıkları ve uzaklıkları, 
taksonomik olarak ait oldukları yerleri tespit ederek önemli sonuçlara
varabilmektedir.





Transformasyon:

Her hangi bir aracı bulunmaksızın, verici 

bakteri tarafından ortama bırakılmış olan 

DNA’nın, alıcı bakteri tarafından alınması 

yoluyla oluşan rekombinasyon türüdür.

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Transformasyon:

•Bir tür bakteri tarafından ortama serbest olarak bırakılan

serbest DNA‘nın bir başka bakteri içine alınmasıdır. 

•Alıcı hücre çevresinde bulunan DNA parçalarını  içine alabilmek için hücre duvarında bazı 

değişiklikler olmalıdır.

•Hücre üremesinin belli bir döneminde yapılan “competence faktör “ aracılığı ile hücre geçirgenliği 

değiştirilmekte ve belli büyüklükte DNA parçalarını içine alabilmektedir.

•Hücre içine alınan DNA rekombinasyon yolu ile hücre kromozomuna katılmakta ve yeni genetik 

özellikler kazanmaktadır. 

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Transformasyon:

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Transdüksiyon:

Bir bakteriye ait DNA parçacıklarının bir 

bakteriyofaj aracılığıyla, diğer bakteriye 

aktarılması

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Transdüksiyon:

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Konjugasyon

Seks ayrımı gösteren iki ayrı bakterinin, geçici 

olarak birleşmesi sonucu, bir bakterinin diğerine 

genetik madde aktarılması olayıdır.

• Bakterinin konjugasyonu ile aktarılan genetik materyal PLAZMİT adı verilen 

ekstra kromozomal DNA parçalarıdır.

• Bakterinin konjugasyon yapmasını sağlayan da bu DNA parçalarıdır.

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Konjugasyon

• İki canlı hücre arasında temas .

• Verici hücreden alıcı hücreye uzanan seks pilus aracılığı ile DNA 

geçer.

• F plazmidi (fertility plasmid) bulunan hücre verici hücre olma 

özelliğine sahiptir (F+).

• F plazmidi olmayan hücre alıcı özelliğe sahiptir (F-)

• Ancak F+ hücre ile F- hücre ile bir araya gelebilir.

F+

F-

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



Konjugasyon

• F plazmidi ait olduğu hücre DNA’sına katılması halinde Hfr hücre (high frequency

recombination) denen yeni bir verici hücre tipi oluşur.

• Hfr hücre, alıcı hücreye kendi DNA’sının tamamını ya da büyük bir kısmını 

aktarabilme özelliğini taşır.

Bakteriler Arası Genetik Madde Aktarımı



• DNA içinde yer alan yapısal değişikliklere mutasyon denir.

• Prokaryotik genlerde spontan mutasyon oranı 10-8 dir.

• Spontan mutasyonlar ya da indüklenmiş mutasyonlar (fiziksel,kimyasal etkenlerle) 

şeklinde olabilir.

Mutasyon ve genlerin yeniden organizasyonu



• Baz yer değiştirmeleri ( nokta mutasyonları )

• Transversiyon:   PirimidinPurin

• Transisyon:    Pirimidin Pirimidin, Pürin pürin

• Baz kaybı veya baz ilavesi (delesyon, insersiyon) frame shift mutation

• Yeniden düzenlenmiş mutasyonlar (rearrangement) şeklinde olabilmektedir.

• Transpozonlar ve insertion sequences aracılığı ile olmaktadır

Mutasyon ve genlerin yeniden organizasyonu



• Mutasyon sıklığı mutajen denen fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin kullanılması 

ile daha sık olmaktadır.

• Fiziksel etkenler :

U.V ışınları : timin bazları arasında dimerler oluşturur. Replikasyonda ya hiç 

kopyalanmaz ya da tek bir baz olarak algılanır.

X ışınları : Riboz –fosfat moleküllerini bir arada tutan kovalent bağları kırarak, 

serbest radikaller oluşturarak , bazlar arasındaki H bağlarını kırarak DNA’ya zarar 

verir. 

Mutajenler



• Nitröz asit ve alkilleyici ajanlar : 

Belli bir baz yapısını  değiştirerek mutasyona sebep olurlar. A-T yerine G-C çiftleri 

oluşturur.

• Baz analogları : 

5-bromourasil (timin analoğu) replikasyonda T-A yerine 5BU-G çiftleri oluşturur.

• Benzyprene : 

Tütün dumanında bulunur, DNA ‘ya bağlanır. Bir ya da daha fazla baz ilavesi veya 

kaybolmasına sebep olur.

Mutajenler



• Herhangi bir canlıdan alınan bir gen,

bakteri DNA’sı içine yerleştirilerek, yeni genin ifadesi (ekspresyonu) yolu ile insan sağlığı ve kullanım için 

önemli bir çok ürün elde edilebilmektedir.

(aşılar, insülin, ilaç sanayi, zirai amaçlı kullanım, biyodegradasyon gibi).

• İki DNA molekülü arasında gen alışverişi sonucu kromozomlar üzerinde yeni yapıların ortaya çıkmasına 

genetik rekombinasyon denir.

• DNA moleküllerinin her ikisinde de kırılma ve yeniden birleşme olur.

• DNA molekülünde rastgele yer değiştirmeler sonucu, kromozomlardan her birisi diğerine ait genetik 

özellikleri kazanır.  

Rekombinant DNA teknolojisi



Nükleik asitlerin Denatürasyonu ve Renatürasyonu

• DNA’nın denatürasyonu sonucu H-bağları kopar, çift zincir çözülür
ancak kovalent bağlar kırılmaz.

• Denaturasyon ısı yada kimyasal yolla olabilir.

• Denatürasyon sırasında DNA akışkanlığı azalır, U.V absorbsiyonu ve
denge yoğunluğu artar.

• Isı sonucu oluşan denatürasyona erime-”melting” denir

• Isıtılan DNA’nın U.V absorbsiyonundaki artışa hiperkromik kayma
denir.

• Erime sırasında, DNA’nın 260 nmdeki absorbsiyonu sıcaklığa karşı
grafiklenirse br erime profili elde edilir. Bu eğrinin orta noktasına
erime sıcaklığı (Tm) denir. DNA zincirinin %50’sinin açıldığı sıcaklıktır.



DNA’nın ısı ile denatürasyonu



DNA hibridizasyonu

• DNA çifte sarmalı ve RNA denatüre
olabilir.

• Anneal: Denatüre segmentin tekrar çifte
sarmal oluşturması

• Farklı türlerin nükleik asidleri hibrid
formlar oluşturabilirler. Türler ne kadar
yakınsa hibridizasyon o kadar kolay
gerçekleşir.

• Nükleotidler ve nükleik asidler non
enzimatik transformasyona uğrarlar.



DNA hibridizasyonu

• Moleküler genetik araştırma tekniklerinin gelişmesi araştırıcılara farklı kaynaklardan yani farklı 
organizmalardan gelen DNA moleküllerinin in-vitro koşullarda birleştirme olanağı sunmuştur.

• Farklı kaynaklardan gelen moleküllerin birleştirilmesi ile oluşan DNA moleküllerine rekombinant
DNA denir.

• Doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla da farklı biyolojik türlerden elde 
edilen DNA moleküllerinin genetik mühendisliği teknolojisi ile kesilmesi, elde edilen farklı DNA 
parçalarının birleştirilmesine genetik mühendisliği denir.

• Rekombinant DNA ise bu işlem neticesinde üretilmiş olan yeni DNA molekülüdür ve kısaca rDNA
olarak yazılır.



Genetik mühendisliği
• Rekombinant DNA üzerinde restriksiyon endonükleaz analizleri, DNA dizileme ve yönlendirilmiş 

mutasyon gibi genetik analiz ve manipülasyonlar gerçekleştirilebilir. 
• Bu işlemler için kullanılan tekniklerin tamamına  Rekombinant DNA teknolojisi denir.

• Bu işlemler kısaca; genlerin bir organizmadan alınıp üretilmesi (klonlama) ve üretilen genlerin 
temel veya uygulamalı araştırmalar için kullanılması olarak tanımlanabilir.

• Günümüzde temel bilimler, tıp, tarım, çevre gibi pek çok alanda kullanılmaya başlamıştır.



• Bu teknolojinin bilimsel temeli ise çeşitlenme yani rekombinasyon adı verilen genetik olaydır.
• Bu aynı zamanda tabiatta biyolojik çeşitliliğin önemli nedenlerindendir.
• Farklı genotiplere sahip bireylerin eşleşmesi neticesinde ana ve babaya ait özellikler döllerde 

değişik gruplamalar ile ortaya çıkar. 
• Farklı nükleotid dizisine sahip iki DNA molekülünün homoloji gösteren bölgeleri arasında parça 

değiş tokuşu olur. Bu değiş tokuş için DNA molekülleri arasında kırılmalar meydana gelir ve 
kırılma bölgelerinde karşılıklı değişim gerçekleşir.

• Sonuçta ortaya çıkan orijinal durumdaki DNA moleküllerine benzemeyen yeni yani rekombinant
bir üründür. 



• Normal koşullarda rekombinasyon eşeyli üremede mayoz bölünme sırasındaki kromozal parça 
değişimi döneminde gerçekleşir.

• Bakterilerde ise bu olay “transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon şeklinde gerçekleşir.
• Tüm bu olayların temeli DNA molekülleri arasındaki homolojidir. 

• Bu nedenle doğada genetik çeşitlenme ya aynı türe ait bireyler arasında ya da çok yakın türler 
arasında gerçekleşir. 

• Farklı türler arasındaki eşleşme engelleri, farklı türler arasında genetik bilgi aktarımına yani 
rekombinasyona izin vermez.



Rekombinant DNA teknolojisi

• Bu teknoloji sayesinde genetik materyalde planlı değişiklikler yapılabilmekte, istenen gen 
istenen canlıya aktarılabilmekte, doğal koşullarda bulunmadığı bir konak canlıda genin 
çoğaltılması ve istenen ürünü verebilmesi için nakledilen genin ifadesi (tezahürü) 
sağlanabilmektedir.

• Prokaryotik ve ökaryotik türlerin kendi aralarında olduğu kadar her ikisi arasında da gen 
aktarımı yapmak ve çeşitlilik oluşturmak mümkün olabilmektedir.

• Transgenik hayvan veya canlı; kendi genomunda başka bir türden organizmaya ait rekombinant
geni taşıyan organizma olarak tanımlanır.  



rDNA teknolojisi ve yeni fırsatlar
• Çiftlik hayvanlarına gen transferi sayesinde elde edilen yavru sayısını, süt miktarını, yapağı 

miktar ve kalitesini, yemden yaralanmayı, hastalıklara direnci artırmak hedeflenmiştir.
• Önce genlerin organizasyonu, düzenlenmesi ve mutasyonlar üzerine temel çalışmalar 

yapılmakta iken, bu teknoloji ile pek çok alanda kullanılabilen büyük bir endüstri ortaya 
çıkmıştır.



