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Feragat 
 
BIOTECH-GO projesi Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu 
kitap sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 
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Kısa Açıklama 
 

Döngüsel ekonomi yeni ekonomik bir yaklaşımdır. İşletmeler, hükümetler ve topluluklar 
arasındaki ekonomik döngünün ölçülebilir olarak gerçekleştirilmesini hızlandırmak için gerekli 
program ve araçların geliştirilmesini gerektirir. Bu durum, bu zorluğu çözmek için ilgili Avrupa 
Birliği politikalarının ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, 
Bu nedenle, “Avrupa Beceriler ve Nitelikler Alanı”, iş, eğitim / öğretim, hareketlilik ve işgücü 
piyasası arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan Avrupa'nın 
ekonomik gelişimi giderek KOBİ'lere bağımlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve KOBİ'lerin beceri ve 
niteliklerinin tanınması ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışacak personelin özellikleri 
giderek önem kazanmaktadır. Dahası, bu şirketler (KOBİ'ler) daha büyük şirketler tarafından 
verilen birçok destek ağından yoksundur. Örneğin, küçük biyoteknoloji şirketleri kendi 
araştırmaları için Biyoinformatik'e bel bağlamıştır; genellikle etkili biyoinformatik araçları iş 
stratejisinin önemli bir parçasıdır. Buna rağmen birçok KOBİ de, bu alanda sorumlu olan tek bir 
personel görev yapmaktadır. Bu minvalde, personelin sürekli veya yaşam boyu öğrenme 
yaklaşımı kapsamında becerilerini güncellemek ve geliştirmek için eğitimlere katılımı önemli bir 
konudur. Bunu başarmak için, küçük işletmelerin ilgili eğitim sağlayıcıları veya Mesleki eğitim 
profesyonelleri ile ilişki kurması gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında, BIOTECH-GO 
projesinin temel hedefi, Bioinformatik alanında, MEÖ uzmanlarının becerilerinin geliştirilmesi 
için yenilikçi yolların ortaya konmasıdır. Böylece, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) 
çalışanları için yeni yetenek geliştirme yollarının sağlanmış olacaktır. Proje, söz konusu alanda 
belirli MEÖ araçları (EQF / NQF, ECVET) oluşturarak Avrupa Beceri ve Yeterlilik Alanı'nın 
ilerlemesine katkıda bulunur. Proje konusu alanında çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim 
uzmanlarının bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik güncellemeleri mükemmelliği daha da 
artıracak ve farklı biyoteknoloji şirketlerinde biyoinformatiğin altında yatan temel kavramlarla 
ilgili bilincin artmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır:  

✓ Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerde, biyoinformatik araçlarının kullanımı ile 
biyoloji araştırmalarının ilerlemesi; 

✓ teknisyenlerden bağımsız araştırmacılara kadar tüm seviyelerde KOBİ personeline 
gelişmiş biyoinformatik eğitiminin sağlanması; 

✓ Endüstride en son teknolojilerin yayılmasının sağlanması; 
✓ Avrupa çapında biyolojik veri sağlamanın koordinasyonu.    
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Tarım için biyoinformatik 
 

Sürdürülebilir tarım gelişimi için genomikler, metabolomlar ve 

interaktomikler 
 

Tarım sadece birkaç ulusun büyük bir mesleği değil, aynı zamanda yaşam biçimi, kültür ve gelenek 

tarzıdır. Pirinç, buğday, arpa, mısır, sorgum, darı, şeker kamışı gibi tahıllar her zaman farklı kıtalarda insan 

topluluklarında önemli gıda olarak kabul edilmiştir. Binlerce yıldan beri insanlar bu bitkilerin yerli 

çeşitlerini istenilen özelliklerle yapmak için üreme ve seçme yöntemini kullanıyor. Özellikle 1960-1970 

yıllarında gerçekleşen “Yeşil Devrim” sırasında tat, besin değeri ve üretkenlik açısından önemli 

ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Bununla birlikte Yeşil Devrim, başarısızlıkla da bilinir ve artık birkaç “yüksek verim” çeşidi ile 

ayakta kalabilmekteyiz. Bu nedenle, artık daha az pulluk toprakları (sürülen topraklar), enerji 

kaynaklarının tükenmesi ve öngörülemeyen iklim değişikliği olmak üzere üç önemli sınırlama göz önüne 

alındığında, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesini sağlamak için tarımda daha gelişmiş ve modern 

biyoteknoloji yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Diğer bir deyişle, gelecek nesiller için yeterli yiyecek 

sağlayabilmemiz için araştırmaların hızını büyütmemiz gerekmektedir. 

Son on yılda yaşam bilimindeki bilimsel buluşu hızlandıran biyoenformatik bilişimsel biyolojinin 

yeni bir dönemi olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar biliminin bitki biyolojisi alanına dahil olması, 

geçmiş yıllarda bitkilerle ilgili yapılan araştırma şeklini değiştirmiştir. Son birkaç yıl içerisinde sıralama 
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teknolojisindeki hızlı çığır açan gelişme, bu teknolojiyi çok uygun maliyetli hale getirmiştir. Günümüzde, 

herhangi bir deneysel laboratuvarda, ilgi konusu genomu incelemek için sıralama yöntemlerinin 

kullanması oldukça yaygındır. 

Tarımda modern biyoteknoloji ilerlemesi de dahil olmak üzere, biyoenerji sektörü, tarım temelli 

endüstriler, tarımsal yan ürün kullanımı, bitki iyileştirme ve çevrenin daha iyi yönetimi konularında büyük 

ölçüde kâr payı elde edecektir. Bir bitki türünün son genomu ve transkriptomik dizilimi, birçok bitki 

türünün genetik mimarisini, nüfus içindeki ve dışındaki binlerce bireydeki farklılıkları, belirli istenen 

karmaşık özellikleri geliştirmek için gerekli olan genleri ve mutasyonları ortaya çıkarma fırsatı verir (Şek. 

1). 

