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1. B‹YOTEKNOLOJ‹
Tüm rapor boyunca kullan›lacak biyoteknoloji tan›mlar›n›n aktar›lmas›yla bafllayacak olan bu bölümün amac›, dünyada özellikle t›p, sa¤l›k, tar›m, hayvanc›l›k ve
çevre sektörlerindeki BT uygulamalar›n› tan›tmakt›r.

2.1. Tan›mlar
Bilim dünyas› günümüzde anatomi, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji, patoloji,
toksikoloji gibi bilim dallar›na art›k tümleflik bir aç›dan bakabilmektedir. Tan›mlamalar molekül düzeyinde yap›labilmekte, ortak yanlar bulunup, kimya diliyle de aç›klanabilmektedir. Genetik biliminde de bu ortak dil, kendini en iyi biçimde ifade edebilmektedir. Tüm canl›lar›n ortak yap›lar› olan genler, onlar›n ifllevleri, manipülasyonlar› ve bir organizmadan baflka bir organizmaya nakledilebilmeleriyle sonsuz uygulama olanaklar› yarat›lmaktad›r. Bakteriler, bitki ve hayvan hücreleri, t›pta, tar›mda ve sanayide kullan›lmak üzere hormon, ilaç, antikor üreten fabrikalara dönüfltürülebilmektedir. Genlerin insan sa¤l›¤›ndaki önemi gün geçtikçe ortaya ç›kart›larak,
kuflaktan kufla¤a geçen hastal›klar genetik temellere dayan›larak aç›klanabilmekte ve
genetik tedavi yöntemleri üzerinde yo¤un olarak çal›fl›lmaktad›r. Tar›m uygulamalar›ndaysa bitkilerin genetik yap›s›nda gerçeklefltirilen de¤iflikliklerle bitkiler, çeflitli iklim ve toprak flartlar›na dayan›kl› hale getirilebilmektedir. Modern BT yöntemleri sayesinde bitki genleriyle oynanarak istenen özellikler bitki genomuna eklenmekte ve
böylece, uzun zaman alan, masrafl› ve her zaman verimli olmayan geleneksel melezleme yöntemlerine karfl› BT art›k ciddi bir seçenek oluflturmaktad›r.
Son 20 y›lda biyoloji bilimlerinde canl›lar›n yap›s› ve iflleyifli yönünde büyük bir
bilgi birikimi elde edilmifltir (Bkz. Ek 1). Bu birikim do¤ay› anlayabilme iste¤inin
(akademik merak) yönlendirdi¤i araflt›rmalarla sürekli artarken, ticari uygulamalar
yoluyla insanlar›n çeflitli gereksinimlerini de karfl›lam›flt›r. Genetik mühendisli¤inin
ve ilgili teknolojilerin t›p, tar›m ve çevre konular›na büyük yenilikler getirerek toplumsal ve ekonomik yaflam› da art›k etkileyebilece¤i görülmektedir. Bilimsel geliflmelere ve endüstriyel uygulamalara paralel olarak politik kararlar gerektiren finans,
üniversite-sanayi iflbirli¤i, patent haklar› ve hükümetlerin rolü gibi konular, günümüzde çeflitli platformlarda kapsaml› olarak tart›fl›lmakta ve insanl›¤›n refah› için en
iyi uygulamalar›n gerçeklefltirilmesine çal›fl›lmaktad›r.
Stanford Üniversitesi’nden Prof. Stanley Cohen ve Prof. Herbert Boyer 1973’te bir
canl›dan ald›klar› bir geni baflka bir canl›ya naklederek modern BTnin temellerini at31

t›lar (Moses ve Cape, 1991). Bu olaydan hemen sonra, organizmalar üzerinde yap›lan bu türden deneylerin endüstriyel uygulamalar› konusu gündeme geldi ve yat›r›mc›lar da konuya dikkatle e¤ilmeye bafllad›. Araflt›rmac›lar, yat›r›mc›lar, politikac›lar ve
toplumun çaresiz hastal›klara çözüm bulunaca¤› yönündeki inanc› da bu alanda bir
sanayinin biçimlenmesine olanak tan›d›. Yeni kurulan BT flirketleri, üniversitelerden
ç›kan önemli düflünce ve bulufllar›n uygulanmas›nda köprü görevi üstlenerek milyarlarca dolarl›k bir ekonomik de¤er yaratt›, binlerce kifliye ifl olana¤› sa¤lad›, ürün ve
hizmet sa¤layan uydu sektörler oluflturdu. Bilgi ve uzay teknolojileri ile birlikte önümüzdeki yüzy›llar›n teknolojisi olarak gösterilen biyoteknoloji nedir?
Biyoteknoloji, en genel flekliyle sorunlar›n çözülmesi ve yararl› ürünlerin üretilmesi amac›yla biyolojik süreçlerin kullan›lmas› olarak tan›mlanabilir. Biyoteknolojinin son aflamas› olan modern biyoteknolojiyse farkl› alan ve zeminlerde birçok de¤iflik biçimde tan›mlanm›flt›r. Raporda ise, bu tan›m kabul edilecektir.1
‹nsanlar, binlerce y›ld›r, biyokimyasal ve genetik mekanizmalar›n nas›l iflledi¤ini bilmeden deneme yan›lma yoluyla flarap ve bira yap›m›nda fermentasyondan,
peynir ve yo¤urt yap›m›nda sütün bakteriyle ekflitilmesinden ve ekmek yap›m›nda
da mayalardan yararland›. Bir baflka deyiflle asl›nda fark›nda olmadan BTlerden yararland›. Ancak geçti¤imiz yüzy›lda I. Dünya Savafl›’nda patlay›c› madde üretmek
üzere, aseton yap›m›nda fermentasyon teknolojisi endüstriyel anlamda kullan›ld›.
Bu teknolojinin kullan›m›, 1940’l› y›llarda antibiyotik üretiminde daha da yayg›nlaflt›. 1970’li y›llardan günümüze kadar olan dönemde ise hem proteinler ve metabolik döngülere iliflkin bilgilerimiz artt› hem de DNA’n›n (Deoksiribonükleik Asit) enzimler arac›l›¤›yla kesilip, de¤ifltirilebilmesi ve bir canl›dan bir baflkas›na nakledilebilmesini mümkün k›lan teknolojiler geliflti. Bir yanda yeni, yarat›c› düflünceler ve
bulufllarla beslenen teknolojinin itici gücü, öte yanda yeni ürünlere olan gereksinim
ve yeni aray›fllar içindeki piyasa, BTnin günümüzdeki etkisine sahip olmas›n› sa¤lad› (Bkz. Ek 2).
Biyoteknoloji, temel bilim bulufllar›n› k›sa sürede yararl› ticari ürünlere dönüfltürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de öteki teknolojilerden ayr›l›r. Örne¤in, s›cak su kaynaklar›nda yaflayan bakterilerden birinden elde edilen, yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çal›flmalar›n›n ayr›lmaz bir parças› olan PCR’nin önemli bir girdisidir (Bkz Ek 3).
1

Modern BTnin tan›m›, bira ve flarap gibi geleneksel BT uygulayan üretim süreçlerini ilgi alan› d›fl›nda b›rakmakla birlikte, özgün araflt›rma ve gelifltirmeler sonucunda elde edilen maya kültürlerinin üretimini kapsar.
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Biyoteknoloji uygulamalar› mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre
biyolojisi, immünoloji, protein mühendisli¤i, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri
gibi farkl› alanlar› bünyesinde toplar. Bu nedenle de BT birçok bilimsel disiplinle
karfl›l›kl› iliflki içinde geliflir (fiekil 2.1).
Genetik
Biyokimya

Mikrobiyoloji

G›da Bilim

B‹YOTEKNOLOJ‹

Elektronik

G›da Teknolojisi
Mühendisli¤i

Biyokimya
Mühendisli¤i

Makine
Mühendisli¤i

Kimya
Mühendisli¤i

Kaynak: Smith, 1996

fiekil 2.1 Biyoteknoloji ve Ba¤l› Oldu¤u Disiplinler
Günümüzde BTnin, etkili oldu¤u dört temel alan/sektör vard›r:
• T›p alan›ndaki BT
• Tar›m ve hayvanc›l›k alan›ndaki BT
• Çevre BTleri
• Endüstriyel BT