Genlerin , rekombinant DNA vektörleri içerisinde klonlanması

•Bakteriyel plazmitler klonlama vektörü olarak kullanılır. Bakteriler taşıdıkları DNA’nın kolaylıkla
izole edilebilmesi ve benzeri hücrelere tekrar aktarılabilmesi ile ilgili kolaylığı nedeniyle
yaygın şekilde gen klonlanması amacıyla kullanılırlar.

•Bakteri kültürleri aynı zamanda hızlı bir şekilde çoğalarak taşıdıkları genleri replike

ederler.

1)Vektör ve gen kaynağı DNA’nın izolasyonu

Gen kaynağı olarak insan doku hücrelerinden elde edilir.Plazmit ise E.coli bakterisin

den elde edilir ve daha sonra doğrulamada kullanılacak iki gen bulundurur: amp ,

konukçusu olan E.coli hücresine ampisilin antibiyotiğine karşı direnç kazandırır ve
lac Z , laktoz şekerinin hidrolizini katalize eden B-galaktozidaz enzimini kodlar.Plazmit

kullanılan restriksiyon enzimi için tek bir tanıma dizisi bulundurur ve bu dizi lacZ

geni içerisinde yer alır.



2)DNA’nın vektöre takılması

Enzim, plazmid DNA’yı tek bir restriksiyon bölgesinden lacZ genini bozarak keser.

İnsan DNA’sını binlerce DNA parçası oluşturacak şekilde keser , bu parçalardan biri
istediğimiz geni taşır. Daha sonra DNA parçaları karıştırılır. Bazı plazmitler istenen genle birleşir.DNA’ları
kovalent olarak bağlamak için DNA ligaz eklenir.

3)Klonlama vektörünün hücrelere aktarılması

Bu aşamada bakteri hücreleri rekombinant plazmitleri transformasyonla içeri alır.Bakteriler

LacZ- olup , lacZ genindeki bir mutasyon nedeniyle laktozu parçalama yeteneğine
sahip değildir.

4)Hücrelerin klonlanması

Transforme edilen bakteriler, ampisilin ve Xgal olarak adlandırılan bir şeker içeren katı
besiyeri yüzeyine ekilir.Çoğalan her bir bakteri , besiyerinde koloni olarak görülen
bir hücre klonu oluşturur.Bu esnada plazmitler tarafından taşınan insan geni de klonlanmış
olur.



Besiyerinde ampisilin bulunuşu sadece plazmit bulunduran hücrelerin gelişmesine izin 

verir. Besiyerinde bulunan X-gal da yabancı DNA taşıyan plazmitleri

bulunduran bakteri plazmitlerinin tanınmasında kolaylık sağlar.
B-galaktozidaz ile hidroliz edilen X-gal nedeniyle mavi bir renk oluşacaktır.Oysa gen’le 
birleşen plazmitlerde B-galaktozidaz geni bozulacağıdan X-gal parçalanamaz 
ve bu hücreler beyaz renkte görünür.

5)     İstenen geni taşıyan hücre klonlarının ayrımı

Hedeflenen insan geninden başka birçok gende klonlanmış olabilir. En zor

yöntem istenen geni taşıyan koloninin diğerlerinden ayrılmasıdır. Genin kendisi

veya gen ürünü olan protein aranmak suretiyle olabilir.

•Gen DNA’sının doğrudan aranmasına yönelik tüm metodlar nükleik asit hibridizasyonu

adı verilen  gen ve diğer bir nükleik asit molekülündeki komplementer dizi arasındaki
baz eşleşmesine dayanır.

•Komplementer molekül ,DNA ya da RNA olabilen kısa , tek zincirli bir nükleik asit

olup nükleik asit probu olarak adlandırılır.  Eğer istenen genin en azıdan bir kısmı
biliniyorsa bir prob sentezlenebilir.



•Ökaryotik DNA’nın bakterilerde klonlanması ve ifadesi ile ilgili problemlerden biri , pek çok 
ökaryotik gende kodlama yapmayan uzun bölgelerin(intron) olmasıdır.

•İntronlar ökaryotik bir genin oldukça uzun ve kullanışsız olmasına neden olur ve RNA-splicing

yeteneğine sahip olmayan bakteriler tarafından bu genin doğru okunmasına engel olurlar. 

•Bu olayı engellemek için cDNA yapımı yolu kullanılmaktadır.

•Başlangıç materyali olarak mRNA kullanılır , mRNA da intronlar doğal olarak çıkartılmıştır
ve asıl gen parçasını ifade eder. Bu mRNA hücreden izole edebilir ve DNA yapmak için kullanabilir.



•mRNA dan reverse transkriptaz enzimi

kullanılarak tek zincir DNA yapılır.

•İkinci zincir sentezlendikten sonra
elde edilen DNA lar intronları taşımayan
sadece gerekli şifreleri içeren DNA
molekülleridir.

•DNA lar vektör DNA ya bağlanarak
bakteri sitoplazması içinde genlerini
ifade edebilirler.

•Bu DNA’lar  cDNA olarak adlandırılır.



•Moleküler biyologlar , istenen ökaryotik genin klonlanması amacıyla konukçu olarak
bakterilerin yerine ökaryotik hücreleri kullanarak ökaryotik-prokaryotik uyumsuzlukdan

uzak durmaya çalışırlar.Tek hücreli maya kültürleri plazmitlere sahiptirler. Bilim

adamları maya ve bakteri DNA’larının bir araya getirildiği rekombinant plazmitler

geliştirmişlerdir.

•Ökaryotik bir kromozomun temel bileşenlerini , yabancı DNA ile birleştirerek elde
edilen ve maya yapay kromozomları(YACs) olarak adlandırılan vektörler yapılmıştır.
Bu kromozomlar normal olarak mitozdaki gibi davranır ve maya hücresi bölündükçe
yabancı DNA klonlanmış olur.

Genomik Kütüphaneler

•Her biri başlangıçtaki genomun belirli bir segmentinin kopyalarını taşıyan binlerce
rekombinant plazmidin tümü genomik kütüphane olarak adlandırılır.Plazmitlerin

dışında , bazı bakteriyofajlar da genomik kütüphanelerin yapımında klonlama vektörü
olarak kullanılırlar.

•Plazmitte olduğu gibi , yabancı DNA segmentleri , bir restriksiyon enzimi ve ligaz

kullanılarak faj genomu içerisine yerleştirilebilir.Rekombinant faj DNA’sı daha sonra
in vitro koşullarda kapsit içerisinde paketlenir ve normal enfeksiyon olayıyla
bir bakteri hücresi içine sokulur.



Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)  DNA’yı tamamen hücre dışı koşullarda klonlar

•Belirli bir genin  ya da diğer DNA dizisinin büyük miktarlarda hazırlanması için en iyi
metot , hücrelerdeki DNA’nın klonlanmasıdır. PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu

herhangi bir DNA parçasınının hücreyi kullanmadan kısa bir süre içerisinde 
çoğaltılabileceği bir tekniktir.

•Bu teknikte DNA özel bir DNA polimerazın , nükleotitlerin ve DNA sentezinde primer

olarak kullanılan sentetik tek zincirli kısa DNA parçalarının bulunduğu bir test tüpü
içerisinde inkübe edilir.

•PCR yöntemi plazmid veya faj vektörünün kullanıldığı gen klonlamaya göre çok daha
hızlıdır ve tamemen hücre dışı ortamda gerçekleştirilir.

•PCR aleti , üç aşamalı döngüyü hedef dizi çok sayıda duplikasyon oluncaya kadar

ard arda tekrar eder.



• Başlangıç maddesi hedef nükleotit dizisini içeren bir çift zincir DNA solusyonudur.

• Bu solusyona , sıcaklığa dirençli bir DNA polimeraz , dört tip nükleotit ve primerler eklenir.

• PCR’de DNA sentezini başlatmada kullanılan primerler, hedef DNA sonlarına komplementer olan kısa, tek zincirli sentetik DNA 
molekülleridir. 

• Bu şekilde primerler çoğaltılacak olan belirli bir
• DNA segmentini belirler.

• PCR uygulanmasının her bir döngüsü 
• yaklaşık 5 dakika sürer.Döngü sonunda

• hedef DNA dizisi çift zincire dönüşür.

• Solusyon tekrar ısıtılır, zincir ayrılmasıyla bir
• sonraki döngü başlar , primer bağlanır ve DNA sentezi yapılır.



DNA  ANALİZİ  VE GENOMİKS

•İstenen insan genini taşıyan bir DNA segmenti klonlandıktan sonra , kişiler arası
farklılıkları saptamak , kalıtsal bozukluk olup olmadığını anlamak , genin ne zaman
ifade olunacağını saptamak için nükleotit dizisinin belirlenmesi gerekir.

•Genomiks , mevcut tüm genom bilgisine sahip olmak olarak tanımlanabilir. DNA 

molekülünün elektrik yükü ve diğer fiziksel özelliklerine göre ayrılması jel elektroforezi

olarak bilinir.Bu yöntem , karışık haldeki DNA moleküllerini , her biri aynı büyüklükteki
DNA molekülleri biçimde ayırma prensibine dayanır.

•Restriksiyon fragment analizi , restriksiyon bölgelerini etkileyen DNA farklılıklarını
saptar.  Elektroforez ile ayrılan DNA molekülü , başlangıç molekülüne ve kullanılan
restriksiyon enzimine özgü bir band modeli oluşturacaktır.

•Ökaryotik kromozomlarındaki gibi büyük DNA molekülleri , belirgin ayrı bantlar
olarak görülen çok sayıda fragment meydana getirir.



•Jel elektroforez , makromolekülleri , elektrik alanı altında , jeldeki hareket hızlarına göre
ayırır.  DNA için hareket hızı –akım altında molekülün ne kadar uzağa gittiği- molekülün
büyüklüğü ile ters orantılıdır.

•Negatif yüklü olan DNA molekülleri pozitif elektroda yani anoda doğru hareket eder.
Elektrik kapatıldığında , her bir örnek içerisinde bulunan DNA molekülleri , büyüklük
lerine göre hat boyunca bantlar halinde ayrılırlar.En uzağa giden en kısa moleküller
jelin alt kısmındanki bantlarda bulunurlar.



•DNA jelden zarar vermeden geri kazanılabildiği için bu yöntem aynı zamanda her bir
fragmentin saf örneklerinin hazırlanması için kullanılır.
Örneğin bir genin iki farklı  alleli karşılaştırılabilir. Önce her bir DNA örneği aynı restriksiyon

enzimiyle kesilerek işe başlanır.

•Bunlar az da olsa DNA dizisinde bir miktar farklılıklar gösterir. Bundan dolayı jel
elektroforezde farklı band modeli oluştururlar.