 

Şekil 1. Yapısal Genomikler 

 

Bu nedenle, omik ve biyoinformatik alanlarındaki hızlı teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak 

birçok model ve model bitki türü için mevcut olan genomik kaynakları kullanmalıyız. Bu da nihayetinde 

‘Bitki Genomikleri’ olarak bilinen bitki biliminin yeni çeviri alanını kabul etmemize neden olmaktadır. 

Bitki genomiği kapsamında aşağıdaki aktiviteleri yapabiliriz: 

1. Model olmayan bitki türlerinin dizilemesi ve montajı; 

2. İşlevsel açıklama ve ontoloji ile genlerin ayrıntılı bir listesini yapmak; 

3. Üstün ırkların iyi haritalandırılmasında ve seçilmesinde yardımcı olmak için çok miktarda SNP 

(tek nükleotid polimorfizm) / InDeL (ekleme-delesyon uzunluk polimorfizm) işaretleyicilerinin 

bulunması; 

4. Altta yatan QTL’leri (kantitatif özellik lokusu), QTL eşleme yöntemlerini kullanarak, 2’de 

üretilen işaretçilerden ayırt ettikten sonra, aranan özellikler ile bağlantılı olarak “aday genleri / 

mutasyonları / alelleri” tanımlama. GWAS (genom çapında ilişki çalışması); 

5. Genotipleme ve seçim amacıyla “MarkerChip Panel” in oluşturulması. 

Bu bağlamda, metabolik bilim aynı zamanda omik dünyasında hızlı gelişen bir alandır ve normalde 

LC-MS, NMR-MS ve GC-MS aletleri kullanılarak örnekte bulunan tüm metabolitleri taramak için 

kullanılır. Örneğin insanda, idrar numuneleri toplanan, MS aletlerinden birinde analiz edilen ve 

Hedef 
seçimi

HT Kristalografi ve 
NMR

Yapı + İşlev
nitelemeYeni Aile üyeleri

Yeni Alanlar Homoloji
modellemesi

PDB 
Veri tabanı

Fonksiyonel çalışmalar
İlaç geliştirme

Metabolik yollar

Mikroorganizmanın 
hücresi 

Yapısal Genomikler
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bilgisayarlı veri işlemlerini hesaplama yoluyla elde bireylerin besin alışkanlıklarını doğrudan veya dolaylı 

olarak gösteren tüm olası metabolitleri tanımlamak için kullanılmıştır (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil. 2. Metabolomik Teknoloji 

 

Ayrıca interactome, hücresel sistemleri yöneten moleküler ağları anlamaya yardımcı olan tüm 

protein-protein etkileşimlerinin eksiksiz bir setinden oluşur. Örneğin Arabidopsis’in etkileşim haritası, 

proteinler arasında binlerce güvenilir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır (Arabidopsis İnteractome Haritalama 

Konsorsiyumu 2011). 

 

Tarımda genom dizilemesinin etkisi 
 

Genom terimi, özellikle tam bir nükleer DNA seti (yani, nükleer genom) dahil olmak üzere bir 

organizmanın tüm genetik materyaline uygulanabilir. Aynı zamanda kendi DNA’sı olan “mitokondriyal 

genom” veya “kloroplast genomu” olan organellerde saklanan genetik bilgiye de sahiptir. 

 Bazı organizmalar, diploid, triploid, tetraploid vb. çok sayıda kromozom kopyasına sahiptir. 

Üreyen organizmada (tipik olarak ökaryotlar) gamet, somatik hücrenin kromozomunun yarısına sahiptir 

ve genom gamet içindeki tam bir kromozom kümesidir.  

Ayrıca, genom, virüsler, plazmidler veya transposable elemanlar gibi kromozomal genetik 

elemanlar içerebilir. Bir virüsden daha karmaşık olan çoğu biyolojik birim, kromozomlarında bulunanlara 

DNA

RNA

Protein 

Biyokimyasallar
(Metabolitler)

Genomik
23,000 gen

Transkriptomiks
 105 RNA transkriptleri
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 106 – 107 protein
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ek olarak fazladan genetik materyale sahiptir. Bu nedenle, “genom”, mevcut olma potansiyeline sahip olan 

kodlamayan DNA ile ilgili tüm genleri ve bilgileri açıklar. 

Bununla birlikte, bitkiler, protozoa veya hayvanlar gibi ökaryotlarda, “genom” tipik olarak sadece 

kromozom DNA’sı hakkındaki bilgilerle ilişkilidir. DNA tarafından organellerin içerdiği genetik bilgi 

yani kloroplast ve / veya mitokondri, genomun bir parçası olarak kabul edilmez. Aslında, mitokondriye 

sıklıkla “mitokondriyal genom” denmesi kendi genomunu taşıdığı içindir (Şekil 3). Kloroplastta kurulan 

DNA, “plastom” olarak adlandırılabilir (Şekil 4). 

 

 

          

Şekil. 3. Mitokondri genomu   Şekil. 4. Plastom 

 

Genom evriminin daha iyi anlaşılması, mikrobik genomdaki karşılaştırmalı analizden yola çıkarak, 

metabolik reaksiyon ve metabolik reaksiyonlar düzeyinde gen organizasyonu, operasyonu, yolu, 

reaksiyonu, yapısı, bileşikleri ve gen ortologları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu bağlamda, çeşitli türlerden 

genomların dizilişi, organizasyonlarını belirlemeyi ve işlevselliklerini anlamak için başlangıç noktasını 

sağlayarak insan tarım pratiğini desteklemektedir. 

Bu noktada, genomiklerin tarıma katkısı, belirli fenotipik özelliklerle ilişkili genlerin tanımlanması 

ve manipülasyonunun yanı sıra, markör destekli varyant seçimi ile genomik ıslahı içerir. “Tarımsal 

genomik” adı, bitki ya da hayvan genomlarının incelenmesi yoluyla yenilikçi kararlar almayı, gıda 

endüstrisi için koruma ve sürdürülebilir üretkenlik için bilgiye ulaşmayı, aynı zamanda enerji üretimi ya 

da ilaç tasarımları gibi farklı yönleri hedeflemektedir. . 