2.1.1. T›p ve Biyoteknoloji
T›ptaki moleküler yaklafl›m, hastal›¤›n belirtileriyle de¤il, en temel nedenleriyle u¤raflan bir yaklafl›md›r. H›zl› ve kesin tan› testleri, yeni immünoterapi yöntemlerinin kullan›lmas›, hastal›k tetikleyici birçok çevresel koflulun keflfi ve bozuk genlerin yerine sa¤lamlar›n›n konmas›n› içeren gen terapisiyle çok say›da sorun için yeni çözümler üretilmektedir. Ayr›ca, BT yöntemleri ile ilaç tarama ve ilaç keflfi yapmak da mümkündür. Moleküler mekanizmas› belirli, özgül ilaç gelifltirmek için BT
yöntemleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
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Yirminci yüzy›l›n ortas›nda genetik hastal›k olarak Huntington hastal›¤› ve Akdeniz Anemisi gibi hastal›klar kabul edilirken, son 30 y›lda artan genetik bilgi birikimi nedeniyle "genetik temelli hastal›k" tan›m› da de¤iflmifltir. Art›k kal›t›msall›¤›
%100’den az olan, birden çok gene ba¤l› hastal›klar da genetik hastal›k olarak görülmeye bafllanm›flt›r. Kalp ve dolafl›m bozukluklar›, baz› kanser türleri ve fleker
hastal›¤› bu gruba örnek gösterilebilir. Genlerin kiflilerin pek çok özelli¤ini belirledi¤i düflüncesi güçlendikçe, genetik kökeni çok aç›k olmayan kimi davran›fl özelliklerinin de genetik temelli oldu¤u kabul edilmifltir. Bu grup genetik bozukluklara
da alkolizm veya flizofreni örnek verilebilir. Birçok hastal›¤›n genetik kökeni için
araflt›rmalar yap›l›rken art›k çevresel etkiler de gözönünde bulundurulmaktad›r.
Özellikle, son iki gruptaki hastal›klar›n, genetik bir bilefleni olmakla birlikte, çevresel koflullar›n etkisiyle ortaya ç›kt›¤› düflünülmektedir.
Hastal›kla ilgili bir genin ve gendeki bir mutasyonun, arkas›ndan ilgili proteinin
ifllevinin, fizyolojik etkisinin saptanmas› ve hücreler aras› etkileflimde oynad›¤› rolün tan›mlanmas›yla birlikte, yeni müdahele olanaklar› do¤maktad›r. Kiflinin genetik yap›s›n›n biyokimyasal yöntemler ve bilgisayar uygulamalar›yla ortaya ç›kart›lmas› ve olmas› gerekenle karfl›laflt›r›lmas› da uygun tedavi biçiminin gelifltirilmesini sa¤lar. DNA dizileme teknikleri, bilgisayar donan›m ve yaz›l›m olanaklar› sayesinde binlerce gen dizilimi ve bunlar›n ifade etti¤i protein yap› ve ifllevleri anlafl›lm›flt›r. Genler ve proteinler; bunlar›n yap› ve ifllevlerine iliflkin bilgi birikimi, hastal›klara nas›l ve ne zaman müdahale edilece¤inin kararlaflt›r›lmas› sürecinde, daha
etkin çözümlerin yolunu açmaktad›r. Genomik t›p ve moleküler yaklafl›m, hastal›klar› ya da kifliler aras› farkl›l›klar›, moleküller aras›ndaki farkl›l›klar çerçevesinde tan›mlayabilmektedir.
Yeni ilaç, afl› ve tan› testlerini gelifltirme çabalar› sayesinde, hem çok karmafl›k
biyolojik sistemler daha derinlemesine anlafl›labilmifl, hem de canl›lar üzerinde yap›lan küçük müdahalelerin canl›l›k sisteminde ne tür de¤ifliklikler yapt›¤› ortaya ç›km›flt›r. Bütün bu çabalar›n ve bilgi birikiminin sonucunda da daha özel ve daha etkin ilaçlar›n gelifltirilmesi gerçekleflmifltir.
Geleneksel ilaç tasar›m›, küçük organik moleküller üzerindeki çal›flmalara
odaklanm›flt›. Bugünse, modern biyoteknoloji yöntemleri sayesinde, molekül temellerine göre tan›mlanm›fl birçok hastal›k için daha duyarl› tan› yöntemleri ve ilaçlar
gelifltirme konular› öncelik kazanm›flt›r. Ekonomik koflullar, ilaç sanayini genifl kitlelere yönelik büyük talep olan ilaçlar›n gelifltirilmesi yönüne çekmektedir. Bunun
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yan›nda geliflen teknoloji de daha özel, kifliye göre tasarlanm›fl ilaçlar›n üretilmesine olanak tan›maktad›r.
T›p alan›nda BTnin kullan›ld›¤› dört temel konu vard›r:
•
•
•
•

Tan›
Afl›
‹laç
Gen Terapisi

Yak›ndan incelenecek olan bu dört ana alan›n d›fl›nda, t›p ve BT ile ilgili, yeni
geliflmekte olan biyoinformatik, biyoçip ve biyomateryaller gibi alanlar da vard›r.
Biyoinformatik: Biyoinformatik, bilgisayar teknolojisinin biyolojik bilginin ifllenmesi amac›yla kullan›lmas›d›r. Bu amaçla bilgisayarlar, biyolojik ve genetik bilginin elde edilmesi, saklanmas› ve analiz
edilmesi için kullan›l›r. Biyoinformati¤e olan gereksinim, ‹nsan Genomu Projesi sonucu ortaya ç›kan genetik bilginin ifllenme sorunuyla artm›flt›r. Daha sonra, genetik hastal›klar›n›n anlafl›lmas› ve kiflinin genetik yap›s›na özgü ilaç tasar›m› gibi konular için de kullan›lmas› düflünülmüfltür. Biyoinformatik, mole küler biyoloji ve bilgisayar bilimlerinin kaynaflmas›yla oluflmufl, çok de¤iflik uygulama alanlar› bulunan,
disiplinleraras› bir dald›r.
Biyoçip: Biyoçip teknolojisi, birçok genetik testi minyatür olarak gerçeklefltirmek amac›yla, yar›iletken çip kullan›lmas›d›r. Birçok k›sa DNA zincirini kendisine ba¤layan biyoçipler üretilebilmektedir.
Bu çipler, gerçek DNA örnekleri için bir test tüpü görevi görürken, DNA örneklerinin çipteki hangi noktaya ba¤land›¤› özel bir mikroskopla görüntülenebilmektedir. Biyoçiplerin, insan DNA’s›ndaki 29 000100 000 genin saptanmas›n› büyük ölçüde h›zland›rmas› beklenmektedir. Biyoçipler sa¤l›k, tar›m ve çevre sektöründe de kullan›m alan› bulacakt›r: biyoçipler sayesinde, enfeksiyonlar›n, topraktaki tar›m ilac›
miktar›n› ve çevrede kirlili¤e yol açan birçok kimyasal maddenin saptanabilece¤i, tan›mlanabilece¤i ve
miktar›n›n da belirlenebilece¤i öngörülmektedir.
Biyomateryaller: Biyomateryaller, canl› dokuyla iliflkiye girme kapasitesi olan do¤al ya da yapay
materyallerdir. Bu maddeler, son y›llarda, t›p cihazlar› endüstrisine büyük katk› sa¤lam›flt›r. Günümüzde
biyomateryaller yaln›zca anatomik yap›lar›n yerine geçmekle kalmay›p, ayn› zamanda vücuttaki yenilenme yetene¤i olmayan doku ve organlar›n do¤al yenilenme mekanizmas›n› da uyar›rlar. Biyomateryaller,
biyoteknoloji ve t›p cihazlar› endüstrisi aras›ndaki kesiflim alan› olarak de¤erlendirilmekte ve t›bb›n her
alan›nda genifl kapsaml› bir etkiye sahip olmas› beklenmektedir.
Kaynak: Moses ve Cape, 1991.

2.1.1.1. Tan›
Moleküler biyoloji bilgimiz derinlefltikçe t›bbi tan› yöntemleri de art›k birçok
hastal›¤›, hastal›¤a yatk›nl›¤› ve genetik bileflenleri daha önceden belirleyebilen, daha etkin, güvenli ve az maliyetli yöntemler olmufltur.
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DNA analizini içeren tan›yla do¤um öncesinde, bebe¤in talasemi, Tay-Sachs,
hemofili, sistik fibroz, orak hücre anemisi, Huntington hastal›¤› gibi birçok hastal›¤›n tafl›y›c›s› olup olmad›¤›na iliflkin kesin bilgi verilebilmektedir. Sonuca göre, hamileli¤in sürdürülüp sürdürülmemesi ya da ilerideki hamilelikler konusunda yard›mc› olunmaktad›r. Ayr›ca, ileri yafllarda görülebilecek kalp ve dolafl›m bozukluklar› ve Alzheimer hastal›¤› gibi hastal›klar›n, çevresel etkilerin yan› s›ra kal›tsal kökeni oldu¤u bilindi¤inden, uygulanan DNA’ya dayal› tan› yöntemleriyle kiflilerin
hastal›¤a yatk›nl›¤› konusunda önemli ipuçlar› elde edilebilmektedir.
Ayr›ca, insan vücudunun biyokimyasal parametreleriyle ilgili tan› testleri de her
geçen gün gelifltirilmektedir. Örne¤in, LDL’nin (low density lipoprotein), öteki ad›yla kötü kolesterolun, kandaki miktar›n› ölçmek için yeni bir test gelifltirilmifltir. Eski
testlerde baflka birçok pahal› testi gerektiren toplam lipid profili gerekmekteydi. Bunun yan›nda, kan al›m›ndan önce hastan›n 12 saat aç kalmas› laz›md›. Biyoteknoloji ürünü yeni testlerle LDL düzeyi art›k do¤rudan ölçülebilmektedir (BIO, 2000).
Monoklonal antikor teknolojisine dayal› tan› testleri sayesinde, bugün birbirine
çok yak›n mikroorganizmalar, hatta alt gruplar birbirinden ayr›labilmektedir. Yine
monoklonal antikorlarla, birbirine çok yak›n moleküller (örne¤in, morfin ve eroin)
aras›nda da ayr›m yap›labilmekte ve ilaçlar›n ve metabolitlerinin düzeyi ölçülebilmektedir.
Bugün piyasada bulunan hem monoklonal antikor hem de DNA tabanl› birçok
tan› kiti vard›r. Bunlar sayesinde hamileli¤in yan› s›ra; AIDS, hepatit, tüberküloz gibi hastal›klara sebep olan birçok patojen organizman›n kesin olarak belirlenmesi
sa¤lan›r; yak›n geçmiflte gelifltirilmeye bafllanan testler ile kanserin baz› türlerine
(gö¤üs ve ba¤›rsak kanseri gibi) yatk›nl›klar saptanabilir. Böylece müdahalelerin daha h›zl› ve etkin yap›lmas› sa¤lan›r. Zaten tan› kitlerinin en önemli özelli¤i de h›zl›
ve eriflilebilir olmalar›n›n yan› s›ra klinik süreçlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hem zaman
hem de para tasarrufu sa¤lamalar›d›r.
Tan› testleri ve kitlerinin oluflturdu¤u t›bbi tan› alan›nda yak›n gelecekte, tan›
amaçl› kullan›lacak biyoçiplerin de yayg›nlaflmas› beklenmektedir. Normal bir bilgisayar, binlerce matematiksel denklemi nas›l bir saniyede çözebiliyorsa, bir biyoçip de karmafl›k bir genetik bilgiyi ayn› sürede analiz edebilir. Biyoçipler; idrar, kan
ve tükrükte bulunan DNA ile etkileflerek belli bir virüsü, bakteriyi ya da belli bir
hastal›kla iliflkili geni belirlenmek için kullan›labilecektir (fiekil 2.2). Araflt›rmalar›n›
bu alana yönelten büyük BT flirketlerinin amac›, fiyat› 20 dolara kadar inebilecek
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tek kullan›ml›k biyoçipler üretmektir.2 ‹nsan kan›ndaki hepatit ve baflka birçok virüsün tan›s›n› yapmaya yönelik biyoçiplerin yan›nda, kanser teflhisinde kullan›lacak
biyoçipler de üretilecektir. Bu teknolojinin tümüyle uygulamaya konmas› için en az
10 y›l gerekti¤i belirtilmektedir.