Bir sonraki şekil

•A)Allel 2 deki tek baz çiftlik bir farklılık , belirli bir restriksiyon enzimine karşı tanıma
dizisinin bir adet azalmasına neden olur.Bu enzim allel 1’e ait DNA’yı üç parçaya(w,x
ve y) ayırırken , Allel 2’ye ait DNA’yı sadece iki parçaya(z ve y) ayırır.

•B)Elektroforez , her bir allelden ortaya çıkan restriksiyon fragmentlerini ayırır. İki allel

arasındaki kesin farklılık , jeldeki bant modelleriyle gösterilmiştir.Allel 1 ,w, x ve y olmak üzere üç banda , allel 2 ise z ve y 

fargmentlerine karşılık olan iki banda sahiptir.



Hayvan besleme ve yem 

teknolojilerinde biyoteknoloji



HAYVAN YEMLERİ VE YEM KATKI 
MADDELERİ ÜZERİNE YAPILAN 

BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR 7 TEMEL 
YAKLAŞIM TEMELİNDEDİR.



-Yemlerin kalitesinin yükseltilmesi
-Hayvanların yemden yararlanma kabiliyetinin artırılması
-Rumenin mikroflora ve mirofaunasının düzeltilmesi
-Bitkilerden istenmeyen bileşenlerin çıkarılması
-Gıdaların önceden bazı enzimlere muamelesi
-Bitki silajlarında mikrobiyal inokulantların kullanılması
-Tek hücre proteinlerinin kullanılması



HAYVANLARIN SİNDİRİM KAPASİTESİNİN
ARTIRILMASI

• Ruminantların düşük kaliteli bitki materyalini hayvansal 
ürünlere dönüştürmesi rumendeki mikroorganizmaların bitki 
polisakkaritleri olan selüloz ve hemiselüloz gibi yapısal 
maddeleri parçalama kabiliyetlerine bağlıdır.
• Rumen mikroflorası bitki hücre duvarını parçalayan enzimler 

üreten çok farklı anaerobik bakteri, fungus ve protozoa gibi

mikroorganizmalardan oluşmuştur.
• Mikroorganizmalar, hayvanlar tarafından alınan yemin daha iyi

değerlendirilmesi ve hayvanların ihtiyaç duyduğu besin 
maddelerinin sağlanması için de genetik olarak işlenmektedir.



Ruminantlarda Fermantasyon

• Anaerobik bakteri faaliyeti sırasında enerji kaynağı yan ürünler bakteri 
fermantasyonundan sağlanır. 
• Rumen mikroorganizmaları tarafından üretilen enzimler kullanılarak 

sindirim kanalındaki besinlerin sindirilmesi sağlanır.
• Her iki taraf; hayvan ve mikroorganizmalar karşılıklı fayda sağlar. 



Rumen Mikroorganizmaları

• Protozoa

• (20-200 microns boyunda) tek hücreli organizmalar
• Bakterileri ve besin partikülleri ile beslenir
• Partikülleri yutarlar ve karbonhidratları, protein ve yağları sindirirler
• Besleme rejiminden etkilenirler



• Funguslar

• Sindirim kanalında varlıklarının keşfi yeni sayılır
• Sayıları göreceli olarak azdır
• Dirençli yapıdaki lifleri sindirirler

Rumen Mikroorganizmaları



• Sellülolitik bakteriler (fiber digesters)

• Selülozu sindirir
• pH 6-7 ortamı gerekir
• NH3 formundaki azotu değerlendirir
• Cysteine and methionine gibi kükürt içeren aminoasitleri sentezlemek için 

kükürde gereksinimi vardır
• Ortama asetat, propionat, az miktarda bütirat ve CO2

bırakır
- Kaba yem temelinde bir besleme rejiminde baskın olur

Bakteri Populasyonları



• Amylolytic bacteria (starch, sugar digesters)

• digest starch

• pH 5-6 ortamı
• Peptidler veya NH3 N kaynağı olarak kullanılır
• propionat, bütirat ve laktatı değerlendirirler
• Tahıl, dane temelinde besleme rejiminde ortaya çıkarlar (Streptococcus bovis) 

• Dane rasyona hızlı geçiş ile laktik asidozu ortaya çıkarır (hızlı pH düşüşü)

laktat kullanan bakteriler



• Methane-producing bacteria

• Rumendeki CO2 ve H2’ yi kullanarak metan (CH4)

üretirler
• Mikroroganizmalar için enerji kaynağıdır
• Hayvanın enerji kaybetmesine neden olur
• Geğirme ile metan gazı çıkarılır

Metan üreten bakteriler



Kaba yem kalitesinin iyileştirilmesi

• Pre-injestif Metotlar

• Post-injestif Metotlar



Pre-injestif Metotlar

• Lignin içeriğinin azaltılması ve fermente edilebilir karbonhidrat 
oranının artırılması. Sindirilebilir proteinlerin artırılması.
• Sekonder komponentlerin azaltılması. 
• Dışarıdan fibrolitik enzimler kullanarak yem değerlendirme 

katsayısının artırılması



Post-injestif Metotlar

• Selüloz sindiriminin artırılması.
• nitrojen metabolizması etkenliğinin iyileştirilmesi.
• Ruminal ekosistemin modifikasyonu.

• Rekombinant rumen Microorganizmaları.



Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların 
kullanımı.
• Anti-besinsel faktörlerin mikro organizmalar ile yıkımı.
• Tanen bağlayıcı/yıkıcı kullanımı. 
• Okzalatlar

• Fluoroasetat

• Pyrrolizidine



REKOMBİNANT ENZİMLERİN KANATLI
BESLEMEDE KULLANIMI

• Monogastrik hayvanlar, bitki polisakkaritlerinin

hidrolizi için sindirim sistemlerinde gerekli olan

enzimlere sahip değildirler
• Hayvanlar özellikle tahıl ağırlıklı yemlerle (örn; arpa) 

beslendiklerinde bazı klinik sindirim bozukluklarına 
(örn; yapışkan dışkı)sebebiyet vermektedir.
• Rekombinant (glükanaz, ksilanaz, fitaz gibi) enzimler 

monogastrik hayvanların rasyonlarında
kullanılmaktadır.
• Bu enzimlere genellikle β-glükanaz,

pektinaz, amilaz ve proteazlar da eklenmektedir



• Bu ürünlerin eklenmesi hızlı büyümeyi ve yüksek düzeyde 
üretimin sağlanmasına yardımcı olmakta
• Bağırsaklardaki viskoziteyi azaltarak besin maddelerinin 

bağırsaklarda daha serbest hareket
etmesini sağlayarak; enzimatik hidrolizin daha etkili

olmasını ve buna bağlı olarak besinlerin bağırsaktaki
emiliminin artmasını sağlamaktadırlar.

• Alternatif olarak, üzerinde durulan diğer bir
yaklaşımda; genetik olarak manipule edilerek istenilen

enzimleri taşıyan rekombinant mikroorganizmaların
(örn. Lactobacillus) hayvanlara doğrudan verilmesi ve
bağırsaklarda üremeleri ve orada kendi enzimini

üretmesidir.



YEM KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILAN BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER 

• Antibiyotikler çiftlik hayvanlarında büyütme faktörü 
olarak uzun yıllar kullanılmıştır.
• Ancak, son yıllarda antibiyotiklerin bazı 

sakıncalarından dolayı kullanımlarına sınırlamalar 
getirilmiştir
• Probiyotikler antibiyotik kullanımına alternatif 

biyoteknolojik ürünlerin başında gelmektedir

• Sindirim kanalında mikroflora dengesini düzenlemek, 
patojenik mikroorganizmaların zararlı hale geçmesini 
ve üremesini önlemek, bu yolla yemden yararlanmayı 
arttırmak için yem katkı maddesi olarak kullanılan, 
yararlı mikroorganizmaların kültürlerinden oluşmuş 
biyolojik ürünlerdir 



• Probiyotikler toz, granül, sıvı, kapsül ve pelet
formunda olup içme suyuna veya rasyona
karıştırılarak kullanılabilirler.
• Bu mikroorganizmaların kültürleri karma yemlere ve 

silaj materyali içine karıştırılarak geniş çapta 
kullanılmaktadır 
• Probiyotik mikroorganizmaların çoğu insan ve 

hayvanların sindirim kanalı mikroflorasında doğal 
olarak bulunmakla birlikte, her biri belli bir hayvan 
türüne adapte olmuştur. 



• Laktik asit bakterileri doğada yeşil bitkilerden ve 
fermantasyonla elde edilen gıdalardan kolayca elde 
edilebilmektedir 

• B. subtilis ve yoğurt yapımında starter kültür olarak 
kullanılan L. bulgaricus ile 

S. thermophilus probiyotik olmalarına rağmen 
normalde bağırsakta bulunmazlar



Probiyotiklerin Özellikleri Ve Etki Mekanizması 

• Organik asitler üreterek ( özellikle laktik asit ) pH' ı 
düşürmek suretiyle nötr yada bazik ortamda yaşayan 
zararlı bakterilerin üremele-rini engellerler 

• Redoks potansiyelini düşürürler, böylece aerobik 
patojenlerin oksijenden yararlanmala-rını
engelleyerek gelişimlerini durdururlar

• Bağışıklık sisteminde etkili olurlar. Lenfosit aktivitesini 
yükseltir, antikor üretimini düzenler, fagosit 
hücrelerini ve antijen spesifik hücrelerini aktive 
ederler 



• Toksik amonyak ve amin üreten mikroorganizmaların 
çoğalmalarını engelleye-rek bu maddelerin birikimini 
önlerler 
• Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenlemek suretiyle 

yemden yararlanmayı arttırırlar 
• B grubu vitaminleri sentezleyerek sindirime katkıda 

bulunurlar 

• Selülaz, ksilinaz, lipaz, proteaz, betaglukanaz ve 
amilaz gibi sindirimde çok önemli olan enzimleri 
üretirler. 



• Laktik asit üreten probiyotik mikroorganizmalar; 
acidolin, lactocidin, acidophilin, nisin ve diplococcin

gibi antibiyotik etkili maddeler ve hidrojenperoksit

üreterek zararlı birçok mikroorganizmanın gelişimini 
durdurmaktadır.
• L.acidophilus'un bağırsaklardan kolesterol emilimini

etkileyerek serum kolesterol seviyesini düşürdüğü 
bildirilmiştir 
• Probiyotiklerin yangı azaltıcı ve antitümör etkisinin 

olduğu da ileri sürülmektedir 



• Probiyotiklerin etkileri bakterinin suşuna, verilen
doza, kullanıldığı zamana ve kullanım koşullarına göre
değişebilir. 
• Birden fazla bakteri suşu içeren probiyotikler daha çok

hayvan türünde etkili olmaktadır.
• Probiyotiklerin devamlı verilmesi halinde daha etkili

olduğu bildirilmektedir



Kanatlılarda probiyotik kullanımı
• Enfeksiyonlardan koruma ve gelişimi teşvik amacıyla

sindirim sistemi mikroflorasından oluşan preparatların
kullanımı öne çıkmıştır.
• Lactobasillus türlerinden oluşan bu preparatlar

sindirim ve absorbsiyonu kolaylaştırarak gelişimi teşvik
eder. 

