


 

 

 

Birkaç karbon atomu ve bunun uzun bir zincir halinde bağlanması ile oluşan glikojen adlı depo 

maddesinin karaciğer hücreleri içerisinde parçalanamamasının hayatlarınızı ne ölçüde 
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BÖLÜM 1 

KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 

Vücudumuz aldığımız besinleri, hücrelerin kullanabileceği uygun karbonhidrat formlarına 

dönüştürebilen harika bir sindirim ve enzim zincirine sahiptir. 

Enzimler, protein yapılı katalizörler (tepkime düzenleyiciler) olarak işlev gören parçacıklardır. 

Enzim kinetiği (Km) değerleri, enzimlerin hareket hızını ve aktivasyonları belirlemek için 

kullanılır. Enzim kinetiğini analiz ederken hazırlanan çözeltiler idealdir; sabit olarak kabul 

edilen enzim ve denge sabitlerinde çevresel faktör etkisi yoktur ve enzim yardımı olmadan 

gerçekleşebilen substrattan ürün dönüşümü ihmal edilir. Enzimlerin çalışması çevresel 

koşullardan (pH, sıcaklık, substrat ve enzim miktarları vb.) etkilenir. Enzimlerin allosterik 

bölgeleri ve aktif bölgeleri vardır ve buna bağlı yapılar enzimin bir promotör veya inhibitör 

olarak çalışmasını etkileyebilir. [1] 

 

 

Şekil 1. Enzim-substrat yapısının son aşamada ürüne dönüşene kadar ki aşamaları 

gösterilmektedir.  
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Şekil 2 enzimlerin aktif ve allosterik bölgelerinin işlevleri  şematik olarak açıklamaktadır [2] Aldığımız besinler 

birçok ara basamak sonucunda hücrelerimizin kullanabileceği ana enerji maddemiz olan “glikoz” a çevrilmiş 

olur. Elde edilen glikozun fazlası karaciğer ve kaslarımızda glikojen formunda depo edilir. İhtiyaç halinde 

glikozdan glikojene, glikojenden glikoza dönüşümler gerçekleştirilerek kan şekeri uygun seviyede tutulur. 

 

Glikozun glikojene dönüştürülmesini ve böylece hücrede depolanmasını sağlayabilen 

reaksiyon GLİKOJENEZ'dir. Bunun aksine, depolanan glikojenin hücre veya tüm organizma 

içinde kullanılmak üzere glikoza dönüştürüldüğü reaksiyon GLİKOJENOLİZ dir. [1] 
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Şekil 3 karbonhidrat metabolizması reaksiyonları içerisinde glikojenoliz ve glikojenez reaksiyonlarını 

göstermektedir. [3] 

 

GLİKOZ-6-FOSFAT 

 

Glikoz-6-fosfat; glikoliz reaksiyonlarında glikoza heksokinazlar(6 karbona sahip organik 

bileşiklere fosfat bağlayıcı enzimler) kullanılarak ATP hidroliziyle elde edilen fosfat grubunun 

ilave edilmesiyle oluşturulan ve glikoza kıyasla nispeten daha reaktif bir özelliğe sahip bir 

bileşiktir. Glikojenoliz reaksiyonları sırasında glikoz-6-fosfataz enziminin, glikoz-6-fosfat 

bileşiğinden fosfat grubunun ayırması ile glikoza dönüşüm tamamlanmış olur. 



6 

 

Şekil 4 glikoz 6 fosfatın tepkimeler içerisindeki yerini göstermektedir [4] 

 

GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI 

 

Karaciğerin bu depolanmış glikojeni ihtiyaçlarına göre tekrar glikoza dönüştürememesine 

neden olan metabolik hastalığa Glikojen Depo Hastalığı denir ve birçok çeşit vardır. Von 

Gierke hastalığı olarak da bilinen glikojen depo hastalığı tip I (GSD-I), glikoz-6-fosfataz 

(G6Pase) / glikoz-6-fosfat taşıyıcı (G6PT) aktivitelerindeki eksikliklerin neden olduğu bir grup 

otozomal resesif bozukluktur. [5] Glikoz-6 fosfataz enziminin yokluğu, hücrenin glikozu 

tutmak için pentoz fosfat (5 karbonlu organik bileşikler) yolunu seçmesine neden olur, bu da 

pürin ve pirimidinde bir artışa neden olur, bu da kanda aşırı laktik asit ve ürik asit birikimi ile 

sonuçlanır. [6] Vücuttaki hormonlar da glikojenoliz ve glikojenez reaksiyonlarını tetikleyici 

unsurlardır. Açlık koşulları altında, glukagon ve epinefrin hormonları glikojenezi inhibe 

ederken glikojen fosforilaz ve glikojenolizin aktivasyonuna yol açar.Tersine, beslenme, 
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karaciğerde insülin aracılı sinyalleri arttırır böylece karaciğerde artan glikoz alımına yanıt 

olarak glikojen sentezini teşvik eder.Glukokortikoid (kortizol) verildiğinde, enzimin aktivitesi 

artar glikoz-6-fosfataz enziminin yapısında bir sorun varsa, tip 1 a olarak sınıflandırılır, glikoz 

6 fosfatazın ER'ye taşınmasında bir sorun varsa, bu tip 1 b olarak tanımlanır. 