fiekil 2.2 Hastan›n DNA’s›n› Analiz Eden Biyoçip
2.1.1.2. Afl›
BT insan sa¤l›¤›na bir baflka katk›s› da yeni afl›lar›n gelifltirilmesidir. Her türlü
modern afl›n›n dört temel ya da etkin bilefleni olabilir: 1) Cans›z mikroorganizma,
2) Zarars›z mikroorganizma, 3) Mikroorganizma ürünleri, 4) Saflaflt›r›lm›fl mikroorganizma bileflenleri.
Tüm bu bileflenler canl›n›n ba¤›fl›kl›k sistemini uyararak antikor üretimine neden olurken canl›n›n, bu antijeni bir anlamda ö¤renmesini ve hat›rlamas›n› sa¤lar.
Böylece canl›, o antijene karfl› ba¤›fl›kl›k kazanm›fl olur.
Özellikle birinci ve ikinci grubu içeren klasik afl›lar, zay›flat›lm›fl ya da öldürülmüfl mikroplar› (virüs ya da bakteri) içerir. Bu tür afl›lar, herhangi bir hastal›¤a ya
da beslenme bozuklu¤una ba¤l› olarak, genel ba¤›fl›kl›k sisteminin güçsüz oldu¤u
baz› durumlarda, vücutta istenmeyen tepkilere yol açabilir.
Etkin bilefleni rekombinant antijen olan BT afl›s›ysa, mikrobu de¤il onun bir
parças› olan yüzeyindeki bir proteini, antijeni, içerir. Antijenleri labarotuvarda üretme ve izole etme yoluyla, mikrop içermeyen afl›lar yap›labilir. Bu özellik, BT afl›lar› ile baz› durumlarda patojen mikroorganizmalar› bar›nd›ran standart afl›lar karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemli bir özelliktir.
Bugün dünyada, 350 milyondan fazla insan Hepatit B virüsü (HBV) tafl›maktad›r. (Steinberg ve Raso, 1998). Hepatit B virüsü, akut ve kronik karaci¤er bozuklu2

Metinde kullan›lan dolar ABD dolar›n› ifade etmektedir.
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¤u, siroz ve sonunda kansere yol açan öldürücü bir virüstür. Afrika, Asya ve Pasifik
ülkelerinde karaci¤er kanserinin bafll›ca nedenidir. ABD’de kullan›lan ilk HBV afl›s›,
Hepatit B enfeksiyonu olan hastalardan elde edilen plazma bileflenlerinden üretiliyordu. Bu yöntemle afl› üretimi hem masrafl› hem de gereksinimi karfl›layamayacak
düzeydeydi. Günümüzde etkin bilefleni rekombinant antijen olan afl›, bu tür afl›lar›n
yerini alm›flt›r. FDA, Hepatit B için üretilmifl BT afl›s›n›, 1986’da onaylam›flt›r. Afl›, hepatit antijenini üreten genin, maya hücrelerine nakledilmesi yoluyla üretilmektedir.
Fermentasyon s›ras›nda üreyen mayalar antijen genini ve dolay›s›yla antijen proteinini de üretirler. Antijen molekülleri, hücrelerden ayr›flt›r›l›p saflaflt›r›ld›ktan sonra
vücuda verilir. Bu aflamadan sonra vücut, HBV’ye karfl› antikor üretmeye bafllar ve
ona karfl› haz›rl›kl› duruma gelir. Rekombinant afl›n›n ucuz olmas› ve büyük miktarlarda elde edilebilmesi, afl› programlar›na çok önemli bir katk› olmufltur. Geliflmifl ve
geliflmekte olan ülkelerin ço¤u bu afl›y› sa¤l›k programlar›na alm›fllard›r. Bu nedenle de karaci¤er kanserinde önemli oranda düflüfl kaydedilmifltir.
Viral enfeksiyona yol açan patojenlerden bir baflkas› da en öldürücü virüslerden biri olan Ebola’d›r. Bu viral enfeksiyona yakalanan kiflilerin %90’› ölmüfltür.
1997’de ABD’li bir grup araflt›rmac› rekombinant teknolojiyle üretilen Ebola afl›s›n›n
fare ve domuzla yap›lan deneylerde baflar›l› oldu¤unu göstermifltir (Steinberg ve Raso, 1998).
Araflt›rmac›lar grip, AIDS, herpes, kolera gibi virüslerle ilgili olarak da afl› çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bunlardan, AIDS, kanser ve multipl sklerosis afl›lar›n›n çal›flmalar› klinik deneme aflamas›ndad›r. Kanserle ilgili afl›lar ve kiflilere özel üretilmifl afl›lar da umut vaat etmektedir. Bu tür afl›lar kanser hastas›n›n tümörlerinden
üretilir ve kifliye özel olarak kullan›l›r. Son dönemde yap›lan bir araflt›rmada da, bir
grup ABD’li araflt›rmac›, fiubat 1998’de genetik modifikasyon ile patatese kendi
bünyesinde kolera afl›s›n› ürettirmifltir (Steinberg and Raso, 1998). Böylece, bu afl›n›n a¤›zdan al›nabilmesinin yolu aç›lm›flt›r.
2.1.1.3. ‹laç
BT en etkili oldu¤u alanlardan biri belki de ilaçt›r. Üretim süreci, mikroorganizmalar›n ya da canl›lar›n üretti¤i maddeleri (örne¤in enzim) kapsayan ilaçlar BT ürünü ilaç olarak kabul edilir. Bu alanda genellikle mikroorganizmalar, tümor hibridleri ya da beyaz kan hücreleri kullan›l›r. ‹laç BTsinin amaçlar›, yeni ilaçlar gelifltirmek
ve kullan›lan ilaçlar›n daha güvenli ve etkili çeflitlerini üretmektir.
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‹laç BTsinin tarihi, Alexander Fleming’in penisilini keflfetmesiyle bafllar.
1970’lerde yap›lan iki önemli çal›flmayla da modern ilaç BTsinin temelleri at›lm›flt›r.
Bunlardan biri, genetik materyalin farkl› türler aras›nda aktar›lmas›, di¤eri de tümör
ve baz› beyaz kan hücrelerinin birlefltirilerek oluflturulan "hibridoma"lardan çeflitli
hastal›klara karfl› de¤iflik antikorlar›n üretilmesidir. Günümüzde bu alanda art›k, genetik klonlama ve rekombinant DNA teknolojileri kullan›lmaktad›r. Bu tür teknolojilerle üretilen ilaçlara rekombinant ilaç denir ve baz› sitokinler, enzimler, hormonlar, kan p›ht›laflma faktörleri ve monoklonal antikorlar bu tür ilaçlara örnek olarak
verilebilir. rDNA teknolojisi ilaç BTsine büyük yenilik getirerek, insan vücudunun
üretti¤i maddelerin daha ar›, daha güvenli ve daha etkili versiyonlar›n›n üretilmesine olanak tan›m›flt›r. fiu anda ABD’de, FDA’n›n onaylad›¤›; anemi, sistik fibroz, büyüme yetersizli¤i, hemofili, doku nakli reddi ve kanserin birçok türünü tedavi etmek üzere çok say›da rekombinant ilaç vard›r; ayr›ca, onlarcas› da klinik deneme
aflamas›ndad›r (Acharya, 1999).
‹nsan Genomu Projesinde ve dolay›s›yla genomik t›pta kaydedilen geliflmeler,
genomikle farmakolojinin kesiflim alan›nda olan farmakogenomik ad› verilen yeni
bir alan›n do¤mas›na yol açm›flt›r (Bkz. Ek 4). Bu yeni alan, insan›n genetik yap›s›n›n, vücudun belirli ilaçlara karfl› olan tepkisini nas›l etkilece¤iyle u¤rafl›r. Farmakogenomikteki geliflmeler, ileride kifliye özel ilaçlar›n tasarlanabilece¤inin umudunu vermektedir. Örne¤in, insan genomunda her 100-300 nükleotitte bir görülen tek
nükleotit polimorfizmlerinin (Single Nucleotide Polymorphism-SNP) hücrenin ifllevini etkilemedi¤i ama baz› hastal›klara olan yatk›nl›¤› ve birtak›m ilaçlara olan tepkiyi etkileyebilece¤i düflünülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, 1999’da Wellcome
Trust (‹ngiltere) ve 10 büyük ilaç flirketi (AstraZeneca, Bayer, Roche, Novartis, Glaxo Wellcome, Pfizer, SmithKline Beecham, Searle, Bristol-Myers Squibb, Hoecsht
Marion Roussel) 45 milyon dolarl›k bir yat›r›mla SNP haritas›n› ç›karmak için 2 y›ll›k bir proje bafllatt›lar. Bu iflbirli¤i girifliminin sonucunda kâr amac› gütmeyen SNP
Konsorsiyumu oluflturuldu. Bu konsorsiyumun karar›na göre SNP projesi sonucunda elde edilecek SNP haritas› halka aç›k olacakt›r. FDA da bu haritay› standart olarak benimseyecek ve yeni ilaçlar›n onaylanmas›nda kullanacakt›r (Burrill, 2000).
‹laç BTsindeki geliflmeler sonucunda üretilen rekombinant ilaçlarla, kronik ve
tedavisi olmayan hastal›klar› iyilefltirilebilecek ve bir yandan da insan sa¤l›¤›n› korumak için yeni çözümler üretilebilecektir. BT yöntemleri hem ilaç, hem de ilaç mekanizmas› keflfinde de kullan›lmaktad›r. Bu durumda, rekombinant reseptorlerin
yerlefltirildi¤i hücreler organik madde taramas›nda kullan›l›p yeni farmasotik maddeler gelifltirilmektedir.
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Kan Büyüme Faktörleri ve Biyoteknolojinin Katk›s›
Büyüme Faktörleri Nedir?
Büyüme faktörleri, kimyasal mesajlar› ileten moleküllerdir ve kan hücrelerinin büyümesini, olgunlaflmas›n› ve ço¤almas›n› sa¤lar. Vücudun enfeksiyonlar ile mücadele etme yetene¤i yetersiz kald›¤›nda
ya da vücut gerekli bir mesajc›y› üretemedi¤inde, büyüme faktörleri terapötik amaçl› kullan›l›r.
Biyoteknolojinin Kullan›m›
Büyüme faktörleri, insan kan›nda çok ufak miktarlarda oldu¤u için ticari amaçl› izole edilip saflaflt›r›lmas› neredeyse olanaks›zd›r. Bu noktada devreye giren BT, rekombinant DNA (rDNA) teknolojisiyle
proteinlerin üretilmesini sa¤lar. ‹stenilen proteinin geni hayvan, bakteri ya da maya hücresi gibi bir tafl›y›c› organizmaya aktar›l›r. Tafl›y›c› organizma protein üretme mekanizmalar›n› kullanarak kendi proteinleriyle birlikte insan proteinini de üretir. Yap›lan de¤iflimlerle tafl›y›c›n›n a¤›rl›kl› olarak aktar›lan genin
ürünü olan proteini üretmesi de sa¤lanabilir.
Elde Edilen Baflar›lar
Normalde böbre¤in üretti¤i eritropoyetin (EPO) proteini, BT ürünlerine iyi bir örnektir. Alyuvarlar›n (k›rm›z› kan hücreleri) üretimini tetikleyen EPO’nun eksikli¤i birçok böbrek hastal›¤›nda gözlendi¤i
gibi anemiye yani kans›zl›¤a yol açar. Önceleri, EPO eksikli¤inde hastalar için tek çözüm sürekli kan
nakliydi. EPO’nun BT yöntemleriyle elde edilmesi yaln›zca ticari bir baflar› de¤il, ayn› zamanda birçok
diyaliz hastas›n›n yaflam›nda bir dönüm noktas›d›r.
Enfeksiyonlarla ve hastal›klarla savaflta ön safta yer alan hücrelerden oluflan beyaz kan hücresi sistemi de birçok büyüme faktörü içerir. Bu faktörlerin eksikli¤ine ba¤l› olarak beyaz kan hücresi yetersizli¤iyle ilgili birçok hastal›k mevcuttur. Pazara sürülen ilk beyaz kan hücresi büyüme faktörü, granülosit koloni-uyar›c› faktörüydü (granulocyte colony stimulating factor - G-CSF). Onu granülosit makrofaj koloni-uyar›c› faktörü (GM-CSF) izledi. Her iki ürün de beyaz kan hücresi say›s›nda düflüfle yol açan kanser tedavilerine baflvuran hastalar için kullan›lmaktad›r. Böylece kanser tedavisinde baflar› oran› artt›r›lmaktad›r.
Gelecek
Ba¤›fl›kl›k ve enflamatuvar sistemleriyle ilgili birçok büyüme faktörü flu anda gelifltirilme aflamas›ndad›r. Ürünlerin say›s› ve kullan›m alanlar› her geçen gün artmaktad›r. Ticari amaçlar›n da etkisi ile çal›flmalar, kanser ve ba¤›fl›kl›k sistemi bozukluklar› gibi tedavisi daha zor alanlara yönelmektedir. Ayr›ca
BT kullanarak protein olmayan ama proteinlerin fonksiyonlar›n› yerine getiren küçük organik maddeler
de keflfetmek ve gelifltirmek üzerine yo¤un çal›flmalar sürmektedir. Bu ilaçlar›n tedavi gücü tart›flmas›z
olsa da yüksek fiyatlar›, insanlar›n sat›n alma gücünü zorlamaktad›r. Yararlar›n›n ve her türlü bedelinin
karfl›laflt›rmas›n› yapmak için ayr›nt›l› bir farmakoekonomik analiz yapmak gereklidir.
Kaynak: Toronto Biotechnology Initiative, 2000