• Epitel yüzeylerde koloni oluşturarak patojen
mikroorganizmaların gelişimini inhibe eder

• Erişkin broylerlerin bağırsak içeriklerinin bir günlük
civcivlere oral yoldan verilmesiyle, Salmonella 
enfeksiyonlarına karşı direnç artışı saptanmıştır. Bu 
uygulama 1976’dan beri kullanılmaktadır.



• Broiler civcivlerinde bir probiyotik (L. Casei) 
uygulamasının ince bağırsaklarda üreaz aktivitesini
düşürdüğü, bunun da erken yaştaki broylerlerin sağlığı
ve gelişimini iyileştirdiği bilinmektedir.
• Yumurtacı tavuklar üzerinde yapılan bir araştırmada

yeme 100 mg/kg düzeyinde probiyotik ilavesi yumurta
verimini iyileştirmekte ve yumurta kabuğunu
kalınlaştırmaktadır . Ayrıca, yumurta sarısında 
kolesterol düşürücü etki göstermektedir.



Enzim kullanımı
• Enzimler sindirim sisteminde nişasta, protein ve

yağları parçalayarak sindirimi kolaylaştırırlar. Yem katkı
maddesi olarak kullanılan enzimler mantar ve bakteri
kökenlidirler
• Bunlardan proteaz, glukanaz, selülaz, pektinaz, amilaz, 

fitaz ve lipaz gibi çeşitli enzimler tek başına veya
kombine olarak karma yemlere katılmak suretiyle yem
sanayinde kullanılmaktadır. 



• Enzim kullanımı ile yemlerin sindirilme dereceleri, 
metabolik enerji değerleri arttırılmakta ve hayvanların
yemden yararlanma oranlarında artış sağlanmaktadır
• Enzimlerin etkisini belirleyen faktörler :

- Mikrobiyal enzim aktivitelerini başta sindirim
kanalının pH’ sı olmak üzere sıcaklık ve rutubeti
etkilemektedir. Enzimler genellikle ince bağırsak pH’sı
koşullarında ( pH: 5.5-7.0 ) yüksek aktiviteye
sahiptirler

- -Enzimlerin etkinliği ilave edildiği yemin
kompozisyonu, verildiği hayvanın yaşı ve türü gibi
faktörlere göre değişiklikler göstermektedir





Çiftlik Hayvanlarında Embriyo 
Aktarımı
Prof Dr Fatin Cedden



• İlk embriyo transferi 1890 da Walter Heape tarafından Büyük 
Britanya’da tavşan üzerinde gerçekleştirildi

• Sığırda yapılan ilk embriyo transferi 1949 da gerçekleştirildi.
• Embriyo transferinden elde edilen ilk buzağının doğumu 1951 dir.



Embriyo aktarımının avantajları

• Genetik ıslah:
- Genotipik değeri yüksek damızlık dişilerden daha etkin bir şekilde 

yararlanma (dişi yönünde seleksiyon yoğunluğunun artırılması)
- Boğa adayı erkek sayısının artırılması
- Döl kontrolünün daha kısa zamanda ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi
- Generasyonlar arası sürenin kısaltılması



• İnfertilite problemi olan damızlıklarda döl verimi sağlanması : Uterus 
enfeksiyonları (kalıcı pyometra), repeat breeder (düve ve yaşlı inek), 
kronik yavru atma, ovaryum kistleri, ovaryum yapışması veya yumurta 
yolu tıkanıklığı

• Resesif  etkili genleri taşıyan damızlıkların saptanmasında (syndactyly, 
dwarfism vb)



Damızlık hayvan ithali

- Canlı hayvan ithalatına göre nakliyatı kolaydır
- Nakliyat gideri daha düşüktür
- Canlı hayvanla dışarıdan bulaşıcı hastalıkların getirilmesi riski çok 

düşüktür
- Yerli taşıyıcılara embriyoların nakli sayesinde anadan pasif bağışıklık 

sağlanır



Diğer avantajlar

• Hastalıktan arındırılmış sürülerin kurulmasında kullanılabilir
• Klonlama, cinsiyet tayini, gen transferi gibi pek çok tekniğin 

uygulanmasında ara bir safha olarak rol oynar
• Kaybolmakta olan tür ve ırkların korunmasında yararlanılabilen bir 

teknolojidir

• Bir istihdam alanıdır



Embriyo nedir?

• Embriyo bir sperm 
hücresi ile döllenmiş 
olan yumurta 
hücresidir.  

• Canlı organizmanın en 
erken safhasıdır .



SIĞIRLARDA EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASININ 
AŞAMALARI

• Verici (Donor) ve Alıcı (Recipient) hayvanların 
seçimi

• Alıcı ve Verici ineklerin östrus senkronizasyonu
• Vericilerde süperovulasyon [multiple ovulasyon 

(MOET)]

• Vericilerde uterus yıkaması ile embriyoların elde 
edilmesi

• Elde edilmiş embriyolardan sağlıklı, transfer 
edilebilir olanların seçilmesi ve transfer için 
hazırlanması

• Embriyoların alıcı hayvanların uteruslarına transfer 
edilmesi 



SÜPEROVULASYON AMACIYLA 
KULLANILAN HORMONLAR

FSH
PMSG
HMG



ALICI VE VERİCİ HAYVANLARDAKİ ÖSTRUS 
SENKRONİZASYONU

VERİCİLERDEKİ PROSTAGLANDİN ENJEKSİYON GÜNLERİ

ALICILARDAKİ PROSTAGLANDİN ENJEKSİYON GÜNLERİ

0. gün 11. Gün sabah Östrus takibi ve tohumlama

0. gün 11. Gün akşam
veya 12. gün sabah Östrus takibi

48. saat

48. saat



Süperovulasyon sonrasında elde 
edilen embriyo sayısı

Yıkama işlemi sonrasında elde 
edilebilecek embriyo sayısı 0-60 

arasında değişir.

Buna karşılık, yeterli bir ovaryum 
yanıtı elde edilmiş ise ortalama 7-10 

adet transfer edilebilir nitelikte 

embriyo elde edilebilmektedir.

Sığır embriyosunun çapı 0,2 mm 
kadardır.



Embriyo Transferi için gerekli 
ekipman

• Yıkama ve ortam 
sıvısı için kap

• Foley sondası

• Embriyo filtresi



Gerekli ekipman

• Plastik eldiven

• Boğa Sperması



Gerekli ekipman

• Mikroskop

• Payet

• Transfer 

• kateteri



Gerekli ekipman (ilaç)

• FSH
 Prostaglandin F2 alfa

(Lutalyse)



Gerekli ekipman (ilaç)

• Penicillin • Lidocaine



SÜPEROVULASYON OLUŞTURULMUŞ BİR İNEKTE 
OVARYUM REAKSİYONU



SÜPEROVULASYON OLUŞTURULMUŞ İNEKTE 
OVARYUMUN GÖRÜNÜMÜ



YIKAMA KATETERİNİN UTERUS İÇİNE 
YERLEŞTİRİLMESİ



GENİŞLEMİŞ (EXPANDED) BLASTOSİST VE 
MORULA AŞAMASINDAKİ SIĞIR 
EMBRİYOLARI



ET Tekniği (koyun)
• Embriyo vericisi 12-24 saat öncesinden aç bırakılır.
• Verici operasyon için hazırlanır : Anestezi, operasyon 

masasına yerleştirme, göbek bölgesinde yapağı kırkımı, 
operasyon alanının sterilizasyonu

• Abdomende yarık açılır , uterus ve ovaryumlar dışarı 
çıkartılır.

• Korpus luteum varlığına bakılır
• Uterus boynuzlarından embriyolar yıkama sıvısı ile toplanır 

ve daha sonra toplama sıvısı içerisinde embriyolar bulunur
• Embriyolar binoküler mikroskop altında incelenir ve en 

uygun gelişim safhasında ve morfolojik yapıda olanlar 
(morula /blastocyste) transfer için toplanır. 

• Seçilmiş olanlar ya taşıyıcılara nakledilir ya da ileride 
aktarılmak üzere dondurularak saklanır.



• Koyunlarda üremenin doğal seyrinde bir damızlıktan yılda en fazla 2-3 
kuzu elde edilebilir.

• ET teknolojisi ile bu sayı yılda 50 kuzuya kadar çıkabilir.



• Tavsiye Edilen Kültür Ortamı
• pH

• 7.2–7.6

• Osmolalite

• 270–310 mOsM/kg

• Nem:  % 100 

• Oda sıcaklığı: (15–25°C) veya 37°C  inkubatör içinde
• Tampon çözelti : Fosfat veya bikarbonat iyonu (son olarak % 5 CO2 atmosfer 

ortamı)*
• Sterilizasyon: 

Sıvı ortamının 0.22-μm-çapında membran filtreden geçirilmesi ,aseptic techniques; 
steril ekipman; 100 IU penicillin G, ve 50μg streptomycin sulphate / ml, veya25 
μg/ml gentomycin sulfate; bazen antimikotik ajan ilavesi.

• Macromolecule: Sterilize edilmiş, ısıl işlemle inaktive olmuş serum veya serum 
albumin (örneğin:Fraktion V, sığır serum albümini)

http://www.fao.org/DOCREP/004/T0117E/T0117E06.htm


Koyunda embriyo toplama



İN VİTRO EMBRİYO 

ÜRETİMİ 



İn vitro döllemenin tarihçesi 

• Karl von Baer (1825): Modern embriyolojinin 

babası olarak da kabul edilir. Köpek ovaryumu 

ve ovositleri üzerine ilk ciddi çalışmaları 
yapmıştır. 

• Walter Heape (1890): Tavşanlarda ilk embriyo 
aktarımı yapmıştır (gebelik sağlanamadı). 

• Pincus ve Enzman (1934): In vitro koşullarda 
memeli ovositinin gelişebileceğini iddia ettiler. 



• Polge (1949). Gliserol kullanarak hayvan 
sperminin dondurulabileceğini ortaya koydu. 

• Bunge ve Sherman (1953): Dondurulmuş insan 
spermi ile ilk yapay dölleme. 