Çoğu bakteri türünün hala bilinmemesi nedeniyle, mikrobiyal toplumu profillemek için kullanılan 

yöntemlerin çoğunda temel fonksiyonel özellikleri karakterize etmek için DNA ekstraksiyonu 

kullanılmaktadır. Tüm örnek üzerinde NGS (Yeni Nesil Dizileme) kullanımı dahil edilen tüm türlerin 

DNA fragmanlarının sıralanması ve karakterize edilmesini sağlar ki bu metagenome’dur (Şekil 5). 
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Şekil. 5. Metagenome analizi 

 

Metagenomiklerin tarımda uygulanması ayrıca, toprakta ve bitki rizosferlerinde veya özellikle 

dokularda veya organlarda mikroorganizmalar arasında meydana gelen karmaşık etkileşimlerin 

modellerini temsil etmek için uygun olduğunu göstermiştir. Ayrıca, metagenomiklerin rizosferde 

mikrobiyal topluluğun fonksiyonel fazlalığı ve gübrelemeyle ilgili çevresel değişimlere bağlı toprakta 

tarımsal yönetim ve taksonomik kompozisyondaki değişimi izlemek için yararlı olduğu görülmüştür.  

 

Tarımsal biyoinformatik uygulamaları 
 

Bitki genetik kaynağının toplanması ve depolanması daha güçlü, hastalık ve böceklere karşı 

dayanıklı ürünler üretmek ve onları daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dirençli ve daha üretken hale 

getiren çiftlik hayvanlarının kalitesini iyileştirmek için kullanılabilir. 

Modelin ve model olmayan bitki türlerinin karşılaştırmalı genetiği, genlerinin birbiriyle bağlantılı 

bir organizasyonu keşfedebilir. Bundan sonra model bitki sistemlerinden diğer gıda ürünlerine bilgi 

aktarımı için kullanılır. Bu bağlamda, mevcut tam bitki genomlarının örnekleri Arabidopsis thaliana (su 

teri) ve Oryza sativa (pirinç)’dır. 

Ayrıca etanol gibi biyoyakıtlara dönüştürerek enerji elde etmek için kullanılan kaynaklardan biri 

de bitki bazlı biyokütledir ve araç ve uçaklarda olduğu gibi kullanılabilir. Ek olarak, biyoyakıt üretimi için 

mısır, şalgam ve selüloz ve selülozik türler gibi biyoyakıt bazlı mahsul türleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Buna göre, genomik ve biyoenformatiklerin üreme ile birlikte kullanılması, ürün 

türlerinin üreme yeteneğinin biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılma olasılığını artıracaktır ve bu nedenle 

modern toplumda yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmaya devam edecektir. 

DNA izolasyonu Parçalanma DNA dizileme

Taksonomik
profil

Virülans faktör analizi

Fonksiyonel profil
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Ayrıca, bir dizi ciddi zararlıyı kontrol edebilen Bacillus thuringiensis’in genleri başarıyla pamuk, 

mısır ve patateslere aktarılmıştır. Bitkilerin böcek salgınlarına karşı direnme yetenekleri, kullanılan böcek 

öldürücülerin sayısını azaltabilir ve bu nedenle ekinlerin beslenme kalitesini artırabilir (Şekil 6) 

 

 
 

Şekil. 6. Bacillus thuringiensis geni 

 

Bilim adamları kısa süre önce A vitamini, demir ve diğer mikro besin maddelerinin düzeylerini 

genişletmek için genleri pilav haline getirmeyi başardılar. Bu başarının, A vitamini ve demir 

eksikliklerinin neden olduğu körlük ve anemi olaylarının azaltılmasında derin bir etkisi olabilir (Şekil 7.1, 

7.2). 

 

 

 

Şekil. 7. Vitamin A düzeylerini arttırmak için genlerin pirinç içine aktarılması 

 

Bir başka örnek, toprak alkaliliği, serbest alüminyum ve demir toksisiteleri için daha büyük 

toleransa sahip olan tahıl çeşitlerinin geliştirilmesinde elde edilen ilerlemedir. Bu çeşitler, tarımın daha 
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fakir toprak alanlarında başarılı olmasını sağlayarak küresel üretim tabanına çok daha fazla toprak 

ekleyecektir. 

Bu bağlamda, bitki genomiklerinin amacı, türlere karşılık gelen bitkilerde tüm biyolojik süreçlerin 

genetik ve moleküler temelini anlamaktır. Bu anlayış temeldir çünkü bitkilerin daha iyi kalite ve azaltılmış 

ekonomik ve çevresel maliyetlerle yeni çeşitlerin evriminde biyolojik kaynaklar olarak verimli bir şekilde 

kullanılması mümkün olacaktır. Birincil ilgi özellikleri, patojen ve abiyotik stres direnci, bitki için kalite 

özellikleri ve verimi belirleyen üreme özellikleridir. 

 

Tarımsal açıdan önemli biyolojik veritabanı 
 

“Genomik devrim” in başlangıcında, biyoinformatiğin temel görevi, nükleotid ve amino asit 

sekansları gibi biyolojik bilgileri depolamak için veritabanları oluşturmak ve sürdürmektir. 

Biyolojik bir veri tabanı, genellikle, sistem içinde depolanan bilgilerin bileşenlerini güncellemek, 

sorgulamak ve almak için tasarlanmış bilgisayarlı yazılımla ilgili olan, büyük ve düzenli bir sabit veri 

biçimidir. Örneğin, bir nükleotid sekans veri tabanına ilişkin bir kayıt normal olarak iletişim ismi gibi 

verileri, molekülün tipinin bir tarifi ile giriş dizisi; izole edildiği kaynak organizmanın bilimsel adı; ve sık 

sık, diziyle ilgili literatür alıntılarını içerir. 

Veri tabanının geliştirilmesi sadece tasarım ve mağaza bilgilerini değil, aynı zamanda kullanıcı dostu 

GUI’nin (grafiksel kullanıcı arayüzü) hazırlanmasını da içerir, böylece araştırmacılar hem mevcut verilere 

erişebilir hem de NCBI, Ensembl gibi yeni veya revize edilmiş verileri gönderebilirler. 