2.1.1.4. Gen Terapisi
Hastal›klar› ve belirtilerini tedavi etmek ya da kontrol etmek için ilaç kullanmak
yerine hastan›n genetik yap›s›n›n de¤ifltirilmesi ya da hücrelerine eksik olan genin
verilmesi, gen terapisi olarak adland›r›lmaktad›r. Günümüzde gen terapisi, art›k ilaç
tedavisiyle transplantasyonun birleflimi olarak düflünülmekte ve "somatik hücre te-
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davisi" olarak gerçeklefltirilmektedir. Gen terapisinin uygulanabilece¤i 4 000 dolay›nda, tek gene ba¤l› genetik hastal›k bulundu¤u düflünülürse, gen terapisinin önemi daha iyi anlafl›lacakt›r (Burrill, 2000).
Gen terapisinin baflar›l› olmas› için; aktar›lacak genin saptanmas›, genin belli
yöntemlerle hedef hücrelere aktar›lmas›, genin ifllerli¤inin kontrol edilmesi ve aktar›lan genin yarataca¤› yan etkilerinin saptanmas› gibi birçok aflama gereklidir. Gen
terapisi için gösterilecek baflar›l› örnekler olmas›na karfl›n, bu yöntem hâlâ gelifltirilme aflamas›ndad›r. Bu konuda afl›lmas› gereken baz› zorluklar vard›r; gen transferi için kullan›lan tekni¤in belirlenmesi, aktar›lacak genlerin vücutta belirlenen hedeflere gitmemesi, aktar›lan genin gere¤inden fazla çal›flmas› ve ba¤›fl›kl›k sistemini harekete geçirmesi. Bu nedenle, gen terapisi standart güvenlik testlerine ve etik
de¤erlendirmelere tabi olmaktad›r. Gen terapisinde, bir grup Frans›z bilim adam›n›n gelifltirdi¤i ve tam anlam›yla baflar›ya ulaflm›fl ilk örnek, Science dergisinde 2000
y›l›n›n Nisan ay›nda aç›klanm›flt›r (Burrill, 2000). Bilim adamlar›, 8 ve 11 yafllar›ndaki akut ba¤›fl›kl›k sistemi yetersizli¤i görülen iki çocu¤un kemik iliklerini alarak,
kemik ili¤i hücrelerine eksik geni aktarm›fllar ve genetik yap›s› de¤iflen kemik ili¤i
hücrelerini de yeniden kemik dokusuna nakletmifllerdir. Bunun sonucunda, 15 gün
içinde aktar›lan geni tafl›yan yeni hücrelere rastlanm›fl ve üç ay sonra çocuklar hastaneden taburcu olacak kadar geliflme göstermifllerdir.
Gen terapisinin baflka uygulama alanlar› da vard›r. Örne¤in, hastaya aktar›lan
bir gen sayesinde hastan›n vücudunda belli bir proteinin ya da baflka bir maddenin
sürekli üretilmesi sa¤lanabilir. Bunun d›fl›nda, hastaya aktar›lan baz› genler sayesinde belirli hücreler üretikleri protein nedeniyle ölmekte ya da baz› maddelere karfl›
duyarl› hale getirilmektedir. Bu uygulaman›n kanser tedavisinde kullan›lmas› yönünde çal›flmalar sürdürülmektedir.

2.1.2. Tar›m/Hayvanc›l›k ve Biyoteknoloji
2.1.2.1. Tar›m
‹nsanlar tarih boyunca, de¤iflik özellikleri olan bitki ve hayvanlar yetifltirerek g›da üretmenin yeni yollar›n› arad›lar. Biyoteknolojinin ilk uygulamalar› da, mayalama yönteminin gelifltirilmesiyle gerçekleflti ve böylece birçok g›dan›n üretimi baflar›ld›. Yüzy›llardan beri süren bu g›da üretim süreçleri aras›nda belki de en önemlisi bitki yetifltiricili¤idir. Çünkü her dönemde, daha verimli, dayan›kl› ve bir önceki
kufla¤a göre daha de¤iflik özelliklerde bitkiler elde edilmek istenmifltir.
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Bitkinin sa¤l›¤› ve besin de¤eri, genotipine ve çevreyle olan etkileflimine ba¤l›d›r. Olumsuz ›s› de¤iflimleri, kurakl›k ve topra¤›n bileflimi de bunu etkiler. Örne¤in
kurakl›k, tah›llarda anormal ve k›s›r polenler oluflmas›na yol açt›¤›ndan embriyo geliflimini ve sonuçta tohumun a¤›rl›¤›n› ve kalitesini olumsuz etkiler. Geleneksel tar›mda, kalite ve verimin artmas›n› sa¤lamak, bitkiyi hastal›klara, zararl›lara karfl› dayan›kl› k›lmak amac›yla yüzy›llar boyunca melezleme yöntemleri kullan›lm›flt›r. Melezleme yönteminde, en iyi özelliklerde döl elde etme amac›yla, istenilen özelliklerdeki bitkilerin ve hayvanlar›n kontrollü olarak üremeleri sa¤lan›r. Çiftçiler, yüzy›llarca özel tozlaflma yöntemleri ve melezleme yoluyla, baz› hastal›klara karfl› direnç gibi, istenilen birçok özelli¤i bitkilere aktarabilmifllerdir. Ancak, istenilen özelliklerle ilgili genlerin nas›l aktar›ld›¤› konusunda bilgileri olmad›¤› için, hangi genlerin aktar›laca¤›n› kontrol etmeyi baflaramam›fllard›r. Bunu deneme-yan›lma yöntemiyle gerçeklefltirmeye çal›flt›klar›ndan, birçok deneme yapmalar› gerekiyordu. BT
yöntemlerinin bu alana uygulanmas› sonucunda, geleneksel yöntemlerde karfl›lafl›lan birçok güçlük afl›labilir. Afla¤›da geleneksel bitki yetifltiricili¤iyle bitki BTsi karfl›laflt›rmal› olarak verilmektedir (fiekil 2.3). fiekilde, bitki genomu bir ipe geçirilmifl
boncuklar (genler) bütünü olarak flematize edilmifltir.