 

 
Şekil 4 farklı hormonların etkisi ile uyarılan reseptörlerin GSK3 ile etkileşilerini şematik olarak 

açıklamaktadır.[6] 

 

Glikozu glikoz 6-fosfata dönüştüren glukokinaz (GK, ayrıca hekzokinaz IV olarak da 

adlandırılır); fruktoz 6-bifosfata ( başka bir şeker çeşidi olan fruktoz molekülünün 6. karbonuna 

bağlanan 2 adet fosfat molekülün gösteriliş biçimi bu şekildedir)  bir fosfat daha bağlayarak 

fruktoz 1,6-bisfosfata ( birinci ve altıncı karbonlarda fosfat molekülü olduğu ifade ediliyor) 

dönüştüren fosfosfruktokinaz-1 (PFK-1); ve fosfoenolpiruvatı (PEP) karaciğerde piruvata 

(hücresel solunum sırasında besin kaynağının enerjiye dönüştürülme maddesi) dönüştüren 
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karaciğer tipi piruvat kinaz (L-PK) enzimi bu reaksiyon zincirleri boyunca görevlidir. 

Beslenme sırasında daha yüksek glikoz konsantrasyonları, bu kompleksi bağlamak için fruktoz 

6-fosfat ile rekabet eder, bu da glukokinazın (GK) sitosolik lokalizasyonunu teşvik eder, bu 

nedenle bu ortamda glikoz 6-fosfat üretiminin artmasına neden olur.PFK-1 esasen glikozu 

glikolize bağlayan metabolik olarak geri dönüşümsüz adımdır. Bu enzim aktivitesi, genellikle 

enerji bolluğunun bir işaretini gösteren ATP ve sitrat tarafından allosterik (enzimin aktif 

bölgesinden başka bir yere bir efektör molekül bağlanması ile) olarak inhibe edilir. [6] 

 

PFK-1 aktivitesi, karaciğerde glikoz metabolizmasının düzenlenmesi için kritik olan glikolitik 

olmayan bir metabolit olan fruktoz 2,6-bifosfat (F26BP) ile allosterik olarak aktive edilir. 

Fruktoz 2,6 bifosfat, fruktoz 6-fosfattan, hem bir kinaz alanı (fosfosfruktokinaz-2, PFK-2) hem 

de bir fosfataz alanı (fruktoz 2,6-bisfosfataz, F-2,6-Pase) içeren iki işlevli bir enzimin kinaz 

kısmı tarafından üretilir. PFK-2, PFK-2 aktivitesini aktive eden ve aynı zamanda artan F26BP 

konsantrasyonunu teşvik etmek için F-2,6-Pase aktivitesini aynı anda inhibe eden iki 

fonksiyonlu bir enzimin insüline bağımlı defosforilasyonuyla aktive edilir. [6]  
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Şekil 5 reaksiyon zincirinde fosfofruktokinazların (PK) yerini göstermektedir. [7] 
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Glikojen Depo hastalığı tip 1 A ya sahip olan bireylerde karaciğer ve böbrek dokularının 

çoğunda olması gerekenden çok daha fazla glikojen birikimi görülmektedir. 

 
Şekil 6 normal bir karaciğer (liver) ve böbrek (kidney) hücreleri ve GSD-1a hastasının bu iki dokusu 

göstermektedir.[16] 

 

GLİKOZ-6-FOSFATAZ ENZİMİ 

 

Glikoz 6 fosfatazın yapısı kloroperoksidaza çok benzer. [8] Enzim yapısında olan Arg83, 

fosfat, hidrojen iyonlarının bağış geçiş fazını stabilize eder, His-119, glikoza bağımlı fosforile 

oksijene bir proton sağlar ve His-176, kovalent olarak bağlı bir fosforil ara enzimi oluşturmak 

için fosfat nükleofilik saldırısını tamamlar. Vanadyum elementi içeren kloroperoksidazda, 

Lys353'ün geçiş fazı sırasında fosfatı stabilize ettiği bulunmuştur. Halen, henüz belirlenmemiş 
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bir glikoz-6-fosfataz-karşılık gelen kalıntı (Lys76) ER membranı ve fonksiyonu içinde bulunur. 