• Chang (1959): Tavşanda ilk IVF sonrası yavru 
elde edilmesi 

• Yanagimachi ve Chang (1963): Hamsterde in 
vitro koşullarda kapasitasyon sonrası IVF 

• Whittingham (1972): Farede ilk embryo 
dondurma 

 



• Farede ilk in vitro embriyo kültürü: 1968 

• 25 Temmuz 1978: IVF sonrası doğan ilk bebek 

• Keçide ilk IVF sonrası canlı yavru: 1985 

• Domuzda ve koyunda ilk IVF ile doğum: 1986 

• Sığırda IVF sonrası ilk buzağı: 1982 

• Atlarda ilk IVF sonrası tay doğumu: 1991  
 

 



In vitro embriyo üretimi (IVEP) 

Kapsamı: 
 

 Ovosit toplama  

 

 In vitro maturation (IVM) 

 

 In vitro fertilization (IVF) 

 

 In vitro kültür (IVC)  



Neden İnvitro dölleme? 

• Klasik in vivo embriyo üretiminde 
süperovulasyon amaçlı hormon 
uygulamalarına yanıt veremeyen hayvanlarda 
embriyo üretimi 

• Gebe hayvanlardan ovosit toplayabilme 

• İn vivo embriyo üretimine müsaade etmeyen 
bir sakatlık veya hastalık geçirmiş olan 
damızlıklardan ovosit üretimi 



• Ani kesime gitmiş veya gidecek olan değerli 
damızlıklardan döl alabilme 

• İn vivo embriyo üretimine oranla çok daha 
sıklıkla ovosit toplayabilmek ve dolayısıyla 
daha sıklıkla embriyo üretebilme imkanı  



Ovosit toplama  

Canlı hayvanda 

Ovum pick-up 

Kesilmiş hayvanda 

Aspirasyon 



Ovosit toplama 

Mezbahalardan ovaryum  

toplanması 

Tuzlu su ve 

antibiyotik içeren 32-

37°C ortamda nakil 

Follikül aspirasyonunun (2-8 mm)  

Aspirasyon ortamında 

 (TCM-199 + 10% FCS) yapılması 



Ovasitlerin kalite yönüyle sınıflandırılması 

A Sınıfı: Kompakt yapıda Kumulus-ovocit-kompleks   

                        (COCs) nin bütünlüklü bir yığın oluşturması, en       
                        az 4 ve daha fazla katmanla çevrili bir ovosit,  

                        homojen ve granüllü ovoplazma görülmesi 
 

B Sınıfı: 2-3 sıralı  kumulus hücrelerinin çevrelediği bir   
                        ovosit, homojen ve granüler yapıda ovoplazma 

 

C Sınıfı:  Ovositi çevreleyen hücreler kısmen veya  

                        tamamen eksik, yanlara doğru açılmış ve  

                       dağılmış kümülüs hücreleri, homojen olmayan ve  

                        koyu renkte ovoplazma 

 



Ovositlerin kalite 

yönünden 
değerlendirilmesi: 
Üstten ilk ve ikinci 
ovosit A sınıfı 
kalitesinde 

ovositler olarak 

değerlendirilir. 
Ortada solda B 

sınıfı, sağdaki ise C 
sınıfında yer alan 
ovositlerdir. Alttaki 

solda B sınıfı 
sağdaki ovositler 

ise IVF için 
kullanılamayacak 
nitelikte C sınıfının 
altında olanlardır. 



In vitro fertilizasyon   

Dondurulmuş 

 semen   

Çözdürme 

In vitro sperm muamelesi ve kapasitasyon 

In vitro koşulda  
Olgunlaştırılmış ovosit 

Inkübasyon (18 saat boyunca 

1-2 milyon/ml spermatozoa ile)    

IV kültür ortamında zigotların tutulması  



Sperm muamelesi ve 

Kapasitasyon 

Kültür ortamında bekletme 

 

spermatozoa motilitesinin iyileştirilmesi 
 

Akrozom reaksiyonunun başlatılması  
 

Başarılı bir in vitro döllemenin sağlanması 



 Kapasitasyon ortamı 
komponentleri 

Bovine serum albumin 

 

Heparin - glucoseaminoglycans 

 

Kaffein – cyclic nucleotide phosphodiesterase  

                      inhibitor 



In vitro embriyo kültürü 

İn vitro kültür ortamında zigotların bekletilmesi 

50-100 μl  IVK ortamına  35 mm  

Petri kutuları içinde  10-15 lik gruplar halinde yerleştirme 

 9 gün boyunca IVK ortamı ve  CO2  altında 38.5°C’de  

inkübasyon  (5% CO2 gazı, 90-95% nem) 



In vitro dölleme ve 
olgunlaştırma ile ilgili önemli 

hususlar 
 Su kalitesi 

 

 Tampon çözelti kullanımı ve Osmolarity 

 

 Kültür ortamı 
 

 Matürasyon (olgunlaştırma) süresinin etkisi 



Diğer hususlar.. 
Antibiyotik & mineral yağ kullanımı 
 

Işıktan koruma 

 

Sıcaklık ve gaz  
 

Kültür ortamının saklanması 



Kultur için kullanılan 
ek ürünler  

Protein  

 

Hormonlar ve büyüme faktörleri 
 

Kültür kabı 
 



In vitro kultur sistemi 

 

Somatik hücre barındıran 

Kompleks ortam  
Basit ortam 



Kompleks ortamda kültür 

TCM-199 

F-10 

MEM 

RPMI 

Oviductal epithelia cells 

Granulosa cell 

VERO (Afrika Yeşil  
   maymunu böbrek epiteli) 

BRL 

STO 

3T3 

Somatic cells 



Basit kültür ortamı 

 mCRaa1 

 mCRaa2 

 mSOFaa 

 KSOMaa 

 G1/G2 

 

No somatic cells 



Embriyo kalitesini iyileştirme 
için kriterler 

Mükemmel : Sferik,Simetrik ve üniform hücre 
boyutu   

  iyi  : Az sayıda dışarı saçılmış ve düzgün olmayan 
formda blastomer hücresi  
Orta  : Dışarı saçılmış blastomerler, az sayıda 
dejenere hücrenin varlığı  
                

Kötü  : Çok sayıda dışarı saçılmış blastomer ve 

                       dejenere hücre  



Embriyo gelişiminin 
değerlendirilmesi 

2-16 hücreli safha 

Morula :  32 den fazla hücreli safha 

Kompakt morula : Blastomerlerin kompakt görünümü 

Erken blastocyst : Blastosol boşluğunun yeni oluştuğu 
safha   

          Blastocyst : Bariz görülen blastosol & hücre 
farklılaşmasının başlaması 
Genişlemiş  blastocyst : Embriyo genişlemiş zona 

incelmiş 

Açılmış blastocyst : Embriyonun kısmen veya tamamen 
zona pellüsidadan çıkması 



  

IV Embriyo  

Üretiminin 

sahaları 

Kök hücre Transgenik hayvan 

Klonlama  

Cryopresevation 

Embryoda cinsiyet tayini Drug testing 

Erken dönem 
gelişme 
genetiği 

Genomun 

yeniden 

programlanmas

ı 



Dünya’da IVF yoluyla embriyo üretimi 

Toplam Uyarımlı Uyarımsız 

Ülke uygula

ma 

Oosit 

sayısı 
Embri

yo say. 

uygula

ma 

Oosit 

sayısı 
Embri

yo say. 

uygula

ma 

Oosit 

sayısı 
Embri

yo say. 

Finlan

diya 

148 1084 235 0 0 0 148 1084 235 

Fransa 256 2441 778 212 2203 716 44 238 62 

Alman

ya 

1631 13663 2244 - - - - - - 

İtalya 730 9258 1481 - - - 730 9258 1481 

Hollan

da 

5818 45395 8727 - - - 730 9258 1481 

İspany
a 

55 668 103 54 614 83 1 54 20 

Rusya 446 1808 195 0 0 0 446 1808 195 

Avrup 9092 74397 13780 274 2897 816 4543 12442 4237 



Mezbaha kökenli ovaryumlardan oosit üretimi 

Ülke Verici sayısı Toplanan oosit 

sayısı 
Transfer edilebilir 

embriyo 

Almanya 24 889 165 

İtalya 10 428 108 

Litvanya 3 9 0 

Hollanda 28 1146 161 

Toplam 65 2472 434 



Çiftlik Hayvanlarında Cinsiyetin 
Denetimi



Cinsiyetin belirlenmesi

• Demokritus (MÖ: 470-

402)

• Sağ testisten erkek, sol 
testisten dişi yavruların 
dünyaya geldiğini ileri 
sürmüştür. 



Fötal yaşamda cinsiyetin teşhisi
• Ultrasanografi

cihazıyla yapılabilen 
bir teşhistir.

• Fötusta genital
çıkıntının 
pozisyonuna göre 
cinsiyet tayin 
edilebilir.

• Gebeliğin 60-80. 
günlerinde % 99 
isabetle cinsiyet 
tahmin edilebilir.

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://loribovinesection.blogspot.com/2013_08_01_archive.html&ei=Z3iAVMXfOIKrPMLegLAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFsdHfUL3S6Dnxt7o_cd_u5D4kFQw&ust=1417791948462170
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://loribovinesection.blogspot.com/2013_08_01_archive.html&ei=Z3iAVMXfOIKrPMLegLAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFsdHfUL3S6Dnxt7o_cd_u5D4kFQw&ust=1417791948462170


Embriyoda cinsiyet tayin
• Günümüze kadar 5 farklı prensip ile cinsiyetin embriyoda erken 

tahmini yapılmıştır:
• 1. Sitogenetik yöntem ile embriyonik cinsiyetin

• belirlenmesi,

• 2. Immunolojik yöntemle embriyonik cinsiyetin

• belirlenmesi (HY antijeninin belirlenmesi),

• 3. X kromozomuna bağlı enzim aktivasyonlarını
• saptayarak embriyonik cinsiyetin belirlenmesi,

• 4. Embriyonik gelişim dönemine göre embriyonik

• cinsiyetin belirlenmesi (erkek ve dişi embriyolar
• arasındaki metabolik aktivite farklılıklarının
• saptanması),
• 5. Y kromozomuna özel DNA zincirlerinin kullanılmasıyla
• embriyonik cinsiyetin belirlenmesi.



Sitogenetik Yöntem ile Embriyonik Cinsiyetin

Belirlenmesi

• Embriyodan biyopsiyle az sayıda hücre alınır. 
Mitozdaki hücre bölünmesini durdurmak için, 

metafaz bloke edici bir madde (orn. colcemid) ile 

kültüre konur.
• Lam uzerine aktarılan hücreler fikse edilir, DNA’ya 

özel bir boya maddesi ile (orn. Giemsa) boyandıktan 
sonra mikroskop altında incelenir.

• Cinsiyet teşhisi icin iki X kromozomu veya bir Y 

kromozomunu görmek yeterlidir.



• Tavşanlarda inaktif X kromozomu olan Barr
cisimciği görüntülenerek yapılabilir.