fiekil 2.3 Geleneksel Bitki Yetifltiricili¤i ile Bitki BTsi Karfl›laflt›rmas›
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Günümüzde g›da ya da baflka uygulamalar için yetifltirilen bitki ve hayvanlar›n
tümü melezlemenin bir ürünüdür. Bu yöntemde, zararl›lara karfl› do¤al direnci olan
bir m›s›r bitkisini yetifltirmek için onlarca kuflak boyu çarprazlama yapmak gerekir.
Oysa BT yöntemleriyle çok daha k›sa sürede ve etkin bir biçimde bu sorunla bafla
ç›k›labilir.
Örne¤in, toprakta yaflayan Bacillus thuringiensis adl› bir bakteri, bitki zararl›lar›na karfl› toksik etki gösteren Bt endotoksinini üretmektedir. Bu proteini kodlayan
gen, bakteriden al›n›p bitkiye nakledildi¤inde, bitki hücresi, zararl›lara karfl› toksik
olan proteini kendi bünyesinde üretir. Bununla ilgili ayr›nt›l› bilgi, çerçeve yaz›da
verilmektedir.
Bt M›s›r
Bu¤day ve pirinçle birlikte m›s›r da hâlâ dünyan›n en önemli tah›llar› aras›ndad›r. ABD, Çin, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Avrupa gibi ana m›s›r üreticileri her y›l yaklafl›k 560 milyon ton m›s›r
üretimi gerçeklefltirirler. Ancak, bu hasat›n 40 milyon ton kadar› yani %7’si piyasaya ulaflamaz. Bunun
nedeni de bitkiye büyük zarar› olan Avrupa M›s›r Hafleresi’dir. Bitki, gelifliminin chrysalis aflamas›na geldi¤inde, haflerenin larvas› çoktan bitkiyi içten kemirmifl ve yoketmifl olmaktad›r.
Geleneksel ekin koruma yöntemleri, bu bitki zararl›s›na karfl› etkin olamamaktad›r. Haflerenin larvas› bitkinin gövdesine girdikten sonra, sprey ilaçlaman›n art›k bir etkisi olamamaktad›r ancak, BT yöntemi ile bu soruna bir çözüm sunulmufltur.
Genetik mühendisli¤i tekni¤i ile toksik etki gösteren Bt proteinini kodlayan Bt geni, uzun y›llard›r
haflere ilac› olarak kullan›lan Bacillus thuringiensis (Bt) adl› bakteriden m›s›r bitkisine aktar›lm›flt›r (Bkz.
Ek 5). Böylece m›s›r bitkisi, Bt proteinini kendi bünyesinde üretip haflereye karfl› kendini korur duruma
gelmifltir. Bt geninin yan›nda, Bt m›s›r›n ayr›lmas›nda iflaretleyici genler olan herbisit-tolerans geni ve ampisilin-direnç geni de m›s›ra aktar›lm›flt›r.
Bt m›s›r› ile tar›m ilaçlar›na gerek kalmad›¤› ve topraktaki ve yeralt› sular›ndaki bakteri miktar›n›
azaltt›¤› için ekolojik; ayn› alandan daha verimli bir flekilde ürün elde edilebildi¤i için de ekonomik kazanç sa¤lanm›flt›r.
Bt m›s›r›n geleneksel m›s›rdan tek fark›, Bt proteinini ve herbisit-tolerans proteinini üretmesidir.Önceki sistemde de haflere ilac› olarak kullan›lan Bt bakterisinin de üretti¤i ve m›s›r tüketiminde insan bünyesine al›nan bu proteinlerin alerjiye yol açt›¤› yönünde henüz bir bulgu yoktur. Bt proteini, bir k›s›m
güve larvalar› d›fl›nda böcekler, hayvanlar ve insanlar için zarars›zd›r. M›s›r polenleri yaln›zca m›s›r bitkisini dölleyebildi¤inden, GDU m›s›r bitkisinin genlerinin baflka bitki türlerine geçmesi de olanaks›zd›r.
Ba¤›ms›z birçok araflt›rma kurumu, laboratuvar, sera ve tarlalarda, GDU tohumlar›n insan sa¤l›¤›na
ve çevreye etkilerini, testler ve güvenlik denemeleri ile incelemifltir. Test sonuçlar›, Bt m›s›r›n insan ve
hayvan tüketimine uygun oldu¤unu göstermifltir ve bu sonuç ABD, Kanada, Avrupa ve Japonya’daki
yetkililerce de onaylanm›flt›r. Bütün olumlu sonuçlara karfl›n, tüketicilerin ve m›s›r üreticilerinin bilgilendirilmesi amac›yla GDU tohumlar ve ürünler, uygun bir biçimde etiketlendirilmekte ve insanlara seçim
özgürlü¤ü tan›nmaktad›r.
Kaynak: Novartis, 2000.
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Günümüzde tar›m bitkilerinden elde edilen ürünün %25’i bitki zararl›lar›ndan
dolay› zarar görmektedir. Bu durum da GDU ürünlerin önemini ortaya koymaktad›r. Örne¤in, Kuzey Amerika’da yetifltirilen bir GDU m›s›r çeflidi, m›s›r hafleresine
karfl› mücadelede baflar›l› olmufl ve bu sayede %20’lik bir ürün kayb›n›n önüne geçilmifltir. Yabani otlar, sert ve de¤iflken iklim koflullar› da milyonlarca insan› besleyebilecek tar›m ürünlerinin heba olmas›na yol açmaktad›r. Tar›msal BT, tafl›d›¤› potansiyel ve bugüne kadar baflard›klar›yla bu sorunlara çözümler sunmaktad›r. GDU
bitkiler, tar›m endüstrisinde devrim say›labilecek bir de¤ifliklik yaratm›fl ve kârl›l›¤›
gübre ve tar›m ilaçlar›ndan tohumculu¤a yönlendirmifltir. Ayr›ca, bitkiyi zararl›lardan, bitki hastal›klar›ndan ve virüs gibi düflmanlar›ndan korumak için kullan›lan
kimyasal ilaçlara olan ihtiyac› azaltt›¤›ndan çevreye verilen zarar›n azalmas›n› sa¤lamaktad›r. BTnin tar›ma sa¤lad›¤› yararlar›n bafl›nda, bitkilerin de¤iflik iklim koflullar›nda yaflayabilmeleri ve zararl›lara karfl› dirençlerinin art›r›lmas› gelir. Tablo
2.1’de, ekin bitkilerinde yap›lan baz› genetik dönüflümler görülmektedir.
Tablo 2.1 Ekin Bitkilerine Yap›lan Genetik De¤ifliklikler
Ürün

Genetik De¤iflim

Elma
Kahve
M›s›r
Kavun
Patates
Pirinç
fieker pancar›
Ayçiçe¤i
Domates
Bu¤day

Haflere ve hastal›klara dayan›kl›l›k
Dekafeinasyon
Heflere direnci,herbisit tolerans›
Yavafl olgunlaflma
Haflere ve virüslere direnç, fazla niflasta içeri¤i
Art›r›lm›fl demir ve vitamin A
Herbisit tolerans›, virüslere direnç
De¤ifltirilmifl ya¤ bileflimi
Art›r›lm›fl antioksidan miktar›
Herbisit tolerans›, modifiye edilmifl niflasta tipleri

Kaynak: FDF, 2000

Genetik de¤iflim teknolojilerinin uyguland›¤› birçok alan vard›r. Bu uygulamalar sayesinde tar›m, g›da ve ilaç sektörleri aras›ndaki baz› s›n›rlar›n ortadan kalkaca¤› öngörülmektedir. Örne¤in mantarlar›n vitamin, kanser ilaçlar› ve endüstriyel
kimyasal maddeleri üreten fabrikalara dönüfltürülmesi sa¤lan›rsa, ilaç üretimi ve tar›m içiçe geçecektir.
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Genetik de¤iflim teknolojilerinin tar›m alan›nda yöneldi¤i ve yönelece¤i uygulamalar flöyle s›n›fland›r›labilir (Johnson G., 2000):
1990' lardan itibaren ticari kullan›mda olanlar:
• Herbiside direnç
• Haflerelere direnç
• H›zl› olgunlaflan domatesler
• Renkli çiçek ve pamuk
1990'larda gelifltirilmifl fakat ticari kullan›mda olmayanlar:
• Pirinç, papaya, patates ve biberde virüslere direnç
• Tah›llarda ve muzda solucanlara direnç
• Çilek, fleker pancar›, domates ve patateste donmaya karfl› tolerans
• Bitki ve hayvanlarda ilaç üretimi (koyun sütünde insülin)
Yak›n gelecekte gelifltirilecek ve ticari kullan›ma sunulacak olanlar:
• Hepatit B afl›s›n›n, genetik mühendisili¤i ürünü patates, ishal ve kanser afl›s›n›n muz bitkisinden eldesi
• Yüksek oranda vitamin içeren meyve ve sebzeler
• Mantarlar›n vitamin, kanser ilaçlar› ve endüstride kullan›lan kimyasal maddeleri üreten fabrikalara dönüfltürülmesi
• Normal koflullarda yaln›zca kimyasal yollarla elde edilebilen niflastay› içeren
bitkilerin üretimi
• Daha kolay kâ¤›da dönüfltürülebilen ve daha az klor kullan›m› gerektiren
çevre dostu a¤açlar›n gelifltirilmesi
• Piflirilme kalitesi daha yüksek bu¤day, hayvan besicili¤i için daha kaliteli ve
uygun m›s›r ve soya fasulyesi
• Daha kaliteli ve sa¤l›kl› ya¤ içeren soya ve ayçiçe¤i gibi bitkiler
• Ba¤›rsak parazitlerinin üremesini engelleyen patates
• Dutch Elm hastal›¤›na dirençli bitkiler, rhizomania virüsüne dirençli fleker
pancar›
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• De¤iflen iklimlere, çöl tar›m›na, dona, kurakl›¤a ve tuzlu toprak tar›m›na uygun bitkiler
• Topra¤›, a¤›r metaller ve öteki kirletici maddelerden temizleyen bu¤day
• Azotlu gübrelere gereksinim duymay›p, kendi azotunu ba¤layan bu¤day
• Alüminyuma dayan›kl› pirinç
• Kokuyla ilgili yeni genler aktar›lm›fl çiçekler
Genetik mühendisli¤i ürünü birçok tar›m bitkisi, henüz az say›da ülkede üretim aflamas›nda olmakla birlikte, birçok ülkede alan denemeleri aflamas›na gelinmifltir. Tar›msal BT alan›ndaki baz› önemli istatistiksel veriler flunlard›r:
• ‹lk GDU bitkinin denenmesi 1983 y›l›nda olmufltur.
• 1999 y›l›nda, küresel transgenik bitkilerin ekim alan› %44 artarak 27,8 milyon
hektardan 39,9 milyon hektara ulaflm›flt›r. Ayn› y›l Portekiz, Romanya ve Ukrayna ilk transgenik bitki ekimini gerçeklefltirmifltir.
• Dünya üzerinde, GDU bitkilerle yap›lan tar›m›n; %70’i ABD’de, %17’si Arjantin’de, %10’u Kanada’da, %1’i Çin’de gerçekleflmektedir.
• Küresel düzeyde, BTnin tar›mda kullan›m› 1995’ten 1999’a de¤in 23 kat artm›flt›r. Kuzey Amerika’da 2004 y›l›na kadar y›ll›k büyüme oran›n›n %55 olaca¤› tahmin edilmektedir.
• 1999 y›l›nda ABD’de toplam pamuk hasad›n›n %55’i, m›s›r hasad›n›n %30’u
ve soya fasulyesi hasad›n›n da %50’si transgenik ürünlerden oluflmufltur.
• Dünya tar›m ve g›da BTsi piyasas›n›n 2000 y›l› sonunda 46 milyar dolara ulaflmas› beklenmektedir. Salt transgenik bitki ürünlerinin pazar de¤erininse, 26
milyar dolar olaca¤› tahmin edilmektedir (fiekil 2.4).
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Kaynak: James, 1999.