Lys76 hariç, bu kalıntılar tüm ER membranının lüminal (zar) tarafındadır. Glikoz-6-fosfataz 

(G6Faz), diyabette olduğu gibi şeker konsantrasyonu yükseldiğinde, fosfat donörü olarak 

karbamoil fosfat kullanılarak glikozun fosforilasyonuna katılabilir. [9] 

 

G6P'yi hidrolize etmek (parçalamak) için His176, Arg83 ile hidrojen bağları ile stabilize edilen 

bir fosfohistidin enzim ara maddesi oluşturmak üzere glikoz ile bağlı fosfat üzerinde bir 

kimyasal bağ oluşturmak için elektrofile bir elektron çifti bağışlayan kimyasal tür (nükleofil) 

görevi görür. His119, glikoz molekülünü serbest bırakan protonu sağlar. 

 

G6Pase'in glikoz ve Glc-6-P arasındaki bir değişim reaksiyonunu katalize ettiği gözlemi, bu 

enzimin, çoklu fosfotransferaz aktiviteleriyle de tutarlı bir mekanizma olan bir fosfoenzim ara 

maddesi oluşturduğuna dair ilk kanıtı sağlamıştır. Glikoz, glikoz 6 fosfatazın rekabetçi 

olmayan bir inhibitörü olabilir. Mikrozomlara bağlanmak için katalitik bölgede 

fosfoinosititlerin bulunmasına rağmen, bunlar daha az belirgindir ve rekabetçidir. 

 

 
Şekil 7 glikoz 6 fosfataz enziminin endoplazmik retikulum organeli zarında geçiş kapılarını (ki bu kapılarda 

olan bir sorun GSD TİP1 B sebebidir) ve işlevini özetlemektedir. [32]  
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Glikoz 6 fosfataz enziminin amino- N terminalinin ve karbon- C terminalinin endoplazmik 

içerisinde stol bölgesine gömüldüğü tahmin edildiğinden, saflaştırma çalışmaları zordur çünkü 

organel içerisinde lümene bağlanma şekli veya bağlandığı düzenleyici proteinin yapısı 

bilinmemektedir. Yapısı ER içeriğine tam olarak oturmasada, sıçan karaciğeri üzerinde yapılan 

çalışmalarda g-6-Paz enzimi gösterilebilir. [10] 

  

Bu enzimin DNA üzerindeki yeri incelendiğinde, fare ve insan cDNA (CDNA, yani 

tamamlayıcı DNA, ters transkriptaz enzimi tarafından katalizlenen bir reaksiyonda şablon 

olarak kullanılan mRNA üzerinde çift zincirli sentezlenmiş bir DNA fragmanıdır)kullanılarak 

incelenirken, enzimin protein yapısının 10-12 kb uzunluğunda ve 5 eksonu (anlamlı gen 

parçacıkları) olduğu görülmüştür. İnsan genlerine bakıldığında kromozom 17 üzerinde stabildir 

ve beş eksonu vardır. Bununla birlikte, sıçan üzerinde yapılan incelemelerde, ekson 4 

bulunmadığı ve ekson 1 ve 5'in kare kaydırma mutasyonu olduğu için daha az benzerdir. 

ER'deki glikojen 6 fosfataz enziminin taşınması, taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilir. [11] 

 

Böbreklerde karaciğer ve ince bağırsağa göre daha yavaş mRNA konsantrasyonu artışı gözlenir 

Glikoz 6 fosfataz mRNA konsantrasyonu hamileliğin sonundan itibaren birikir ve doğumdan 

sonraki 1-10 gün içinde maksimum değere ulaşır ve sonra azalır. [12] 

 

Doğumdan sonraki yaşamda glikoz 6 fosfatazın gen ekspresyonunu etkileyen faktörler 

şunlardır: 

 

1-) Plazmada insülin ve glukagon konsantrasyonlarının değişimi 

2-) Düşük portal glikoz içerek diyetlerle beslenme 

3-) Karaciğerde artan plazma yağ asitleri ve trigliserit hidrolizi. [12] 
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GSD tip la'ya neden olan enzim yapısındaki glikoz 6 fosfataz incelendiğinde, glikoz 6 fosfat 

hidrolizinin mikrozomal membran üzerindeki etkisi mannoz 6 fosfatazdan yaklaşık 10 kat daha 

yüksektir. Böylece gözenekler yoluyla aktivite gösterebilir. [13] 

Şekil 8. Endoplazmik retikulum içerisindeki proteinlerin ve glikoz mekanizmasının şematik olarak gösterimi. 