• 10-15 günlük sığır embriyolarında trofoblast
hücre biyopsisi ile teşhis

• 6-7 günlük sığır embriyosunda biyopsi ile 
sitogenetik teşhis (başarı % 60’ın biraz 
üzerinde)

• Mikro manipülasyonla 6-7 günlük yaştaki 
embriyoyu bölüp bir yarısında sitogenetik
analiz. Biyopsi ile alınan parça kültüre konarak 
çoğaltılır. Başarı % 60 civarındadır.



Immunolojik Yöntemle Embriyonik Cinsiyetin

Belirlenmesi (HY antijeninin belirlenmesi)
• Cinsiyete spesifik antijenin immunolojik olarak 

ortaya konulması, embriyoda cinsiyetin 

belirlenmesine imkan tanır.
• Bu antijen  farelerde erkekten alınan deri 

dokusu parçalarının dişiye nakledildiğinde 
dokunun reddedilmesi ile ilişkilendirilerek 
varlığı bulunmuştur.



• Erkek farede bu antijen Y kromozomu üzerinde 
bulunduğu için Histocompatibility-Y veya H-Y 

antijeni adı verilmiştir.
• Pek çok türün erkek embriyolarında bu 

antijenin varlığı immunofloresans ve sitolitik

yöntemlerle saptanabilmektedir.



• Sitolitik yöntem: Embriyolar H-Y antiserum ve 

komplementi icerisine bırakılır. H-Y antijenini 

taşıyan erkek embriyoların gelişmeleri durur 
veya hucrelerinde erimeler oluşur.

• Bir bozukluk gözlenmeyen diğer embriyolar 
dişi olarak değerlendirilir.

• Immunofloresans yöntemi: Embriyoları 
antikorla muamele ardından özel floresan
boyalarla boyamak suretiyle ortaya çıkan renk 
değişikliği cinsiyet ayırımında kullanılır.  



X Kromozomuna Bağlı Enzim Aktivasyonlarını
Saptayarak Embriyonik Cinsiyetin Belirlenmesi

• Dişilerde, X-kromozomuna bağlı belirli 
enzimlerin hücre konsantrasyonu ile 
aktiviteleri erkeklerinkine göre iki kat fazla 
olmaktadır.

• Morula ve blastosist safhasında bulunan fare 
embriyolarında, X kromozomuna kodlanmış 
enzimlerin (Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz (G-

6-PD), Hypoxanthinephosphoriboxyl

Transferase) araştırılmasıdır.



Y Kromozomuna Özel DNA Zincirlerinin Kullanılmasıyla
Embriyonik Cinsiyetin Belirlenmesi

• Bu yöntemin esası Y-kromozomu üzerindeki
komplementar yapı olan DNA-fragmentlerinin kullanılmasıdır.
• Erkek cinsiyete özel DNA problarının kullanılmasıyla sığırlarda

%100 doğruluk oranıyla cinsiyet saptanabilmektedir.
• Bu yöntem ile 6-7 günlük inek embriyolarında
• cinsiyet teşhisi icin 3 aşamalı işlem yapılır:

● Embriyodan hücre alınması (biyopsi),
● Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR),

● Spesifik PCR fragmentinin elektroforetik olarak

belirlenmesi



• Biyopsi işlemi, embriyolardan 100-200 büyütme
altında, mikromanuplasyon ile 1-10 adet blastomer

alınmasını kapsar.
Biyopsi materyalinin alınmasından
cinsiyet teşhisine kadar 3-5 saat geçmektedir.
Bu durum embriyoların taze transferini mümkün 
kılar.



• Sığır, at,koyun, fare  ve insan embriyolarında
PCR kullanarak cinsiyeti saptamak mümkündür.

 Yine gebe hayvanlardan alınan kan 
örneklerinde de PCR tekniğiyle erkek yavruya 
ait genetik materyal ortaya konabilmektedir.



• PCR uygulamasından sonra DNA çözeltisi
Agaroz jel içerisine aktarılarak elektroforez

işlemine geçilir. Bu işlemle, aranan sekanslar 
diğer proteinlerden ayırt edilir.

• Yaklaşık 30-60 dakika sonra aranan gruplar

saptanabilmektedir. 

• Erkek embriyo belirli bir Y-kromozomun 

parçasına özel olan floresan band verir.



Cinsiyeti Belirlenmiş Sperm 

• Biyoteknolojik gelişmelerde gelinen son noktalardan biri de 
cinsiyeti belirlenmiş sperma üretimidir 

• Fertilizasyon sırasında X kromozomu taşıyan ovum, X 

kromozomu taşıyan sperm ile birleşirse dişi (XX), Y 
kromozomu ile birleşirse erkek buzağı (XY) oluşacaktır. 

• Tohumlama öncesi spermler X ve Y kromozomlarına göre 
ayrılır ise, bu spermler ile yapılan tohumlamalarda 
embriyoların cinsiyetleri de önceden belirlenmiş olacaktır. 

• Santrifügasyon, elektroforez, sedimentasyon, filtrasyon, 

muhafaza mediumundaki pH değişiklikleri, immunolojik

teknikler ve motilite kriterleri gibi yöntemler kullanılmaktadır. 



• Ancak bu yöntemler ile elde edilen cinsiyeti belirlenmiş 
sperm oranları bakımından ciddi farklılıklar vardır. Bu 
tekniklerin pratikte kullanılmasının pek  güvenilir olmadığı 
bildirilmiştir. 

• Sperm hücrelerinde cinsiyetin belirlenmesi için günümüzde 
kullanılan en popüler ve en ileri teknik Flow- Sitometri

yöntemidir. 
• Bu yöntemle % 90 oranında arzu edilen cinsiyette yavru elde 

etmek mümkündür 
• X ve Y kromozomlarını taşıyan spermlerin ayrılması esasına 

dayanmaktadır. 



Flow-Sitometri
• Yöntemin prensibi X kromozomu taşıyan spermin, Y 

kromozomu taşıyan spermden yaklaşık % 3-4 kadar daha fazla 
DNA taşımasına dayanmaktadır. 

• Bu metotta DNA fluorochrome boya (HO33342) ile 
boyanmakta ve lazer ışığı altından geçirildiğinde daha çok DNA 
taşıyan X kromozomu, Y kromozomuna göre daha parlak renk 
vermektedir. 

• Flow-Sitometri ile yapılan sınıflandırmada, başarı bir ölçüde 
işlem hıza bağlıdır. Sığır spermleri için ayırma hızı saniyede 
3000 - 4000 canlı spermatozoit üretimi olarak belirlenmiştir. 

• Sınıflandırma sırasında yavaş bir ayrım yapıldığında başarı 
oranı % 93, hızlı  ayrımda ise başarı  % 87’e inmektedir.

• Ayırma sonrası spermlerin % 20’sinin kaybedilebileceği dikkate 
alınmalıdır. 







• İşlem sırasında spermde şekilsel bozulmalar ve 
sperm sayısındaki azalmalar fertiliteyi
azaltabilmektedir.

• Ayırma işlemi sırasında meydana gelen 
spermatozoa kayıpları nedeniyle 
tohumlamada kullanılan dozdaki spermatozoa
sayısı daha azdır (2 milyon motil spermatozoa)

• Ayırma işlemi ile % 90 oranında doğacak 
buzağının cinsiyeti belirlenebilmektedir. 



• Cinsiyete göre ayrılmış sperma ile yapılan 
tohumlamaların başarısı, ayrılmamış normal 
sperma ile yapılanın %80-90’ı kadardır, yani 
başarı daha düşüktür.

• ABD koşullarında cinsiyeti ayrılmış spermin 
doz fiyatı normal sperma dozuna oranla 20-25 

USD daha pahalıdır.



• ABD’nin Wisconsin eyaletinde etçi sığır 
yetiştiricilerinin sürü yenileme amacıyla daha 
çok dişi sperma tercih ettiği görülmüştür. 

• Erkek buzağı hedefleyenler ise pazara sunacağı 
kasaplık hayvan sayısını artırma beklentisiyle 
cinsiyeti ayrılmış sperma kullanmaktadır.



Spermada cinsiyet ayırımında kullanılan 
cihaz





Transgenik Hayvan Üretimi
Hayvancılıkta biyoteknoloji dersi



TRANSGENİK HAYVAN TEKNOLOJİSİ

• Transgenik hayvanlar gen transferi yoluyla hücrelerinde yabancı
genleri taşıyan hayvanlardır. 
• Çiftlik hayvanlarına gen transferinden beklenenler şunlardır:
• Hayvanların büyüme parametrelerinin iyileştirilmesi, üreme oranının

artırılması, süt üretimi, besin değerinin artırılması ve
kompozisyonunun değiştirilmesi (laktozsuz süt, amino asit yapıları
değiştirilmiş proteinler vb)



• Yapağı üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, 
hayvanların yemden yararlanma kabiliyetlerinin
artırılması, hastalıklara dirençliliğin yükseltilmesi, 
transgenik hayvanların organ vericisi haline getirilmesi
amaçlanmaktadır

• İnsan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli olan bazı
proteinleri ve terapötik maddeleri gen transferi
yoluyla hayvanların kanından veya sütünden
salgılanarak elde edilmesi amaçlar arasındadır.



Transgenik hayvanlar üretim teknikleri 

•Transgenik fare: Kullanılan yöntemler (Retrovirus vectorü, DNA micro-
enjeksiyonu, embriyonik kök hücre ( stem cell)kullanımı, Cre-loxP
rekombinasyon sistemi, Yüksek kapasiteli vektörler)

•Transgenik farede hedeflenen belli başlı amaçlar: applications 
(Alzheimer tedavisi, test sistemleri oluşturmak, hücre ölümünün 
kontrolü)

•Çekirdek transferi ile transgenik çiftlik hayvanı üretimi
•Transgenik sığır, koyun, keçi ve domuz

•Transgenik kanatlı hayvanlar
•Transgenik balık



Pronükleer mikroenjeksiyon yöntemi

 Bu yöntem yabancı genetik materyalin bir hücreli aşamadaki embriyoların 
pronukleuslarına direk olarak aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Pronükleer
mikroenjeksiyonla genin aktarımında, genler genoma birkac ile yuzlerce kopya 

arasında değişen sayıda rastgele bolgelerden integre olmaktadır.
 Aktarılmış olan gen anneden yavruya aktarılarak generasyonlar arası geçiş özelliği 
gösterebilmektedir. Yöntem ilk kez fareler üzerinde
calışılmıştır.  
 Koyun, sığır gibi çiftlik hayvanlarının kullanıldığı başarılı calışmalar yapıldığı 
bildirilmiştir.
 Mikroenjeksiyon yönteminde transfer edilecek genin iki temel bolgeden oluşacak 
şekilde hazırlanması gerekir. İlk bölge protein kodlayan diziler olan exon ve protein 

kodlamayan diziler olan intronlardan oluşur ve transkripsiyonel unite olarak 

adlandırılır. İkinci bolge promotor, enhancer, reporter olarak adlandırılan genin 
ekspresyonunu kontrol eden düzenleyici elementlerin bulunduğu bölgedir.