fiekil 2.4 Transgenik Bitki Ürünlerinin Y›llara Göre Dünya Pazar› De¤eri
(milyon dolar, 1999)
Asya Pasifik ülkelerinde büyük ölçekte tar›m›n transgenik bitkilerle uyguland›¤› ilk ülke Çin’dir. Günümüzde ise sekizi geliflmifl ve dördü de geliflmekte olan toplam 12 ülkede transgenik bitkilerle tar›m yap›lmaktad›r. Bu uygulamalar›n %82’si
geliflmifl, %18’i de geliflmekte olan ülkelerde gerçekleflmektedir (James, 1999). Asya’da Çin, Güney ABD’de Meksika ile Arjantin ve Afrika’da Güney Afrika, transgenik bitkileri, ticari uygulamalarda kullanan ülkeler aras›ndad›r. AB ülkelerinden Portekiz, Fransa ve ‹spanya da uygulamalara geçmifltir.
Tablo 2.2’de de görülece¤i gibi, transgenik bitki ürünleri aras›nda en çok üretilenler soya fasulyesi, m›s›r, pamuk, kolza ve patatestir. Öte yandan, 1999 y›l›nda
toplam transgenik bitkilerin yar›s›n› soya fasulyesi, %28’lik bölümünü de m›s›r oluflturmufltur.
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Tablo 2.2 1997-99 Aras›nda Dünyada Transgenik Bitki Ekim Alanlar›
(milyon hektar)
1997

%

1998

%

1999

%

97-99
aras› art›fl

Soya fasulyesi
M›s›r
Pamuk
Kolza
Patates
Toplam

5,1
3,2
1,4
1,2
<0,1
11

46
30
13
11
<1
100

14,5
8,3
2,5
2,4
<0,1
27,8

52
30
9
9
<1
100

18,4
9,5
3,7
3,4
<1
36

54
28
9
9
<1
100

13,3
6,3
2,3
2,2
<1
25,1

Kaynak: James, 1999

Dünyada, 800 milyon kiflinin de açl›k s›n›r›nda oldu¤u belirtilmektedir (Robinson, 1999). Elde edilen g›da üretimi dünya nüfusunu besleyecek düzeydeyken, açl›k ve yetersiz beslenme nedeniyle hastal›klar ve bu hastal›klara ba¤l› ölümler olmaktad›r. Bu durum, politik ve sosyoekonomik nedenlere ba¤l›d›r. G›da üretiminin
verimsiz ve yetersiz oldu¤u geliflmekte olan ülkelerde, yeterli parasal kayna¤›n olmamas› yüzünden d›flal›m da yap›lamamaktad›r. Tar›msal üretimin, gereksinim duyulan bölgelerde yap›lmas›n›n ve buna dayal› bitki BTsinin özellikle geliflmekte
olan ülkelere çok fazla yarar sa¤layaca¤› ortadad›r. Ancak bunun için, e¤itim, teknik dan›flmanl›k ve yat›r›m›n yan› s›ra, devlet ve özel sektör aras›nda yo¤un iflbirli¤i gerekmektedir.
Çokuluslu flirketler, çifçilerin üründen yeni ürün elde etmesini engelleyen k›s›r
tohumlara dayal› "terminatör (yok edici) gen teknolojileri"ni kulland›klar› sürece,
geliflmekte olan ülkeler bitki BTsinden yeteri kadar yararlanamayacakt›r. Bu flirketlerin terminatör teknolojilerini kullanman›n yan› s›ra hem baflka teknolojileri hem
de önemli genleri patent korumas› alt›na almas›, geliflmekte olan ülkelerin zarar›na
bir durum ortaya ç›karmaktad›r. Bu konuda hibrid tohum3 üretmek gibi de¤iflik uygulamalara gidilmesi yönünde talepler vard›r.
Birleflmifl Milletler’in (BM) tahminine göre dünyada 200 milyon çocuk yetersiz
beslenme sorunu yaflamaktad›r ve her sene 12 milyon çocuk bu sebeple ölmektedir. Demir ve A vitamini eksikli¤i geliflmekte olan ülkelerin yaflad›¤› en büyük sa¤l›k sorunlar›ndand›r. Her sene, A vitamini yetersizli¤i çeken 250 milyon çocuktan
3

Hibrid tohum üretilebiliyor ancak bu her zaman özellikleri bak›m›nda orjinal tohum gibi olmuyor.
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500 000’i kör olmaktad›r. 3,7 milyar insan demir eksikli¤ine ba¤l› olarak kans›zl›k
(anemi) sorunu yaflamaktad›r.Bu sorunlar›n üstesinden gelmek için ‹sviçre Federal
Teknoloji Enstitüsü ve Freiberg Üniversitesinden bilim adamlar›, pirinç bitkisine aktard›klar› genler ile hem beta-karoten (A vitamini öncül molekülü) hem de demir
içeren "Alt›n Pirinç" adl› yeni bir pirinç türü gelifltirdiler. Uluslararas› Pirinç Araflt›rmalar› Enstitüsünün de deste¤iyle,bu pirinç türü alan denemelerinden geçecek ve
geliflmekte olan ülkelerin çiftçilerine ulaflt›r›lacakt›r (Robinson, 1999; Smith, 2000).
Yabani otlar tar›m bitkileri için önemli bir sorundur. Buna karfl› gelifltirilen çok
say›daki herbisitin uygulamas›ndaysa baz› k›s›tlamalar söz konusudur. Örne¤in, soya yetifltiricili¤inde kullan›lan genifl-spektrumlu herbisit ancak filizler toprak yüzeyine ç›kmadan uygulanabilir. Bitki, boy atmaya bafllad›ktan sonra, (örne¤in büyüyen soya bitkisinin korunmas›nda) dar-spektrumlu herbisit kullan›l›r. Günümüzde,
soya bitkisinin bir çeflidi, genetik olarak de¤ifltirilmifl ve belli bir herbisite dirençli
olmas› sa¤lanm›flt›r. Böylece çiftçiler, büyüyen soya bitkilerinin aras›ndaki yabani
otlarla mücadele edebilmektedir. GDU soya bitkilerinin daha yüksek verime ulaflt›klar› ve kimyasal madde kullan›m›n› azaltt›klar› için, enerji ve zaman tasarrufu sa¤lad›klar› anlafl›lm›flt›r.
Ayr›ca, çevre amaçl› tar›msal BTler de gelifltirilebilir. Örne¤in, TNT gibi patlay›c›lar› parçalayan bir bakteriyel enzim geninin tütüne aktar›lmas› sonucunda, parçalanmas› ve temizlenmesi yüzlerce y›l alacak bir bilefli¤in, kirlenen alana tütün bitkisi ekilerek temizlenmesi sa¤lanabilmektedir.
2.1.2.2. Hayvanc›l›k
Genetik mühendisli¤i ürünü afl›larla4 büyük ve küçükbafl hayvanlar baflta olmak
üzere birçok çiftlik hayvan› hastal›klardan korunabilmektedir. Çiftlik hayvanlar› ishale, ev hayvanlar› lösemiye ve kanatl› hayvanlar da nörolojik hastal›klar gibi hastal›klara karfl› rekombinant afl›larla afl›lanabilmektedirler. Ayr›ca, evcil hayvanlara
kuduzun bulaflmas›n› engellemek için do¤adaki hayvanlar› afl›lanm›fl yemlerle kuduza karfl› afl›lamak da olanakl›d›r. Bunlar›n yan›nda, g›da zehirlenmesine yol açan
Salmonella bakterisinin çiftlik hayvanlar›n›n sindirim sistemlerine yerleflmesini engelleyen ve patojenik olmayan bakterilerin hayvanlara aktar›m› gibi yöntemler de
hayvanc›l›kla ilgili BT uygulamalar› aras›ndad›r.
4