[24] 
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GLİKOZ-6-FOSFATAZ ENZİMİNİN ALT BİRİMLERİ 

 

Glikoz-6-fosfataz, glikoz 6-fosfatın (G6P) glikoz ve inorganik fosfata hidrolizini katalize eden 

enzimdir. Endoplazmik retikulumda bulunan çok bileşenli bir sistemdir birkaç entegre 

membran proteini, yani bir katalitik alt birim [G6PC geni ve G6P, inorganik fosfat ve glikoz 

için taşıyıcılar] içerir.  

 

Enzimin sentezlendiği G6PC gen ailesi üç tane alt birim içerir. Bu üyeler G6PC, G6PC2 ve 

G6PC3 olarak adlandırılmaktadır. Bu genlerin dokuya özgü ekspresyon özellikleri farklıdır ve 

her üç gendeki mutasyonlar farklı hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. İnsanlar. Bu gözden 

geçirme, G6PC genlerinin hastalık birlikteliğini ve transkripsiyonel düzenlemesinin yanı sıra 

kodlanmış proteinlerin biyolojik fonksiyonlarını da etkiler. 

Şekil 9. Glikozun ortamdan glikoz-6-fosfat şeklinde alınması ve endoplasmik retikulum içerisinde glikoz ve 

fosfata ayrılmasını temsil eder. Buradaki görevli enzim olan glikoz-6-fosfatazın işlevini yapmaması 4 farklı 

türde alt birimin mutasyonundan kaynaklanabilir.  [14] 
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Şekil 10. G6Pazın farklı alt birimlerinde gerçekleşen mutasyonlar çeşitli GSD tiplerine sebep olur [33] 

 

 

G6PC 

 

G6PC glukoneojenik ve glikojenolitik yolaklardaki terminal adımını katalize eder.G6PC'nin 

de G6P sentezini katalize edebileceğini gösterilmiştir. G6PC hem glukoneojenik hem de 

glikojenolitik yollardaki son reaksiyonu katalizlediğinden ve glikoz karaciğeri kolaylaştırıcı 

GLUT2'den terk ettiğinden glikoz taşıyıcı G6PC, karaciğer tarafından glikoz üretimi için ağ 

geçidi görevi görmektedir. [15] 

 

G6PC'nin İnsan Genom Projesi’ndeki (HGP) merkezi rolü göz önüne alındığında, çoklu 

hormonlar / metabolitler, cAMP, glukokortikoidler, glikoz ve yağ asitlerini ifade eden ve 

insülini uyaran glukagon da dahil olmak üzere G6PC ekspresyonunu ve tümör nekroz faktörü 

ve interlökin-6'yı düzenlediği; bununla birlikte ekspresyonu inhibe ettiği görülmüştür.  

İçerisindeki bir mutasyonun glikojen depo hastalığı tip 1 A ya neden olduğu G6Faz alfa 

subuniti öncelikle glukoneojenik organlarda (karaciğer, böbrek ve bağırsak) ifade edilirken, 

içerisindeki bir mutasyon glikojen depo hastalığı tip 1 B ye neden olan taşıyıcı G6PT her yerde 

ifade edilir. G6PT eksikliği olan hastalarda miyeloid disfonksiyon ya da ikinci bir G6Pase 
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yapısı miyeloid dokularda bulunabilir. İkinci bir G6Pase, G6Pase-beta, G6PC3 geni tarafından 

kodlanır ve G6PT'ninkine benzer her yerde bir ekspresyon özelliği sergiler. [16] 

 

Enzimin yapısı incelendiğinde, mutasyonel ve aktif bölge etiketleme çalışmalarına dayanarak, 

G6PC reaksiyon mekanizması için mevcut paradigma, His-176'nın bir fosfohistidin enzim ara 

maddesi oluşturan nükleofil olması, Arg-83 ve Arg-170'in fosfata hidrojen bağları bağlaması 

ve geçiş durumunu stabilize etmesi ve His-119, glikoz parçasını serbest bırakmak için gereken 

protonu sağlaması ön plana çıkmaktadır. Bu kalıntılardan, Arg-76 (sarmal-2'de) hariç hepsinin, 

ER'nin lümen tarafında, G6PC'nin aktif bölgesine sitoplazmadan erişilemediği görüşünü teyit 

ettiği tahmin edilmektedir [Nilsson ve ark., 1978]. Bu nedenle, G6P hidrolizinden glikoz 