Belirli bitki türleri ile ilgili bilgileri elde edebileceğimiz birçok yararlı veri tabanı vardır. 

Örneğin PlantTribes 2.0 veritabanı, beş dizili bitki türünün çıkarılan proteomlarına dayanan bir bitki gen 

ailesi veri tabanıdır: Arabidopsis thaliana, Carica papaya, Medicago truncatula, Oryza sativa ve Populus 

trichocarpa. Tüm bu türlerin protein kodlama genlerini, üç kümelenme dizisi (düşük, orta ve yüksek) 

kullanarak kabileler olarak da adlandırılan varsayılan gen ailelerine kategorize etmek için grafik tabanlı 

kümeleme algoritması MCL’yi kullanır. Tüm kabileler için protein ve DNA hizalamaları ve maksimum 

olasılıklı filogenetik ağaçlar üretir (Şekil 8). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ensembl.org/index.html
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Şekil 8. PlantTribes 2.0 veritabanı 

 

Ayrıca, kaşiflerin, ilişkili genleri ve bunların ifade kalıplarını tanımlayabilmesine imkan veren, 

genlerle ilgili mikrodizi deneysel sonuçların paralel bir veri tabanı da vardır. 

MCL kümelenmesinin ikinci yinelemesi ile oluşturulan SuperTribes, uzak ama potansiyel olarak ilişkili 

gen kümelerini birbirine bağlar. Tüm bilgi ve analizler, kullanıcıların sınıflandırmayı keşfetmesine, 

sorgulama dizilerini sınıflandırma içine yerleştirmelerine ve daha fazla çalışma için sonuçların 

indirilmesine olanak veren esnek bir arayüzle kullanılabilir. 

En son versiyonunda, OrthoMCL algoritmasına dayalı ortolog genleri tanımlamak için başka bir ince 

ölçekli sınıflandırma daha yapılmıştır. 

Başka bir veritabanı olan FlagDB veritabanı, altı farklı bitki türünden yapısal ve işlevsel ek 

açıklamaların ve EST’lerin büyük bir bütünleyici topluluğunu karakterize eder. Ayrıca, gen gen 

tahminleri, mutant etiketler, gen aileleri, protein motifleri, transkriptome verileri, tekrar dizileri, genomik 
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yaklaşımlar için primerler ve etiketler, alt hücresel hedefleme, ikincil yapılar, üçüncül modeller, küratörlü 

ek açıklamalar ve mutant fenotipler hakkında bilgi de vardır. Bu veritabanında erişilebilir (Şekil 9). 

 

Şekil 9. FlagDB veri tabanında bulunan veriler (FLAGdb ++ v6.2) 

 

Bir başka önemli örnek de Bitki genom veri tabanıdır: PlantGDB, karşılaştırmalı genomiklerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan tüm bitki türlerinin genomik dizilerinin bir kataloğudur. Bu veri 

tabanı aynı zamanda EST dizilerini eşsiz genleri karakterize edebilen ve ayırabilen kontigler olarak 

sınıflandırır (Şekil 10). 
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Şekil 10. Bitki genom veri tabanı: PlantGDB 

 

Diğer tarımsal açıdan önemli veri tabanları, açıklama ve URL ile birlikte Sağlık Bilimleri 

Kütüphane Sisteminde verilmektedir. 

 

Bitki genomiği 
 

Model organizmanın rolü 
 

Son yüzyılda, birkaç yaşam döngüsü hakkındaki araştırma ve araştırmalar, çeşitli biyolojik 

döngüler ve süreçler hakkındaki anlayışımızda önemli bir rol oynamıştır. Bunun nedeni, bilimin, özellikle 

biyolojik süreçlerin birçok yönünün, tüm canlı organizmalarda bile, çoğuyla karşılaştırılabilir olmasıdır. 

Bununla birlikte, çoğu zaman, belirli bir yönü veya süreci bir organizmada başkalarından daha çok 

araştırmak daha kolaydır. Bu durumda, bu organizmalar genellikle model organizmalar olarak 

önerilmektedir, çünkü bunların özellikleri laboratuvar çalışması için uygun hale getirmektedir. 

1980’lerde çok daha fazla insan, mısır, yağlı tohumlar ya da soya fasulyesi gibi çok sayıda farklı 

bitki üzerinde yapılan büyük yatırımların, tüm bitkilerin temel özelliklerini tam olarak anlama çabalarını 

azaltacağını düşünmeye başladı. Dahası, bilim adamları bitki fizyolojisini ve gelişimini tam olarak anlama 

amacının bu kadar iddialı olduğunun farkına varmışlardır ki burada en iyi karar, birçok bilim insanının 

sadece keşfedebileceği model bitki türlerini kullanmaktır. 

En iyi bilinen model organizmalar, kısa yaşam döngüsü ile hızlı gelişim, küçük erişkin önlemler, 

hazır bulunabilirlik ve izlenebilirlik gibi deneysel araştırmalar için katı tercihlere sahip olmak 

zorundadırlar. Bu model organizmalar karakteristiklerinin aşırı çalışmasından dolayı daha da değerli hale 

gelir. Bu noktada, bu organizmalardan, normal insan veya ürün geliştirmenin analizi için önemli bilgiler 

veren çok miktarda veri (gen kontrolü, genetik enfeksiyonlar ve hastalıklar ve evrimsel formlar) tespit 

edilebilir.  
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Örneğin, Medicago (alfalfa), toprak nitrojeni sabitlemede önemli bir rol oynayan ve yem 

diyetlerinin önemli bir kısmına sahip olan gerçek bir parlak diploittir. Diğer çimenler ve baklagiller de 

kapsamlı EST dizilemesi ve genetik harita yapımı için kullanılır. Neyse ki, bir temsilci bitki türünün tüm 

genlerinin toplam dizilimi, tüm yüksek bitkiler için daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca, model türlerin 

kullanılması, özellikle de proteinlerin rolünü ve işlevlerini keşfetmedeki tüm yüksek bitkiler hakkındaki 

bilgileri daha da genişletecektir. Örneğin, pirinç ve Arabidopsis’in genom dizilerinin karşılaştırılması, 

geniş ve karmaşık sentez tasarımları nedeniyle bitki genomları için yararlı bilgiler ortaya çıkardı. 