ABD’de 1979 y›l›ndan bu yana hayvan sa¤l›¤›na yönelik 59 ürünün kullan›m›na onay al›nm›flt›r. Bunlardan 43’ü tan›ya
yönelik ürün, 19’u da afl›d›r. Onay almak üzere beklemeyen 99 ürünün 43’ü BT yöntemleriyle gelifltirilmifltir (BIO,
2000).
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Daha kaliteli et, süt ve yün elde edilmesi ve hastal›¤a dayan›kl› hayvanlar›n gelifltirilmesiyle ilgili çok say›da gen saptanm›flt›r. Ayr›ca, hayvanlara t›bbi de¤eri yüksek moleküller ürettirmenin teknikleri gelifltirilmifltir. Ancak, genetik mühendislik
tekni¤ini do¤rudan hayvanlara uygulayarak istenilen özelliklerle ilgili genleri tafl›yan transgenik hayvanlar üretmenin yolu henüz aç›k de¤ildir. Bunda teknik nedenlerin yan›s›ra etik ve hukuksal tart›flmalar›n sürüyor olmas› da etkilidir. ‹stisna olarak, daha h›zl› büyüyen ve daha büyük boyutlara ulaflabilen GDU Tilapia ve som
bal›klar› say›labilir. Protein gereksiniminin çok oldu¤u Afrika ülkeleri için önem tafl›yan bu bal›klar, kontrollü bir biçimde bal›k çiftliklerinde üretilmektedir.
Hayvanc›l›k sektöründe, yak›n gelecekte etkili olmas› beklenen önemli bir gen
mühendisli¤i tekni¤i de klonlamad›r. Klonlama, bir canl›n›n genetik kopyas›n›n üretilmesi biçiminde tan›mlanabilir. Bakteri ve maya gibi tek hücreli canl›lar bu biçimde ürerler. Tek hücreli canl›lar, belli bir zaman sonra bölünerek kendi kopyas›n›
üretmektedir. Hayvan klonlanmas›nda ise yetiflkin hayvanlardan al›n›p laboratuvar
ortam›nda kültürü yap›lm›fl hücrelerden birinden genetik bilgiyi içeren hücre çekirde¤i ç›kart›l›r ve yine hücre çekirde¤i ç›kar›lm›fl bir yumurta hücresine aktar›l›r. Bu
yumurta hücresi, spermle döllemeye gerek kalmadan, geliflmek üzere, tafl›y›c› anne
hayvan›n rahmine yerlefltirilir. Gebelik sürecinin sonunda do¤an hayvan, genetik
maddesi al›nan hücrelerin sahibi hayvanla her aç›dan ayn›d›r. Bir baflka deyiflle
onun genetik kopyas›d›r. Bu yöntemin ilk baflar›l› örne¤i 1996’da Dolly adl› koyunun klonlanmas›yla gerçekleflmifltir.
Bu teknik sayesinde çiftçiler, üstün nitelikli (yüksek verimde süt veren, yüksek
kalitede et sa¤layan) hayvanlar›, dölleyici bir hayvana gerek kalmadan, ço¤altma
olana¤›na eriflmifllerdir. Ancak, benzer biçimde, henüz çözümlenmemifl teknik güçlükler ve klonlaman›n ortaya ç›kard›¤› etik tart›flmalar yüzünden, bu teknoloji flimdilik yayg›n kullan›ma aç›k de¤ildir.
Sözü edilen tüm bu teknolojiler, daha verimli bir biçimde g›da üretimini sa¤layan geleneksel hayvan besicili¤inin bir uzant›s› olarak görülmekle birlikte, ekolojik
dengelerin bozulaca¤› konusundaki kayg›lar› uyand›rm›fl ve toplumun birçok kesiminin ve kurumunun içinde yer ald›¤› tart›flmalar› da beraberinde getirmifltir.

2.1.3. Çevre Biyoteknolojisi
Yeni birçok sanayi dal›n›n geliflmesi, varolanlar›n etkinli¤ini art›rmas› ve sürekli artan flehir nüfusu, bu yüzy›l›n bafl›ndan itibaren do¤al kaynaklar›n kirlenmesine
neden olmufl ve beraberinde çevre sorunlar›n›n çözümüne yönelik teknolojilerin
50

gelifltirilmesini zorunlu k›lm›flt›r. Bu teknolojilerden biri olan çevre BTsi, canl› organizmalar›n ve onlardan elde edilen ürünlerin, zararl› at›klar›n ar›t›m›nda ve çevre
kirlili¤inin önlenmesinde kullan›lmas›n› kapsamaktad›r.
Çevre BTsi uygulamalar› ço¤unlukla, do¤al mikroorganizmalarla (bakteri, mantar vb.) at›klar›n ar›t›m› için kullan›l›r. Modern BTden yararlan›ld›¤› kimi tekniklerde, parçalanmas› zor baz› at›klarla u¤raflmak için genetik de¤iflikli¤e u¤ram›fl mikroorganizmalar›n kullan›m› mümkündür. Geleneksel yöntemlerden çok daha verimli olan çevre BTsi sayesinde, yüksek s›cakl›klarda yakma ve at›k sahalar› oluflturma
gibi yöntemlere alternatifler oluflturabilmektedir.
Çevre Biyoteknolojisi ve Alaska Tanker Facias›
24 Mart 1989 gecesi, 50 milyon galon petrol tafl›yan Exxon Valdez adl› tanker, Alaska Bligh
Reef’de karaya oturmufltu. Geminin gövdesinde aç›lan delikten 11 milyon galondan fazla ham
petrol denize dökülmüfl ve kirlilik çok k›sa zamanda 2 250 km’lik bir sahil fleridine yay›lm›flt›. ABD tarihinin bu en büyük tanker facias›, 36 000’den fazla deniz kuflunun ve 1 000’den fazla su samurunun da içinde bulundu¤u do¤al yaflam› tümüyle tehdit edecek boyutlara ulaflm›flt›. Sorunu çözmek için u¤raflan bilim adamlar› ve do¤al yaflam uzmanlar›n›n aras›nda bulunan
biyoteknologlar, bölgenin ekolojik dengesini eskiye döndürmek için do¤an›n kendi gücünü
kullanmay› düflündüler.
Uzmanlar, çevreye Pseudomonas adl› do¤al bir bakteri sald›lar. Biyo-remediasyon denen
bu yöntemle, petrol gibi hidrokarbonlar› parçalayabilen Pseudomonas, 120 km’lik bir sahil fleridini geleneksel (kimyasal yöntemler, yakma, ve toprak doldurma) yöntemlerden befl kat daha h›zl› bir biçimde temizledi.
Kaynak: BIO, 2000

Baz› bakteriler, at›k maddelerin içindeki metilen klorit ve kükürt gibi toksik
maddelerle beslenir. Çevre mühendisleri, çevre BTsinin ana alanlar›ndan biri olan
ve bu tür bakterilere dayanan biyoremediasyon adl› yöntemi iki biçimde uygularlar. Bunlardan ilkinde; at›klar›n döküldü¤ü bölgeye besin aktar›m› yap›larak, topra¤›n bakteri kompozisyonuna göre, halihaz›rda toprakta bulunan bakteriler etkin duruma geçirilir. Öteki yöntemde de topra¤a yeni bakteriler aktar›l›r. Bakteriler, zararl› at›klar›, zarars›z yan ürünlere dönüfltürdükten sonra ya ölürler ya da say›lar› normal popülasyon düzeyine gelir. Böylece ekolojik denge bozulmaz. Ayr›ca, toprakta bulunan mikroorganizmalar›n belirlenmesi ile toprak rehabilitasyonu için en uygun kombinasyon oluflturulabilmektedir. Bakterilere benzer bir biçimde, kirlenen
bölgelerdeki metaller ve at›klarla beslenmesi için bitki ve mantarlar da kullan›labilmektedir.
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Baz› durumlarda at›klar› ifllemede kullan›lan mikroorganizmalar›n yan ürünleri
yararl› ürünler olduklar› için geri kazan›m sa¤layabilmektedirler. Bunlara bir örnek,
anaerobik ar›tma teknolojisidir. At›klar›nda organik madde yo¤unlu¤u fazla olan
fabrikalarda uygulanan bu teknolojide, uygun biyokimyasal parametrelerin (pH, s›cakl›k) sa¤land›¤› reaktörler kullan›l›r. Bu reaktörlerde oksijensiz (anaerobik) koflullarda yaflayan metan bakterileri, organik at›klar› parçalayarak kirlili¤i giderirken bir
yandan da metan gaz› üretirler. Anaerobik BT yard›m›yla hem kirlilik ortadan kald›r›l›r hem de yan ürün olarak metan gaz› elde edilir. Sonra da metandan elektrik
üretilerek iflletmeye ek bir enerji kayna¤› sa¤lan›r. Özellikle g›da (fleker, alkol, et,
süt, meflrubat), kâ¤›t ve selüloz endüstrisi BTnin bu uygulamas› için çok uygundur.5
Çevreyle ilgili bir baflka BT de birçok potansiyelinin yan› s›ra çevre koflullar›n›n kontrolü ve kirliliklerin belirlenmesinde de kullan›labilen biyosensörlerdir. Gelifltirilen biyosensörler ve benzer birçok alet yard›m›yla, çevreye b›rak›lan at›klar›n
saptanmas›n›n yan›nda, suyu ve havay› kirletebilecek endüstri at›klar›n›n çevreye
verilmesinin önlenebilece¤i görülmüfltür.
Çevre konusundaki hassasiyetlerin artmas› ile çevre BTsi uygulamalar› artacakt›r. Bugün, dünyadaki birçok kent, at›k sular›n› temizlemek için mikroorganizmalar› kullanmakta ve bu kentlerin say›s›n›n h›zla artmas› beklenmektedir. Organik kimyasal madde ya da kâ¤›t ve fermentasyon ürünleri üreten birçok fabrikan›n at›klar›
BT yöntemleriyle temizlenmektedir. Birçok kent ve yerleflim bölgesi, "kahverengi
alan" diye adland›r›lan boflalt›lm›fl endüstri bölgelerini, biyoremediasyon ve benzeri yöntemlerle temizlemeyerek yeniden kullan›ma açmaktad›r. Böylece yeni endüstri bölgelerinin kurulmas› önlenerek "yeflil bölgeler" de korunmufl olmaktad›r. 1993
y›l›nda, Houston’da 300 000 ton toprak, kimyasal olarak parçalanmas› zor maddelerden biyoremediasyon sayesinde ar›nd›r›lm›flt›r. Endüstri uzmanlar›na göre biyoremediasyon6 sayesinde, s›zan petrol hidrokarbonlar›n›n kirletti¤i 30 000’den fazla
yeralt› petrol tank› bölgesi temizlenebilecektir. Biyoremediasyon yöntemleri, TNT
gibi zararl› bileflikleri parçalamak için askeri kurumlarca da kullan›lmaktad›r (BIO,
2000). ABD Çevre Koruma Kurumu’nun (EPA) program›na göre, zararl› maddelerle kirlenmifl bölgelerde, geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha ucuza mal oldu¤undan biyoremediasyon kullan›m› uygun görülmüfltür.7
5
6
7

Nuri Mol (Pakmaya) ile yap›lan görüflmeden (Ekim, 2000).
2000 y›l› sonunda biyoremediasyon endüstrisinin, ABD’de, 500 milyon dolarl›k bir endüstri olmas› beklenmektedir
(National Research Council, 1993).
Temizlenmesi yasal olarak zorunlu bölgelerin(maden alanlar›, endüstriyel bölgeler, su kaynaklar› ve deniz), geleneksel yöntemlerle temizlenmesinin maliyeti yap›lan hesaplara göre, yaklafl›k 1,7 trilyon dolard›r. Çevre BTsi yöntemleriyle bu kirli bölgelerin, bu tutar›n çok alt›nda temizlenebilece¤i hesaplanmaktad›r (Russell ve di¤erleri, 1992 ).
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BT uygulamalar› çevre sektöründe oldu¤u kadar enerji sektöründe de toplam
verimlili¤i (özellikle de kirlilik kontrolünde) art›r›labilmektedir. Biyodizel (petrol
distillerine özdefl), biyoetanol gibi biyokütleden üretilmifl biyoyak›tlar arac›l›¤›yla
yenilenebilir kaynaklar yarat›lmakta8 ve biyosülfürüzasyon (kükürtten ar›nd›r›larak
daha temiz kömür ve petrol eldesi) gibi ifllemlerle enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
Ayr›ca daha az zararl› yan ürün oluflmas› sa¤lanmaktad›r.