üretimi, ER lümenindeki G6P'nin mevcudiyetine bağlıdır. [17] 

 

G6PC2 

 

G6PC2, amino asit seviyesinde G6PC ile %50 özdeştir; ancak, G6PC2’nin G6P hidrolizi 

üzerindeki etkisi tartışmalı olmuştur. G6PC2'nin öncelikle beta hücre glikoz sensörünün bir 

bileşeni olarak işlev gördüğü kavramı, pankreas adacıklarının tüm vücut glukoneogenezine 

önemli ölçüde katkıda bulunmaması gerçeğiyle de tutarlıdır. Yakın zamanda yapılan genom 

çapında bir ilişki çalışması, G6PC2 genindeki SNP'leri insanlarda açlık kan şekeri 

düzeylerindeki değişikliklerle güçlü bir şekilde ilişkilendirmiştir. [15] 
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IGRP 

 

Pankreas üzerinden çalışmaları yürütülen IGRP’nin G6P metabolizması üzerine etkili olduğu 

kanıtlanmıştır. Hem fare adacıkları hem de karaciğer molekülleri, COOH-terminal ER 

membran proteini tutma motifi KKXX gösterdi. Fare karaciğerine homolog diziler G-6-Pase 

diğer türlerde tanımlanmıştır ve fare karaciğeri ile balık G-6-Pase arasındaki toplam özdeşliğin 

%54'lük fare karaciğeri G-6-Pase ve IGRP (%50) arasındaki benzerliğe sahip olması dikkat 

çekicidir. Memeli değerleri %80-90 özdeşlik göstermektedir. In vitro (Hayvan deneyleri) çeviri 

deneyleri, IGRP sekansının büyük kısmının ER membranlarına birlikte veya çevre etkisiyle 

fenotipte meydana gelen değişikliklerle birlikte sokulduğunu ve muhtemelen zarı birkaç kez 

transvers ettiğini göstermiştir. COOH-terminal KKXX tutma / alma motifinin varlığı, ER-

lokalize bir protein ile tutarlıdır ve insülinoma G-6-Pase aktivitesinin, karaciğer enzimi gibi, 

ER'de eksprese edildiği bulgusudur. Diğer ER yerleşik zar proteinlerine benzer şekilde, COOH 

terminalinin fonksiyonel olması için sitozol ile yüzleşmesi gerekecektir. Aa 92'deki konserve 

edilen N glikolizi, katalitik olarak önemli kalıntılar gibi ER lümeni ile yüzleşmesi 

beklenmektedir. 

 

Karaciğer G-6-Pase'in katalitik alt birimi, mutant, fonksiyonel olarak aktif olmayan taşıyıcılara 

bağlandığında veya inhibitörleri, klorojenik asit veya hidroksi nitro benzaldehid varlığında 

bozulan mikrozomlarda aktiviteye sahiptir. Arden ve arkadaşlarının yaptığı deneylerde ne 

transfekte karaciğer aktivitesi ne de pankreas adacık aktivitesi, kendi başına taşıyıcı 

moleküllerin birlikte ekspresyonuna bağımlılığı önleme eğiliminde olan benzer mannoz 6-

fosfat ve G-6-P hidroliz oranları ile belirgin bir gecikme göstermemiştir. [18] IGRP 

destekleyici unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında önemli bir rolü E kutusu motifleri 

üstlenmektedir. Bir E-kutusu, bazı ökaryot canlılarda protein bağlanma yeri olarak görev yapan 
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ve nöronlar, kaslar ve diğer dokulardaki gen ekspresyonunun düzenlendiği bölgelerde bulunan 

bir DNA tepki elementidir. CACGTG sekansı ile spesifik DNA sekansı CANNTG (burada N, 

herhangi bir nükleotit olabilir), gen transkripsiyonunu başlatmak için transkripsiyon faktörleri 

tarafından tanınır ve bağlanır. Transkripsiyon (protein sentez işlemi) faktörleri promotörlere E-

kutusu yoluyla bağlandıktan sonra, diğer enzimler promotöre bağlanabilir ve DNA'dan 

mRNA'ya transkripsiyonu kolaylaştırabilir. [19] 

 
Şekil 11. E etiketlerinin IGRP sekansları içerisindeki varlığını temsil etmektedir. [20] 

 

 

İnsülin üzerine yapılan araştırmalarda E elementlerinin gösterildiği insülin I ve II gen 

promotörleri ile ilgili kıyaslamalarda da hem doğal promotör hem de heterolog promoterler 

bağlamında optimal fonksiyon için diğer elementlere bağımlı olmak açısından benzerlikler 

bulunmuştur. Bu özelliği sayesinde de E kutusunun glikoz metabolizmasında etkili olduğu 

bilinmektedir. İki E-kutusu IGRP destekleyici etkinliğine katkıda bulunur. [20] 
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G6PC3 

 

G6PC3, amino asit seviyesinde G6PC ile %36 aynıdır. Geçici transfeksiyonun neden aktif 

G6PC3 üretemediğine ilişkin açıklama belirsizdir. G6PC ve G6PC3 ile G6P hidrolizi için 

enzim kinetiği, Km, değerleri benzerdir (2 mM), Vmax ise G6PC için 6 kat daha yüksektir. 