 Promotor bölgeler transgenin ekspresyon gostereceği bölgeleri ve zamanı 
belirleyen düzenleyici diziler olarak tanımlanmaktadır. Enhancer bölgeler
bulunduğu genin transkripsiyonunu arttıran dizilerdir.
 Protein kodlayan diziler reporter olarak adlandırılır ve translasyon başlama 
kodunu, transgen sonlandırma kodonu ile kozak dizisi olarak adlandırılan
özel dizilerden oluşurlar

 Mikroenjeksiyon zamanının ve uygulanacak bölgenin seçimi önemidir. 
Mikroenjeksiyon aşamasında, dişi ve erkek pronukleusu

görünür halde olan bir hücreli aşamadaki embriyolar seçilmektedir. 
 Mikroenjeksiyonun dişiye göre ortalama iki kat büyüklükteki erkek pronukleusa

1-2 pikolitre miktarında  yapıldığı ve pronukleusun iki katı büyüklüğe ulaşmasının 
mikroenjeksiyonun başarılı bir şekilde gercekleştirildiği yönünde en önemli 
gösterge olduğu bildirilmektedir. 
 Bir diğer husus; yüksek konsantrasyondaki genetik materyalin enjeksiyonu
embriyoların ölümüne sebep olmaktadır. 
 Ortam ısısının da işlemin başarısını etkileyen önemli bir diğer parametredir. 
Mikroenjeksiyon başarısı kadar, mikroenjeksiyon yapılmış embriyoların taşıyıcı 
dişilere aktarımını da uygulamanın hassas bir aşamasıdır.



Viral vektörlerle gen transferi tekniği
• Hayvanlarda embriyonal dönemde, ökaryotik viral

vektörler aracılığı ile gen transferi yapılabilmekte ve 
aktarılan genler genomik yapıya katılarak 
expresyonları sağlanmaktadır.
• DNA ve RNA karakterinde genetik materyal

taşıyan viruslar içerisinde en çok tercih edilen
viral vektor RNA karakterli bir virus yani

retrovirus.



Retroviral gen aktarımı:

 Erken gelişim dönemindeki embriyoların (8-16 hücre), aktarımı yapılmak 
istenen gen bölgesini taşıyan rekombinant retroviral vektorler ile enfekte

edilmesi prensibine dayalı bir gen transfer yöntemdir. 
 Retrovirusler, yüksek entegrasyon kapasiteleri ve taşıdıkları genetik 

materyalin hedef genoma tek kopya olarak entegre olma başarısının 
yüksek olması özellikleri nedeniyle ideal taşıyıcılardır

 Retroviral gen transferi yöntemi kullanılarak, sığır, koyun, tavuk, balık ve   
laboratuar hayvanlarında başarılı gen transferi çalışmalarının yapıldığı 
bildirilmiştir.

• Genetik materyal olarak RNA taşıyan rekombinant retroviruslerin hedefe

aktarımı ile virusun yapısında bulunan viral ters trinskriptaz enzimi  

aktifleşir ve RNA formundaki genetik materyal DNA’ya çevrilerek genoma 
entegre olur. 

 Retroviral gen aktarım metodunda karşılaşılan en büyük sorun virusun

fiziksel hacminin getirdiği fiziksel kısıtlama sebebi ile yalnızca sınırlı  
büyüklükteki genetik materyalin aktarılabilmesidir. Transfer edilecek

geni taşıyan retrovirusların hazırlanması için teknolojik laboratuar
gerekmesi ve maliyetinin yüksek olması yöntemin olumsuz  yanıdır.



Embriyonik kök hücre yöntemi:

 Embriyonik kök hücreler blastosist aşamasındaki embriyoda
embriyonik disk hücre kitlesinden köken alan hücrelerdir. 

 Bu hücreler endoderm, mezoderm ve ektodermden koken alan coklu hucre

tiplerine donuşebilme yeteneğine sahiptir. Embriyonik kök hucreler, ilk kez 

Evans ve Kaufman adlı araştırıcılar tarafından 1981yılında fare embriyolarından 
elde edilmiştir.

 Embriyonik kök hücre yolu ile gen aktarımı; elektroporasyon veya 

transfeksiyon yolu ile gen aktarımı yapılmış kök hucrelerin morula ya da

blastula aşamasındaki  başka embriyoya aktarılması olarak tanımlanır. 

 Embriyonik kök hücre ile gen aktarımının avantajlarından biri, genetik 

manipulasyon sonuçlarının hücreler embriyoya verilmeden once in-vitro

olarak, gerek farklılaşmamış hücrelerde gerekse farklılaşma esnasında 
izlenebilmesidir.



Spermatozoa hücreleri aracılığı ile gen transferi:

 Spermatozoa hücreleri kullanılarak gen transferi yapılabileceğini bildirilen ilk 
calışma 1971 yılında Brackett ve ark. tarafından farelerde yapılmıştır.  Sonraki 
yıllarda spermatozoa hücreleri ile gen aktarımı yontemi sığır, koyun, keci, domuz gibi

birçok çiftlik hayvanında uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 
 Spermatozoaların yabancı bir geni yapısına katma yeteneğinin yüksek olduğu, 
ancak bunun mekanizması ile ilgi kesin bir bilgi bulunmadığı bildirilmektedir.

 Yöntemin uygulanışında transfer edilecek gen spermatozoalar ile birlikte birkaç 
saat inkubasyona tutulur. İnkubasyon sonunda gen transferi gercekleşmiş
olan spermatozoalar ile in-vitro fertilizasyon işlemi yapılır. 
 Spermatozoa aracılığıyla gen transferi, yöntemin doğallığı nedeniyle en olumlu
gen transfer tekniklerinden biri olduğu düşünülmektedir. Özellikle domuzlar 
kullanılarak yapılan çalışmalarda oldukça yüksek bir başarı elde edilmişken
aynı başarıya sığırlarda ulaşılamamıştır.
 Nispeten daha kolay ve düşük maliyetli olan bu yöntem, spermatozoanın çok 
özel ortamlarda yaşama gücünü koruyabilmesi, yaşam süresinin ise kısa olması 
nedeniyle dezavantajları olan bir uygulamadır.



Klonlama teknolojisi ile gen transferi:

 Klonlama teknolojisi ile gen transferinde kullanılan en temel teknik nükleer 
transferdir. 

 Nükleer transfer, verici anneden alınan döllenmemiş yumurtanın
çekirdeğinin çıkarılması ve kopyalanmak istenen başka bir organizmadan alınan 
hücrenin çekirdeğinin bu içi boşaltılmış yumurtaya aktarılması yolu ile
tüm organizmayı kopyalama prensibine dayalı bir tekniktir. 
 Nükleer transfer yapılan yumurtalar elektrofüzyon ve aktivasyon işlemlerinden 
sonra in-vitro kültür ortamlarında kültüre alınırlar. 
 Yöntemin uygulama anında hücrelerin hücre döngüsünün hangi evresinde 
bulunduğunun nükleer transfer başarısını etkileyen en önemli parametre olduğu 
görülmüştür.



Elektroporasyon:

 Hayvan hücrelerine yabancı DNA’nın 
transferinde kullanılan ve başarılı 
olduğu bildirilen bir metodudur. Sözü 
edilen bu yöntemde hücre 

membranının geçirgen özelliğinden 
yararlanılır. Döllenmiş yumurtaya 
elektrik akımı verilerek
membranda oluşan geçiçi porlardan

DNA’ nın aktarımı sağlanmaktadır. 

 Elektroporasyon yönteminin büyük 

tecrübeye ve manuplasyon becerisine

sahip olmaksızın uygulanabilmesi 
tekniğin önemli avantajıdır.





Büyümenin Arttırılması Amacıyla Yapılan Biyoteknolojik
Uygulamalar 

o Gelişme ve büyümeyi hızlandırmak üzere hayvanlara hormon
preparatları verilebilmektedir.

o Bu yöntem ile hayvanlarda büyüme ve gelişme hızlanarak kısa bir
sürede verimli hale gelmesi sağlanır.

o Başlıca iki şekilde yapılmaktadır.
-Ekzojen somatotropin kullanılması
-Somatostatin’in inaktivasyonu



Süt Veriminin Arttırılması

Bovine somatotropin’in (BST, sığır büyüme faktörü)
süt ineklerinde kullanılması, meme dokusunun süt
salgısını sentezleme kapasitesini artırmaktadır.
Sonuçta süt salgısı hayvan türlerine göre değişmekle
beraber %20-30 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Sadece vücuda enjeksiyon yoluyla verilebilir. Yeme
karıştırılması halinde ise sindirim sırasında yıkıma
uğrar. Doğum sonrası ineklere 60-80 gün boyunca
günlük olarak enjeksiyon yapılır.



rSTH (rekombinant sığır somatotropini

• Serum IGF-1 düzeyi sütte normale göre % 10 oranında arttırıcı bir etki 
göstermektedir.

• IGF-1 östrojenler, androjenler gibi büyümeyi uyarıcı hormonlarla 
etkileşime girebilmektedir.

• İçme sütü yüksek düzeydeki IGF-1 den önemli ölçüde etkilenmektedir.
• Sütün yoğurda dönüştürülmesinde ise IGF-1 mikroroganizmaların

bazıları tarafından kullanıldığından IGF-1 bertaraf edilir. 



Süt Üretiminde Transgenik Hayvanların 
Kullanılması

Sığır ve koyun embriyolarına süt protein sentezini
kodlayan genlerin transferi ile bu hayvanların daha
çok süt verimine sahip olması sağlanacaktır.
Çalışmaları halen bilim dünyasında devam etmektedir.



YAPAĞI KALİTESİNİN ARTIRILMASI 

 Transgenik hayvan teknolojisi ile koyunların yapağı
kalitesini artırmaya yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. 
Mikroinjeksiyon tekniği ile elde edilen transgenik

koyunlarda IGF-1 (İnsulin-benzeri büyüme faktörü 1, fare 

keratin promoteri ile çalıştırılmış), yapağı veriminde %6.2 

lik bir artış sağlamıştır.

 Koyunlarda yapağı kalitesinin artırılması için
ayrıca sistein (cystein) biyosentezinin değiştirilmesi
veya üretiminin artırılması yapağı üretim hızını
Artırmıştır.



Terapotik Maddelerin Sütle Salgılanması

Transgenik hayvanlar medikal ürünlerin üretilmesinde ve
transplantasyonlarda kullanılacak çeşitli organların üretilmesinde
yararlar sağlayacaktır.

Örneğin; insanlarda kanın pıhtılaşmasında görevli olan pıhtılaşma
faktörü IX geni, koyunların beta-laktoglobulin genine bağlanarak
oluşturulan hibrid gen yapısı, koyunlara verildiğinde sütleriyle faktör
IX’u salgıladıkları tespit edilmiştir.