2.1.4. Endüstriyel Biyoteknoloji
Günümüz üretim süreçlerini kolaylaflt›racak ve iyilefltirecek daha etkin, daha
dayan›kl› enzimleri ve biyoaktif bileflikleri do¤ada bulunan zengin kaynaklardan
sa¤lama aray›fl› sürmektedir. Kâ¤›t üretimi, tekstil ifllemleri, kimyasal sentez tepkimeleri gibi birçok kimyasal ifllem, bazen çok yüksek ya da çok düflük s›cakl›klara
bazen de çok yüksek ya da düflük pH derecelerine gereksinim duyar. Amaç, bu zor
koflullarda yaflayabilecek mikroorganizmalar ve ifllerli¤ini kaybetmeyen biyomoleküller bulabilmektir. Dünyadaki mikroorganizmalar›n %1’inden az› kültüre edilip s›n›fland›r›ld›¤› için, yeni moleküller bulman›n önü aç›kt›r. Endüstriyel BTde, moleküler biyoloji teknikleri g›da, temizlik, tekstil, kâ¤›t ve kimya endüstrilerinde verimi art›rmak ve çevreye olan zarar› azaltmak amac›yla kullan›lmaktad›r.
Endüstriyel BTnin kulland›¤› biyolojik yöntemler, birçok ürünü kimyasal yöntemlerle üretmeye alternatif olmufltur. Art›lar› oldu¤u gibi eksileri de olmas›na karfl›n, biyolojik yöntemlerle üretim birçok alanda kimyasal yöntemlerin yerini alm›flt›r. Tablo 2.3’te, kimyasal ve biyolojik yöntemlerin bir karfl›laflt›rmas› yap›lmaktad›r.
Tablo 2.3 Organik Bileflenleri Üretmede Biyolojik ve Kimyasal Yöntem
lerin Karfl›laflt›rmas›

-

Biyolojik Yöntemlerin Üstün Yönleri:
• Protein, antikor gibi karmafl›k moleküller, kimyasal yöntemlerle üretilemez.
• Biyo-dönüflümlerden (bioconversions) daha yüksek verim elde edilir.
• Biyolojik sistemler düflük s›cakl›klarda ve nötre yak›n pH’larda çal›flabilirler.
• Katalitik tepkimeler daha yüksek özgüllükle gerçekleflebilir.
• ‹zomerik bir bileflenin fazladan oluflmas› önlenebilir.

8

Yap›lan hesaplara göre, önümüzdeki yüzy›lda kimyasal madde ve yak›t gereksinimimizin %30’u bu tür yenilenebilir
kaynaklardan elde edilecektir (BIO, 2000).
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Biyolojik Yöntemlerin Zay›f Yönleri:
• Ürünlere, yabanc› ve istenmeyen mikroorganizmalar kolayl›kla bulaflabilir.
• ‹stenilen ürünün, karmafl›k bir ürün kar›fl›m›n›n içinden ayr›flt›r›lmas› gerekir.
• Büyük hacimlerde su kullan›m› ve tüketimi gerekir.
• Biyolojik süreçler kimyasal süreçlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha yavaflt›r.
Kaynak: Smith, 1996

Endüstriyel BT flirketleri, kimyasal üretimlerde kullanmak amac›yla, biyolojik
sistemlerden yararlanarak enzim gibi biyokatalizörleri ya da kimyasal maddeleri
üretirler. Bilim adamlar›, ticari de¤eri olan birçok enzimi elde ettikleri mikroorganizmalar› kendi do¤al ortamlar›nda saptayabilmifllerdir. BT yöntemleri kullan›l›p,
ekonomik de¤eri olan enzim ya da kimyasal maddeler, bu organizmalardan istenilen miktarlarda üretilmektedir. Bunlar›n ço¤u insan terapötik proteinlerinde oldu¤u
gibi fermentasyon sistemlerinde üretilir. Enzimler etki ettikleri bilefliklere göre s›n›fland›r›l›rlar. Kullan›m alan› en yayg›n olan ve BT yöntemleriyle üretilebilen enzimlerden baz›lar› proteinleri parçalayan proteaz, selülozu parçalayan selulaz, ya¤lara
etkiyen lipaz ve niflastay› basit flekerlere dönüfltüren amilazd›r.
Endüstriyel BTnin g›da endüstrisinde çok genifl bir uygulama alan› vard›r. Alkollü içecekler, mayalanm›fl ürünler, fermente edilmifl ürünler, meyve sular›, g›da
koruyucu ve lezzet art›r›c› maddeler, süt ve süt ürünleri, sirke gibi g›da maddelerinin üretimi için yüksek performans gösteren maya ve bakterilerin ve g›da üretim
süreçlerinin belirli aflamalar›nda gerekli enzimlerin gelifltirilmesi ve kullan›m› örnek
olarak verilebilir.
Örne¤in, niflastan›n glukoz ve früktoza dönüfltürülmesi için BT enzimleri kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, m›s›r ve baflka tah›llar, yüksek früktoz m›s›r flurubu ya da maltoz flurubu gibi birçok tatland›r›c›ya enzimatik ifllemlerle dönüfltürülebilir. Öteki uygulamalar aras›nda, tah›ldan etanol üretimi ve peynir üretiminde kullan›lan renninin (genç büyükbafl ve küçükbafl hayvanlar›n midelerden elde edilmesinin yan›nda) mikroorganizmalara ürettirilmesi say›labilir. Peynir yap›m›nda kullan›lan
chymosinin büyük k›sm› art›k GDU mikroorganizmalardan elde edilmektedir ve daha önceleri büyükbafl hayvanlar›n sindirim yolundan elde edilen rennete göre daha saf, daha verimli ve daha ucuzdur (Springham, 1999).
Birçok kimyasal madde de BT yöntemleriyle üretilebilmektedir. Kimyasal sentez, yüksek miktarlarda enerji kullan›m›na ve istenmeyen yan ürünlere yol açmak54

tad›r. Kimya endüstrisinin verimlili¤i biyokataliz yöntemiyle art›r›lm›flt›r. Tablo
2.4’de, fermentasyonla üretilen kimyasal maddeler, onlar› üreten mikroorganizmalar ve bu kimyasal maddelerin kullan›m alanlar› belirtilmifltir.
Tablo 2.4 Fermentasyonla Üretilen Endüstriyel Kimyasal Maddeler
Organik

Mikrobiyal

Kullan›m

Kimyasallar

Kaynaklar

alanlar›

Asetik Asit

Acetobacter

Aseton

Clostridium

Bütanol

Clostridium

Etanol

Saccharomyces

Formik Asit

Aspergillus

Gliserol

Saccharomyces

‹zopropanol

Clostridium

Laktik Asit
Propilen Glikol
Sukkinik Asit

Lactobacillus
Bacillus
Rhizopus

Endüstriyel çözücü ve birçok organik kimyasal için
ara ürün
Endüstriyel çözücü ve birçok organik kimyasal için
ara ürün
Endüstriyel solvent ve birçok organik kimyasal için
ara ürün
Endüstriyel çözücü, sirke, ester, eter ve meflrubatlar›n
üretiminde ara ürün
Tekstil boyama, deri terbiyesi, lastik üretiminde kullan›l›r
Çözücü, tatland›r›c›, patlay›c›, bask›, kozmetik, sabun, antifriz
Endüstriyel çözücü, kozmetik ürünler, antifiriz, mürekkepler
G›da ekflilendirici, boya, deri terbiyesi
Antifiriz, çözücü, sentetik resin üretimi, küf önleyici
Vernik üretimi, parfümler için boya ve esterler

Kaynak: Barnum, 1998.

Tekstil dünyas›nda da BT, iplik ve kumafllarla ilgili birçok ifllemde kullan›l›r. Örne¤in, dokuma s›ras›nda kumafl›n zarar görmesini engellemek için kaplama yap›flt›r›c› olarak kullan›lan niflastay› zaman› geldi¤inde sökmek için amilaz enzimi kullan›lmaktad›r. Mikroorganizmalardan elde edilen tripsin enzimi derinin tüylerden temizlenmesini sa¤lamaktad›r.
Hem pazar talepleri hem de çevresel nedenler yüzünden daha az klorlu ürünler ve yan ürünler üretmesi gereken kâ¤›t endüstrisi, endüstriyel enzimler pazar›n›n
en h›zl› büyüdü¤ü aland›r. Kullan›mda olan süreçler, hâlâ çevreyi kirletmektedir.
Daha temiz bir süreç sa¤layan biyolojik yöntemde, lignosellülozik maddeler lignin
parçalay›c› mantarlarca parçalan›r. Enzimler ayr›ca, liflerin fiziksel özelliklerinin gelifltirilmesinde ve kâ¤›t dayan›kl›l›¤›n›n art›r›lmas›nda kullan›lmaktad›r.
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Maden ve metal endüstrisinde kullan›lan BT ikiye ay›r›labilir: biyoleaching/mineral biyooksidasyon ve metal biyoremediasyonu ve eldesi. Biyoleaching, bakterilerin, (örne¤in Thiobacillus ferrooxidans) bak›r, çinko ve kobalt gibi de¤eri yüksek
metalleri, sülfit minerallerinden ayr›flt›rma sürecini kapsar. Bu teknikle hem zamandan kazan›lmakta hem de zehirli gazlar›n ve at›klar›n oluflumu engellenmektedir.
Metal biyoremediasyonu ve eldesi, alkalin içeren eski yöntemlerin yerine kullan›lmakta ve a¤›r metal içeren büyük miktarlarda at›k su oluflumunu engellemektedir.
Yeni yöntemle enerji, su ve asit kullan›m›ndan tasarruf edilmekte, daha verimli üretim gerçekleflmekte ve daha az at›k oluflmaktad›r.
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