G6PC ve G6PC2 destekleyicilerinin aksine, G6PC3 destekleyici bir TATA kutusu ve 

dolayısıyla transkripsiyonel başlatma birden fazla yerde gerçekleşir. Chou ve arkadaşları, kasta 

G6PC3 varlığının endojen glikoz üretimindeki iyileşmeyi ve ergenlikten sonra GSD tip 1a olan 

hastalarda hipoglisemiye yatkınlığın azaldığını açıklayabileceği ilginç hipotezini 

önermişlerdir. [15] G6PC3'te aktif bölge tortuları arasında Lys-72, Arg-79, His-114, Arg161 

ve His-167 ve G6PC3 mutantları R79A, H114A veya H167A, enzimatik aktiviteden 

yoksundur. G6PC3'teki His167 aynı zamanda fosfat alıcısıdır ve kataliz sırasında bir 

fosfohistindin-G6PC3 ara ürünü oluşturur. [21] G6PC ve G6PC2 promoterlerinin (genden 

protein sentezini aktifleştiren kısım) aksine, G6PC3 promoter inde transkripsiyon başlatıcı 

kısım olan TATA kutusu bir tane bulunmaz ve bu nedenle, transkripsiyon başlangıcı birden 

fazla yerde meydana gelir. G6PC3 transkripsiyonunun düzenlenmesi hakkında daha detaylı 

bilgilere edinebiliriz, bunun üzerine yoğunlaşan araştırmalar devam etmektedir. [15] 

 

G6Pase-BETA 

 

G6Pase-alfa ve G6Pase-beta arasındaki temel fark, ikincisinin G6PT'ye benzer her yerde 

bulunan bir ifade modelini paylaşmasıdır. G6Pase-beta, G6Pase-alfa ile benzer kinetik 

özellikleri paylaşır ve ER'de G6Pase-alfa gibi 9 transmembran alanı içeren entegre bir 

membran proteinidir. G6Pase-alfa ve G6Pase-beta’nın aktif bölge yapıları benzerdir ve G6P 

hidrolizi sırasında, her ikisi de ER membranının lümen tarafında yer alan bir histidin kalıntısı 
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yoluyla kovalent bağlı bir fosforil-enzim ara ürünü oluşturur. G6Pase-beta ayrıca, G6P'yi 

glikoza hidrolize eden aktif bir G6Pase kompleksi oluşturmak için G6Pase-alfa ile aynı şekilde 

G6PT ile işlevsel olarak eşleşir. Bu, G6Pase-beta– G6PT kompleksinin nötrofillerde işlevsel 

olabileceğini ve GSD-Ib'deki miyeloid kusurların bu kompleksin aktivite kaybından 

kaynaklandığını göstermektedir. [22]  

 

G6Pase-beta ile G6PT karışımı glikojen depo hastalığı tip 1 b için önemli bir kompleks 

niteliğindedir. G6Pase-beta – G6PT kompleksi aracılı glukoz üretiminin normal kan glukoz 

homeostazı için önemli olması beklenmemektedir. G6Pase-? aktivitesinin stres dönemlerinde 

ER'de kritik hale gelebileceğini ve GSD-Ib'de gözlemlenen miyeloid disfonksiyonların en 

azından kısmen G6Pase-beta – G6PT kompleks aktivitesinin kaybından kaynaklanabileceğini 

varsayılmıştır. G6PT, G6Pase-alfa ve G6Pase-beta, birden fazla transmembran alanı tarafından 

gömülü olarak ER membranında ortak lokalize edilir. G6PT'nin en açık ve iyi belgelenmiş rolü, 

G6Pase-? ile hidroliz için G6P'yi sitoplazmadan ER'nin lümenine taşıdığı karaciğer ve 

böbreğin glukoneojenik dokularındadır. G6Pase-beta – G6PT kompleksi, her iki bileşenin 

aktivite kaybından kaynaklanabilir. G6Pase-beta veya G6PT'nin yokluğu, nötrofillerde ve 

kemik iliğinde endojen glikoz üretimi kaybına neden olur ve işlev bozukluğuna yol açar. 