Arabidopsis thaliana, araştırmacıların çoğu için iyi bilinen bir model bitki haline gelmiştir. Ticari olmayan 

bir bitki olmasına rağmen, çoğalma, gelişme ve strese, hastalığa tepki olarak birçok bitki ile aynı şekilde 

tercih edilir.  

Arabidopsis thaliana, genom analiz performansını engelleyen tekrarlanmayan, daha az bilgi verici 

DNA dizilerine sahip küçük bir genoma sahiptir. Avantajları, 5 kromozomun (MapViewer) büyük genetik 

ve fiziki haritalarına sahip olmasıdır; [hızlı bir yaşam döngüsü (tohum çimlenmesinden büyümüş 

tohumlara yaklaşık 6 hafta); verimli tohum üretimi ve sınırlı alanda basit ekimi; mutant çizgileri ve 

genomik kaynakları (Stok Merkezleri) ve akademik, devlet ve endüstri laboratuvarları çok uluslu araştırma 

toplumu mevcuttur]. 

Arabidopsis’in tüm genomu, evrimi boyunca bir kez çoğalmıştır ve bu olayı, daha sonraki gen 

kaybı ve geniş yerel gen kopyaları takip etmektedir. Genom 11.000 aileden gelen proteinleri kodlayan 

25,498 gen içermektedir (Şekil 11). 

 

 

 

Şekil 11. Arabidopsis thaliana’nın analizi 

 

Diğer model organizmalar gibi, Arabidopsis genomu için tam genom dizisinden çok daha fazla 

bilgi vardır.  Arabidopsis Bilgi Kaynağı (TAIR) web sitesi, kaşiflerin genom dizisini büyük bir EST 

veritabanı ile entegre etmesine izin verir. Genetik ve fiziki haritalar ile fonksiyonel ve moleküler genetik 

bilgiye bağlantılar sunar. Belirli genler için literatür ve mutant stokların sürekli genişleyen bir listesini 

gösterir.  

Araştırma için model organizmalar olarak kullanılan alternatif bitkiler, önemli özellikleri nedeniyle 

domates, pirinç, mısır ve buğdaydır. 

Transkripsiyon
Metabolizma

Sınıflandırılmamış

Hücre büyümesi, 
hücre bölünmesi ve 
DNA sentezi

Hücre kurtarma, savunma, 
hücre ölümü ve yaşlanma

Hücresel iletişim / 
sinyal iletimi

Protein hedefi

Hücre içi ulaşım

Hücresel biyogenez

Ulaşım kolaylığı

Enerji

Protein sentezi

İyonik homeostazi
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Farklı model tesisler için mevcut tüm araştırma ve genetik veriler ilgili web sitelerine yüklenir. 

Genel olarak, araştırma çabalarını dünyanın her yerinden birleştiren belirli araştırma grupları tarafından 

yapılır. Birkaç değerli web sitesi İngiltere CropNet, ABD Tarımsal Araştırma Servisi ve MaizeDB gibi 

organizmaya özgü kaynakları içerir. Bu siteler, tohum stokunu ve gerçek genetik kaynakları, bağlantı 

haritalama bilgileri ile ilgili sanal bilgilere bağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle çeşitli arama motorları 

karmaşık ilişkisel veritabanları geliştirme aşamasındadır. 

 

Bitki genom verilerinin yönetimi ve dağıtımı 
 

Genom bilimi, bilişim yetenekleri ve biyoinformatik alanındaki ilerlemeden, bilim ve teknolojinin 

birçok alanında olduğu gibi, önemli ölçüde kazanç sağlamıştır. İnternetin büyümesi, genom araştırmacıları 

ve geliştirilmiş hesaplama hızı için hayati öneme sahiptir. 

Modern veritabanı teknolojisinin gelişimi ile bağlantılı olarak, World Wide Web, genomik kaynakları 

yönetmek ve yaymak için yerel bir ortam haline gelmiştir ve bu, genomik veri tabanlarının içeriğini aramak 

ve analiz etmek için kullanılan ortak kamu kaynaklarının yaratılmasına yol açmıştır. NCBI ve EMBL gibi 

bazı web siteleri, dünyanın her yerinden, ücretsiz bilgi ve analiz araçlarına ücretsiz erişim sağlamaktadır. 

Ayrıca, ağ oluşturma avantajları, laboratuvar verilerinin yönetimi için çok az veya hiç insan müdahalesi 

olmayan önemli olmuştur. Ağın avantajları, çok az veya hiç insan müdahalesi olmadan laboratuvar 

verilerinin yönetimini sağlamaktır. 

LIMS veya laboratuvar bilgi yönetim sistemleri, farklı iş istasyonlarında veya coğrafi 

konumlardaki kullanıcıların verileri taramasına, düzenlemesine, analiz etmesine ve yorumlamasına izin 

verir. Genomik verilerin ana kısmı bir veritabanı sistemidir ve çoğu veri tabanı ilişkisel veritabanları 

(RDB) veya nesne tabanlı veritabanları (OODB) olarak sınıflandırılabilir (Şekil 12). 

 

. 

Şekil 12. Laboratuvar bilgi yönetim sistemleri (LIMS) 

 

Üç temel dizi veri tabanı vardır: GenBank (NCBI), Nükleotid Sekans Veritabanı (EMBL) ve bitki 

ham dizi bilgisi için depo olan Japonya’nın DNA Databank’ı (DDBJ). Ayrıca, SWISS-PROT ve TrEMBL, 

bitki protein dizilerinin depolanması için temel veri tabanlarıdır. PROSITE, PRINTS ve BLOCKS gibi 

ikincil veritabanları da vardır ve içerdikleri diziler ham veriler değildir, ancak birincil veri tabanlarındaki 

verilerden türetilmiştir. 