Laktozsuz Süt Üretimi

- Bebekler ve gençlerde, sütte bulunan laktoz kolayca metabolize
edilebilmektedir. Ancak ilerleyen yaşlarda bu yetenek azalmaktadır.

- Süt barsaklarda kolayca sindirilememektedir. Bu durum birçok
insanda farklı rahatsızlıklara neden olmaktadır.

- Bu nedenle bu tip insanlar süt tüketimleri sırasında ya süt içerisine
belli oranda süt şekerini ayrıştıran laktaz enzimi katmakta yada
transgenik hayvanlardan laktozsuz süt elde ederek içmektedir.



Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ve Dünyada en çok
satılan bazı terapötik protein türü ilaçlar

İlacın adı Üretici firma Geliştirici firma Kullanım yeri 

Epogen Amgen Amgen Anemi 

Procrit Amgen Ortho Biotech Anemi 

Neupogen Amgen Amgen Nötropeni 

Humulin Genentech Eli Lilly Diyabet 

Engerix-B Genentech SmithKline Beecham Hepatit B 

Intron A Biogen Shering-Plough Bazı lösemisi ve sarkomalar, 
Hepatit C 

Kogenate Bayer Biological Bayer Biological Hemofili A 

Genotropin Genentech Pharmacia Büyüme bozukluğu 

Avonex Biogen Biogen Multipl skleroz 

Betaseron Chiron/Berlex Berlex/Schering AG Multipl skleroz



• Modern biyoteknolojiye dayanan yeni ilaçlar kısaca
"biyofarmasötikler" olarak tanımlanabilir

• Biyofarmasötikler ise iki ana sınıfta incelenebilir: 
küçük moleküllerden oluşan "kimyasal ilaçlar" ve daha
büyük moleküllerden oluşan "terapötik proteinler". 

• Terapötik proteinler,  tedavi amacı ile kullanılan her 
türlü proteini kapsar. Modern biyoteknoloji ürünü
olan terapötik proteinler ise, doğrudan biyolojik
kaynaklardan (örneğin insan kanı veya idrarından) 
saflaştırılmayan, biyoteknolojik bir yöntem
kullanılarak üretilen proteinleri kapsar.



• Terapötik proteinlerin bir çoğu rekombinant DNA 
teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. 

• ilaç olarak kullanılması amaçlanan bir insan proteini, 
hücre kültürü yöntemi ile memeli hayvan
hücrelerinde veya fermantasyon yöntemi ile maya
veya bakteri hücrelerinde yüksek miktarda
üretilmekte, daha sonra bu proteinler üretim
ortamından saflaştırılmaktadır.



 Terapötik amaçlı olarak kullanılan monoklonal antikorlar, genellikle, önce
antikorun hedefleyeceği antijenin farelere verilmesi, daha sonra farenin

lenfosit hücrelerinin hibridoma hücreleri haline getirilmesi ile elde

edilmektedir.

 Bir çok durumda, fare antikoru doğrudan insan için kullanılmamakta, 

rekombinant DNA teknolojisi yardımı ile, fare antikorunu kodlayan genlerde

bazı değişiklikler yapılmakta, böylece sentezlenen antikorun insanınkine
benzer hale getirilmesi (humanization) sağlanmaktadır. 
 İster rekombinant ister monoklonal antikor türünde olsun, konak

hücrelerin ürettiği etken maddenin, ilaç olarak kullanılabilmesi için bir kaç
kromatografi yöntemi ile aşamalı olarak saflaştırılması gerekir. 



Eritropoietin (EPO) 

 Eritropoietin (EPO) kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttıran bir

hematopoetik büyüme faktörüdür. 

 Kemik iliğindeki kırmızı kan hücresi oluşturmak üzere programlanmış
olan öncül hücrelerin çoğalmasında, farklılaşarak özelleşmesinde ve bu

hücrelerde kanda oksijeni taşıyan hemoglobin sentez hızının artmasında
başlıca rolü oynayan EPO' nun %90'ını böbrek üretir. 

EPO kodlayıcı gen insan 7. kromozomu üzerinde tek kopyası olan, 4 

intron ve 5 eksondan oluşan bir gendir. 

EPO ilk kez 1971'de anemik koyunların plazmalarından ve sonralarda anemili

hastalardan toplanan yaklaşık 2500 litre idrardan saflaştırılmıştır. Doğal kaynaklardan

elde etme ve saflaştırma pratik olmadığından, EPO rekombinant DNA teknolojisinin

ilklerinden biri olmasını sağlamıştır. İnsan EPO geni 1985'de genomik DNA'dan izole

edilmiş, sonra klonlanarak memeli hücrelerinde üretilmiştir. EPO ilaç olarak, ilk kez

1989'da, kronik böbrek yetmezliğine bağlı anemi tedavisinde kullanılmaya başlandı. 



İnsülin

İnsülin diyabette kullanılan en eski tedavi şeklidir ve vücutları kendiliğinden insülin
üretemeyen Tip I diyabet hastaları için gereklidir. Birçok Tip II diyabet hastasında da

insülin kullanımı, biguanid ya da sulfonilüre tedavisine bütünleştirici olarak tavsiye

edilmesi talebin artmasına neden olmaktadır. 

 Aktif İnsülin disülfat bağları ile bağlı iki polipeptit zincirinden oluşur. A zinciri 21 

aminoasitken daha geniş olan B zinciri 30 aminoasit uzunluğundadır. 
 Aminoasit dizilerinde farklılıklar olmasına karşın, çeşitli türlerin ürettiği insülinler
bu basit yapıya sahiptir. Domuz insülini insan insülininden yalnızca bir, sığır
insülininden ise üç aminoasid farklıdır. 
 Hayvan kaynaklı insülinler insanlarda kullanıldığında zamanla işlevsiz hale 
gelmekte veya allerjik reaksiyona neden olabilmektedir.  

 Genentech araştırmacıları ilk uygulamalarında insülin A ve B zincirlerini kodlayan

nükleotit dizilerini ayrı ayrı iki farklı E. Coli hücresinde klonlayıp, iki zincirli farklı
fermentörlerde üretilip saflaştırdılar. Sonra bu A ve B zincirleri uygun okside edici

ortamlarda tutularak, aralarında sülfat bağlarının oluşması sağlandı. 
 Lilly araştırmacıları ise, rekombinant E. Coli’de insan proinsülinini kodlayan

nükleotit dizisini klonlayıp %99 saflıkta insan insülini elde edebildiler.



Monoklonal Antikorlar

 Monoklonal antikorlar, terapötik proteinler içinde özel bir grubu

oluşturmaktadırlar. Antikorlar bağışıklık sisteminin bir parçacı olarak B-

lenfositleri tarafından üretilen immünoglobinlerdir. 
 Antikorlar özel bir hedefe (antijene) karşı yönelmiş ve hedef proteine

kilitlenerek, onu etkisiz hale getirebilen özelliğe sahip moleküllerdir. 
Monoklonal antikorlar, bir tek B-hücre klonu tarafından üretilen homojen

yapıda antikorlardır. Tedavide kullanılan monoklonal antikorlar genellikle

farede geliştirilen antikorlardır. 

 Ancak tedaviye tabi olan hastalar fare proteinlerine karşı bağışıklık
geliştirdiklerinden kullanımları sınırlı kalmıştır. 
 Bu sorun, fare monoklonal antikorlarının “insanlaştırılmaları” ile
giderilebilmiştir. İnsanlaştırılmış (humanized) monoklonal antikorların elde

edilmesinde rekombinant DNA teknolojisi kullanılmaktadır. 
 Önce fare antikoru kodlayan gen dizileri belirlenmekte sonra bu

dizilerde yer alan fare DNAları insan immunoglobin DNA’ları ile

değiştirilmektedir. 
 Böylece elde edilen rekombinant monoklonal antikorlar, sadece hedef

molekülü tanıyan kısımları itibarı ile fare kaynaklı olmakta, molekülün
diğer parçaları insan türünden olmaktadır. 



Kısaca farklı türler arasında yapılan organ nakline verilen addır. 
Pratikte ise insanda işlevi olmayan veya kaybedilmiş doku veya organlar yerine hayvanlardan 
alınan doku ve organların nakledilmesi anlaşılmaktadır.



Xenotransplantation: Kapsamı

• Türler arasındaki büyük farklılık nedeniyle başarılı bir organ naklinin 
şansı son derece düşüktür. 

• Zira organın nakledildiği bireyin immün sistemi yabancı bir doku 
olarak tanımlayacağı organa karşı güçlü bir biçimde reaksiyon gösterir.

• Yeni bir kavram olmayıp geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 



1905: Fransız doktor Princeteau tavşandan aldığı böbrek 
dokusunu ağır böbrek yetmezliği çeken hastalarından birine 
nakletmiştir. Hasta dikkate değer derecede idrara çıkmaya başlamış 
ancak 16 gün sonra akciğer ödeminden hayatını kaybetmiştir.

1909 ,Alman doktor bir böbrek hastasına maymun böbreği 
nakletmiş, 32 saat sonra böbrek toplardamarında tromboz oluşumu 
nedeniyle hasta yaşamını yitirmiştir. 



• 1964 yılında, Reemtsma bazı böbrek 
hastalarına goril böbreği nakletmiş, sonra vücut 
savunma sistemini baskılayıcı tedavi uygulamıştır. 
Sadece bir hastanın 9 ay boyunca böbreği faaliyet 
gösterebilmiştir.



Nakledilen organın reddine neden olan mekanizma
• Nakledilen organın vasküler dokusu ile vücudun doğal 

antikorlarının etkileşimi sonucu organda yaygın 
tromboz oluşur. Hızlı gerçekleşen bir süreçtir (Birkaç 
dk ile birkaç saat arası)

• T hücreleri, nötral killer hücreler ve makrofajlar organ 
reddine neden olur. Günler ya da aylar sonra ortaya 
çıkar. Daha geç dönemde aynı mekanizma ile ortaya 
çıkan organ reddi de söz konusudur.



 Dokuların uyuşmazlığını önlemek için hayvanlara insan

genetik materyalinin aktarılması ile bu sorunun önüne
geçileceği tahmin edilmektedir.

 Ayrıca bağışıklık sistemi tarafından organların
reddedilmesini önlemek için reddetmeyi sağlayan genin

inaktif kopyalarının transgenik hayvanlarda üretilmesi
başarılmıştır .

 Hayvan organlarının kullanılmasında en büyük
risk, hayvanlarda bulunan bulaşıcı hastalıkların
nakledilen organlar vasıtasıyla insanlara bulaşmasıdır.
 Retroviruslerin kültüre alınan insan hücrelerini in vitro

koşullarda enfekte ettiği gözlenmiştir
 1999 yılında 160 kişiye domuz hücreleri verilmiştir. 
Domuzlara ait kalp kapakçıkları kalp hastalarında yoğun bir 
şekilde kullanılmaktadır.