Hücreler, glikoz yoksunluğu gibi ER ortamını değiştiren koşullar yaşadığında, protein 

katlanması, ER'de katlanmamış proteinlerin birikmesine yol açacak şekilde dramatik bir 

şekilde etkilenebilir. ER homeostazındaki bu tür değişiklikler, topluca UPR olarak adlandırılan 

ve ER şaperonlarının ekspresyonunun indüksiyonu ile karakterize edilen bir dizi sinyal iletim 

kaskadını aktive eder.ER şaperonlarının önemli bir işlevi, yanlış katlanma veya kümelenmeyi 

önleyerek protein katlanmasını teşvik etmektir. G6Pase-beta, G6Pase-alfa gibi, işlevsel olarak 

G6PT ile bağlantılıdır. Bu nedenle, G6Pase-?'nin devre dışı bırakılması, G6P'nin ER'ye 

aktarımının verimliliğini de önemli ölçüde azaltır. ER lümeninde ortaya çıkan düşük G6P 
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konsantrasyonu, ER'yi G6P hidrolaz aktivitesinden mahrum etmekle kalmaz, aynı zamanda 

nötrofillerdeki başka bir önemli metabolik yol olan NADPH üreten endolüminal pentoz fosfat 

yolunu da etkiler. [22] 

 

 
 Şekil 12 glikoz-6-fosfataz beta enzimi sayesinde fosfattan ayrılan glukoz molekülünün G6PT kapısı kullanarak 

nöronal sinaps içerisindeki geçişlerini temsil etmektedir.[35] 

 

 

G6P-FAZ EKSONLARI VE MUTASYONLARI: 

 

GSD tip 1 aSP hastalığı, stabilize edici protein olan SP'nin eksikliğinden kaynaklanan bir 

hastalıktır. Bu tip glukoz 6 fosfataz ve intron-ekson bağlantılarının ekson sekansları normal 

olarak gözlemlenmiştir.GSD laSP hastasını konu alan raporda, G6Pase enzimindeki R83C 

mutasyonu için homozigot olduğunu gösterilmektedir. Aynı mutasyon, bir başka homozigot ve 

beş bileşik heterozigot tip 1a hastasında tespit edilmiş olup, homozigot R83C mutasyonunun 

"laSP" fenotipine özgü olmadığı ispatlanmıştır. Hastanın ebeveynlerinden izole edilen 

DNA'nın genetik analiz yapıldığında , R83C'nin mutasyon, otozomal resesif bir şekilde  

kalıtıldığı bulunmuştur. [24] 
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Şekil 13 de otozomal çekinik (resesif) olarak bir genin ebeveynler üzerinden gelecek nesillere aktarılma şeması 

gösterilmiştir. [32] 

 

 

G6Pase genindeki ekson 2'de (CGT'den TGT'ye) C'den T'ye geçiş, çiftin potansiyel 

metilasyonu nedeniyle mutasyon için bilinen bir sıcak nokta olan bir CpG çiftinde meydana 

gelir. Aşağıdaki şekilde sağlıklı, GSD tip 1A ve 1aSP hastası olan bireyler için gen exonlarının 

baz dağılımları gösterilmektedir, etkilenen bazlarda mutasyon vardır. 
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Şekil 14 üzerinde G6PC 1aSP hastalığına sahip bireyler G6PC genleri exon 2 üzerinde bulunan 

mutasyonlar PCR görüntüleme aracı ile elde edilen görüntüler üzerinde işaretlenerek açıklanmıştır. [24] 
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GSD tip la olarak teşhis edilen on bir alakasız hastada ve tip "IaSP" olarak teşhis edilen tek bir 

hastada G6Pase geninin analizi yapıldığında, altı bağımsız mutasyon ortaya çıkmıştır. R83C, 

459insTA, R295C, AF327 ve Q347X mutasyonları G6Pase katalitik aktivitesini tamamen 

ortadan kaldırırken, G222R mutasyonu büyük ölçüde azalmıştır. R83C mutasyonu, ekson 5 

nükleotid 327'de görülen bir kodon (TTC) delesyon-silme mutasyonudur. 459TA mutasyon 

nükleotidi, 459'dan sonra TA'yı ekleyen bir mutasyon türüdür. Q347, Gln-347'yi bir durdurma 

kodonuna (Lei) dönüştürmek için G'yi değiştiren bir mutasyondur. [23] Dünya üzerinde farklı 

coğrafyalarda yapılan araştırmalar doğrultusunda en yaygın mutasyonlar, GSD tip la'da 

görülen genetik lezyonların %59'unu temsil eden R83C (%37) ve Q347X'tir (%22) oranlarını 

göstermektedir. Bunları 130X takip eder ve R83H, her biri hastalığa neden olan alellerin 

%6'sını temsil eder. Tespit edilen 16 mutasyon birlikte, GSD tipi la alellerin %88'ini oluşturur. 