 
 

 

17 | P a g e  
 

TARIMDA BIYOINFORMATIKLERIN ROLÜ 

Erken biyoinformatik veri tabanları, veri yakalamada birincil öneme sahiptir. Bu on yılın başlarına 

kadar, vurgu, bilgi yakalamadan bilgi toplama ve entegrasyona geçmiştir. Model Organizma Veritabanları 

(MOD), belirli bir deneysel bitki veya hayvan türüyle ilgili tüm elektronik veri kaynaklarının bütünleşik 

depoları, biyoinformatik dünyasının ilk tercihi haline gelmiştir. Çok sayıda biyolojik bilgi türünü çeşitli 

türlere entegre eden bu kaynaklar, analistlerin tek bir türün tek başına analiz edilmesiyle mümkün 

olmayacak açıklamalar yapmasını mümkün kılmaktadır. Bu sistemler, birçok organizma hakkında bilgi 

toplar ve başka türlü gözden kaçırılabilen genomdaki modelleri bulmak için karşılaştırmalı analizler 

kullanırlar. 

Örneğin mısır genomu, insan genomu ile aynı uzunluktadır ve birkaç yıl boyunca tam olarak 

sıralanmayacaktır, ancak insanın büyüklüğünün onda biri olan pirinç, daha önceden sıralanmıştır. İki 

tanesi evrimsel açıdan yakından ilişkili olduğundan, mısırın genetik haritasını pirinç genom dizisine 

bağlayan spesifik haritalar başarıyla oluşturulmuştur. Bu, analistlerin, topraktaki yüksek tuz seviyelerine 

tolerans gibi mısırdaki genetik olarak haritalanmış bir özelliği takip etmelerine ve pirinç genomundaki 

ilgili bölgeye geçmelerine izin verir, böylece aday genleri tuz toleransı için tanır. 

Şu anda, bitki genom verilerinin hazırlanması sırasında farklı biyoinformatik yaklaşımlar 

uygulanmaktadır. En popüler olanlardan bazıları: 

Sekans hizalama yöntemleri ve genom dizilerinin karşılaştırılması için uygulamalar: Biyolojik 

moleküllerin büyük ölçekli kantifikasyon ve tanımlanması için teknolojilerin ilerlemesi, bilgisayar 

teknolojilerinin ve internetin ilerlemesiyle birleştiğinde, analistlere büyük miktarda biyolojik verinin 

iletilmesini kolaylaştırmıştır. Artan verimlilik, otomasyon, minyatürizasyon ve teknolojilerin 

entegrasyonu yoluyla elde edilmiştir. Bu yaklaşımın, mRNA, proteinler ve metabolitler dahil olmak üzere 

diğer biyolojik moleküllerin tahlillerine uygulanması, biyolojik bilgilerin üretilmesinde büyük bir artışa 

neden olmuştur. 

Çoğu zaman dizi hizalama için biyoinformatik stratejilerinin ana özü, cDNA / EST ve genomik 

sekansların ve ek açıklamaların karşılaştırılmasıdır. Bütün genom dizilemesine ek olarak, bitki dizisi 

bilgileri üç ana kaynaktan toplanmaktadır: bakteriyel yapay kromozomların (BAC’ler) örnek dizilimi, 

genom tarama dizilemesi (GSS) ve ifade edilen dizi etiketlerinin dizilimi (EST’ler). 

Sekans hizalama: Bu, bir organizmadan veya organizmalardan ortak özellikleri paylaşan 

sekansların bölgelerini ayarlayacak şekilde iki veya daha fazla amino asit veya nükleotit sekansının 

düzenlenmesidir. Çift yönlü hizalama için iyi bilinen versiyonlar, yerel hizalama için Smith-Waterman 

algoritması ve global hizalama için Needelman-Wunsch algoritmasıdır. 

Çoklu dizi hizalama: Çoklu hizalama iki veya daha fazla dizi arasındaki ilişkileri gösterir. İlgili 

diziler farklı olduğunda, korunmuş tortular genellikle yapısal kararlılık veya biyolojik fonksiyonun 

sürdürülmesiyle ilgili anahtar kalıntılardır. Çoklu hizalamalar protein yapısı ve işlevi hakkında birçok 

ipucu verebilir. En yaygın kullanılan hizalama yazılımı ClustalW paketidir. 

Sıra Benzerlik Arama Algoritmaları: Muhtemelen bunlardan en çok kullanılanlar FASTA ve 

BLAST’tır. Her iki araç da BLAST ve FASTA çok hızlı sekans veri tabanları arayışını sağlar (Şekil 13, 

14). 
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Şekil. 13. FASTA    Şekil. 14 BLAST 

 

Genom Karşılaştırma Araçları: MegaBlast büyük dizi benzerlik araştırması için NCBI BLAST 

tabanlı bir algoritmadır. MegaBlast ham genomik dizileri kirletici dizilerin bir veritabanına benzetmek için 

kullanılır. 

Eksprese edilmiş sekans etiketleri (EST’ler): EST’ler, farklı türler ve kültivarların yanı sıra çeşitli 

dokular ve gelişim aşamaları kullanılarak çeşitli laboratuarlarda üretilmekte olan kesirli, gen dizileridir. 

EST’ler, gen bulma ve haritalama, polimorfizm testi, ekspresyon çalışmaları ve gen tahmini için genomik 

ve moleküler biyoloji toplumunda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Moleküler bitki ıslahı 
Önemli bitkilerde genetik haritaların çözünürlüğü genişlediğinden ve belirli özellikler veya 

fizyolojik tepkilerin moleküler temeli daha iyi anlaşıldığı için, model türlerde bulunan aday genleri, 

bitkilerde ilgili lokuslarla ilişkilendirmek çok daha olasıdır. Uygun ilişkisel veriler gen dizisi, varsayılan 

fonksiyon veya genetik harita pozisyonu bakımından genomlar aracılığıyla serbestçe bağlanmayı mümkün 

kılar. 

Bu tür araçlar gerçekleştirildikten ve uygulandıktan sonra, üreme ve moleküler genetik arasındaki 

fark ortadan kalkacaktır. Yetiştiriciler, zor karmaşık alel kombinasyonlarından ilgi duydukları fenotipleri 

oluşturmak için yordayıcı hipotezleri formüle etmek için bilgisayar modellerini kullanacaklar ve daha 

sonra birçok popülasyonu genetik işaretleyiciler için puanlayarak bu kombinasyonları oluşturacaklardır 

(Şekil 15). 



 
 

 

19 | P a g e  
 

TARIMDA BIYOINFORMATIKLERIN ROLÜ 

 

 

 

Şekil 15. Çok yıllık çimlenmede ters genetik 

 

Son yıllarda toplanan üreme bilgisini içeren muazzam kaynak, temel bitki biyolojisi ile doğrudan 

bağlantılı olacak ve model organizmalarda gen fonksiyonunu netleştirme yeteneğini artıracaktır. Örneğin, 

biyokimyasal düzeyde kötü belirlenmiş, ancak görünür bir fenotip olarak iyi belirlenmiş özellikler, aday 

genler ile yüksek çözünürlüklü haritalama ile ilişkili olabilir. 

Arabidopsis veya pirinç gibi bir model türündeki ortolog genler, mahsulde görülen niceliksel bir 

özellik ile iyi bilinen bir bağlantıya sahip olmayabilirler, fakat genetik veya biyokimyasal testlerle spesifik 

bir yol veya sinyalleme zincirinde yer almış olabilirler. Bu tür çapraz genom referansı, ana moleküler 

genetik verilerle ekonomik olarak karşılık gelen yetiştirme bilgilerinin bir araya getirilmesine rehberlik 

edecektir. 

Bu gelişmeyle olağanüstü bir şekilde beklenen ticari ilginin özel fenotipleri arasında hem 

agronomik performansı (girdi özellikleri) sık sık sınırlayan faktörlerin hem de ürün yetiştiren 

malzemelerin miktarı ve türünün (çıktı özellikleri) değişmesi yer almaktadır. Örnekler şunları içerir: 

- abiyotik stres toleransı (soğuk, kuraklık, daldırma, tuz); 

- biyotik stres toleransı (mantar, bakteri, viral); 

- Besin kullanım verimliliği; 

- Bitkisel mimarinin yönetimi ve gelişimi (boyut, şekil, sayı ve konum, evrim zamanlaması, 

yaşlanma); 

- metabolit bölünmesi (karbon akışının mevcut yollar üzerinden yönlendirilmesi veya yeni yollara 

taşınması). 

 

Rasyonel bitki iyileştirme 
 

Genomiklerin gıda, yem ve lif üretimi ile ilgili etkileri çok sayıda cephede görselleştirilebilir. En 

temel düzeyde, genomiklerdeki ilerleme, bilginin edinilmesini büyük ölçüde hızlandıracak ve bu da, bitki 

iyileştirme ile ilişkili süreçlerin birçok yönünü doğrudan etkileyecektir. Genomları modifiye etmek ve 

Kimyasal mutagenize tohumlar

M1 bitkileri
DNA ekstraksiyonu ve 
mutasyon tanımlama

kendini dölleme
seçilen bitkilerin 

geçişi

M2 bitkileri
Sadece ilginç 
mutanttan

gelen 
progeny
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incelemek için kullanılan araçların daha fazla ayrıntılandırılmasına göre, tüm bitki genlerinin işlevine dair 

bilgi, rasyonel değişikliklerin ilk prensiplerden amaçlanıp modellenebildiği özgün bir genetik mühendislik 

paradigmasının evrimine yol açacaktır. 

Bitki genomiklerinin amacı, bitkilerde türlere bağlı biyolojik süreçlerin hepsinin genetik ve 

moleküler temelini anlamaktır. Bu anlayış, gelişmiş kalite ve azaltılmış ekonomik ve çevresel maliyetlerle 

yeni çeşitlerin geliştirilmesinde, bitkilerin biyolojik kaynaklar olarak verimli bakımının sağlanması için 

gereklidir (Şekil 16). 

 

 
 

Şekil 16. Bitki iyileştirme 

 

Bu bilgi, yeni bitki teşhis araçlarının ilerlemesi için de temeldir. Temel öneme sahip olan özellikler, 

patojen ve abiyotik stres direnci, bitki için kalite özellikleri ve çıktıyı tanımlayan üreme özellikleridir. Bir 

genom programı artık bitki iyileştirme için son derece önemli bir araç olarak düşünülebilir. 

Anahtar genleri belirlemek ve işlevlerini anlamak için böyle bir yaklaşım, bitki gelişiminde 

“kuantum sıçraması” ile sonuçlanacaktır. Ek olarak, gen ifadesini keşfetme yeteneği, bitkilerin fiziksel 

çevreye ve yönetim uygulamalarına nasıl tepki verdiklerini ve etkileşim kurduklarını fark etmemizi 

sağlayacaktır. 

Bu bilgi, uygun teknoloji ile birlikte, bitki sağlığı ve kalitesine dair öngörülebilir önlemler 

sağlayabilir ve gelecekteki bitki ıslahı çözüm yönetim sistemlerinin önemli bir parçası haline gelebilir. 

Mevcut genom programları, çok uluslu araştırma topluluğuna işlenmesi, depolanması ve 

uyumlaştırılmasını gerektiren çok miktarda bilgi üretmektedir. Veriler, sadece dizi bilgisini değil, 

mutasyonlar, işaretleyiciler, haritalar, fonksiyonel keşifler vb. ile ilgili bilgileri de içermektedir. Bitki 

biyoinformatiği için temel hedefler şunlardır: tüm dizi verilerinin kamusal alana, havuzlar tarafından 

rasyonel açıklamasını sunmak için genler, proteinler ve fenotipler, hem bitkilerin verileri hem de bitkiler 

ve diğer organizmalar arasında ilişkiler kurar. 
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Genotip oluşturma deneyleri 
 

Son birkaç yılda, DNA polimorfizmi ve dizileme için artan miktarda veri, farklı bitki çeşitleri ve 

kültürlerinde toplanmıştır. Bu verilerin çoğu, çeşitli kültürlerin tanınması ve mesafelerin ve benzeşimlerin 

karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Bu tür mesafeler, bilinmeyen fonksiyona sahip kromozomun bir 

kısmında polimorfizm tarafından ölçülür. 

Bu tür polimorfizm, türler boyunca genomik öğrenmede yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Polimorfizm için bilgi, belirli fenotiplerin ilgi kantitatif bir özelliği ile potansiyel bir bağlantı için analiz 

edilir. Böyle bir bağlantı keşfedildiği için buna dolaylı işaretleyici denir. Dolaylı işaretçiler yakından 

bağlantılıdır, bazen bu niceliksel niteliği QTL’yi tanımlayan bir lokus ile örtüşebilirler. 

QTL’ler, belirli bir özelliği etkileyen genler veya kromozom bölgeleri olarak belirlenir. QTL’lerin 

kendileri tarafından tanınması çok zordur. Her iki durumda da, bu veriler ya da işaretleyiciler, başka seçim 

hedeflerinde kullanılabilir. Bu seçim işlemi MAS olarak adlandırılmıştır. 

 

QTLs (Kantitatif Özellik Lokusu) analizi ve haritalama 
 

QTL’ler ve haritalama: Asıl sorun, QTL analizleri, yapılandırılmamış ve F2 melezleri için hangi 

popülasyonların uygun olduğunu ve potansiyel QTL’lerin taranması için bitki büyük ölçekli 

popülasyonların belirlenmesidir. Seçim, çoğu işaretçiye dayalı olduğundan, eşleme yoğunluğu çok 

önemlidir. Yaklaşık 5 centi Morgans (cM)’nin marker ve QTL arasındaki süre etkili seçim için yeterli 

görünüyordu. Ancak simülasyon çalışmaları, seçim hassasiyetinin 1cM’ye kıyasla 2 cM ve 4 cM mesafe 

ile % 81 ve% 74’e düştüğünü göstermektedir (Şekil 17). 

 

 

Şekil 17. qGW-5 lokusunun QTL haritalaması 
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QTL bilgilerinin kullanımı: Bazı lokusların değil, tüm lokusların belirlendiği varsayılmaktadır, bu 

yüzden seçim fenotipik ve moleküler verilerin kombinasyonuna dayanmalıdır; seçim sürecinde, 

belirteçlerin ve özelliklerin bağlantısı azalabilir, bu nedenle bu bağlantı nesiller boyunca 

gözlemlenmelidir; seçim sürecinde, QTL’ler istenen genlerin bir çizgide eş zamanlı varlığını gösterir; 

melezleştirilmiş programlarda, QTL’ler, ana hatların verileri ve sınırlı sayıda çapraz üzerinde katıksız 

etkileri dahil, test edilmemiş çaprazların verimliliğini tahmin edebilir. 

Gelecekte prospektif: Molekül verileri kümülasyonu ile genotip oluşturma programları 

hazırlanacak ve homozigot arzu edilen işaretler tanımlanacaktır; 

amaçlanan özellikleri bir satırda iki satırdan birleştirmek için giriş programlarında; son olarak, tarımın 

gerçek dünyası moleküler bilginin biriktirilmesi aşamasındadır. 

Analitik yaklaşımlar: QTL analizleri yapmak için kullanılan istatistiksel araçlardan biri, katı QTL 

verilerini sentezleyen ve QTL pozisyonunu geliştiren meta-analizdir. Bu sınıfın bir programı Fransız 

BioMercator. Ayrıca mevcut olan Avrupa bitki genom veritabanı ağı olan PlaNet, karmaşık araştırma 

olanaklarına sahip bir çevredir. 

QTL’lerle ilgili daha fazla ilerleme ve detaylı tartışma, MAS’ın istatistiksel yönlerini içerir, QTL 

etkilerinin tahmin edilmesinde işaretleme etkilerinin önemini, aşırı tahmin veya sapmayı, MAS ve 

fenotipik verilerin birlikte kullanımıyla çeşitli jenerasyonlar için seçim programlarının optimizasyonunu 

içerir. Belirli bir özellik, üzümler için kanıtlandığı gibi, bitkilere özgü parçalar, yapraklar, kökler, meyveler 

vb. üzerinde keşif yapılması gerektiğidir. 

Deneysel sonuçlar her zaman, genotip oluşturma konusunda MAS’ın etkinliğini 

doğrulamamaktadır. Asıl neden, bir QTL’nin birincil değerlendirmesinin yetersizliği, yeri ve etkisidir. 

Ayrıca genotip oluşturma sürecinde bazı QTL’ler kaybolabilir. Karmaşık verimlilik özellikleri için, 

epistatik atık, ebeveyn ve döl nesillerindeki QTL etkisinin değerindeki değişiklikler bir neden olabilir. 

Daha sonra seçimin ayrı QTL’lerde daha çok allelik kombinasyonlara dayalı olması tavsiye edilir. Çeşitli 

GxE etkileşimlerine ve hastalık / kuraklık direnci durumunda ilgi alanı içerisindeki seçim ile uyumludur. 

Bu nedenle, MAS’ın etkinliği, tür / özellik genetik mimarisinin karmaşıklığına, çevredeki karakteristiğin 

gelişimine ve onların etkileşimlerine bağlı olacaktır. 

Karmaşık özellikler için, QTL’lerin değerlendirmesi farklı ortamlarda olmalıdır. Ayrıca, sürekli 

kuşaklar üzerinde fenotipik değerlendirme / kontrol kesinlikle gereklidir. Örneğin: kuraklık direncine karşı 

hastalık direnci daha karmaşık bir özellik gibi görünür. 

Ekonomi açısından bakıcıların kullanımı, DNA toplama, genotipleme, analizler ve QTL’lerin 

keşfine mal olacaktır. Bu yüksek değer, değerlendirme için pahalı olan özellikler, hastalık direnci veya 

düşük kalıtsallığa sahip özellikler için genotip oluşturma için kullanılır. 
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