R83C (%41) ve Q347X (%28) oranlarıyla en çok dikkat çeken mutasyonlardır. [23] Aktif bölge 

kalıntılarındaki mutasyonlar, yani R83C, R83H, H119L, R170Q ve H176A, önerilen rolleriyle 

tutarlı olarak G6PC enzimatik aktivitesini tamamen ortadan kaldırır.32 sarmal mutasyon 

arasında, 23'ü (%72) G6PC aktivitesini tamamen ortadan kaldırır, yedisi artık aktiviteyi 

muhafaza ederken, ikisi (sarmal-3'te G122D, %28,2; sarmal-9'da F322L, %17,4) önemli 

aktiviteyi korur. [23] 

 

D38V (helix-1), W63R / G68R (helix-2), V166A (helix-4), G188D /G188S / dahil olmak üzere 

sarmal mutantların çoğunluğu (%61) G188R (helix-5), Y209C /L211P / G222R (helix-6), 

N264K / L265P / G266V / G270V /G270R (helix7), R295C /S298P (helix-8) ve F327del / 

V338F / I341N / L345R (helix-9), vahşi tip enzime kıyasla G6PC proteininin düşük 

seviyelerinin sentezini desteklemiştir. Bu mutasyonların G6PC'yi istikrarsızlaştırdığını 

gösterilmiştir. [24] 
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Şekil 15 üzerinde G6PC geni içerisinde görülen mutasyonların alel genlerde görülme sıklıkları 

belirtilmiştir. [23] 

 

Azerbaycan Trükleri üzerinde yapılan çalışmalarda GSD Ia'nın tipik özelliklerine sahip bir 

hastada yeni bir durdurma mutasyonu, Y85X tanımlanmıştır.233C> A (Y85X) mutasyonu, 

tirozinin bir durdurma kodonu ile ikame edilmesine yol açar. Bu ikame, kesilmiş bir protein 

üreten erken durdurma kodonu ile sonuçlanmaktadır. [25] 

 

Ardışık üç DNA bazının silinmesinin bir amino asidin (DF327) silinmesiyle sonuçlandığı 

mutasyon tanımlanmıştır. D38V, R83C, R83H, V166G, P178S, G188S, G270V, R295C, 

DF327 ve L345R'nin geçici ifade analizleri G6Pase aktivitesinin ortadan kalktığını gösterirken, 

E110Q, G222R, W236R'nin geçici ifade analizleri G'nin büyük ölçüde azaldığını göstermiştir. 

Diğer 22 yanlış anlam mutasyonu için hiçbir geçici ifade testi yapılmamıştır (Q20R, W63R, 

G68R, W77R, G81R, E110Q, E110K, P113L, A124T, V166A, R170Q, Y172X, G184E, 

G184V, G188R, L211P, P257 , G266V, S298P, V338F, I341N), ancak farklı argümanlar, 

bunların gerçek mutasyonlar olduğunu ve gen protein ürününün aktivitesi üzerinde hiç etkisi 
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olmayan veya sadece küçük etkileri olan dizi varyasyonları olmadığını beklemek için sebep 

vermektedir. [26] 

 

GLUKOZ 6 FOSFAT (G-6-P) TAŞINIMI 

 

Genel mannoz 6 fosfatlardan farklı olarak glikoz 6 fosfatlar karaciğer mikrozomlarından 

geçebilmektedir. Bu geçişteki olası bir sorun enzim sağlam ve işler yapıda olmasına karşın 

GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI TİP 1B ye sebep olur. Glikoz ve serbest fosfat karaciğer 

içerisindeki mikrozomlarda birikir. Bu molekül mikrozomlarda uzun süre tutulsa da veziküler 

kaçışı zıt bir biçimde çok hızlı olabilmektedir. Glikoz-6-fostaın hidrolizi kurşun (Pb) varlığında 

gerçekleşir bu nedenle yapılan deneylerde kurşun-fosfat kompleksi serbest fosfatın ortamdan 

uzaklaştırılmaması için kullanılmaktadır. Hayvan hücrelerinin endoplazmik retikulumunun 

yanı sıra, diğer iki tür zarın Glc-6-P taşıyıcıları içerdiği bilinmektedir: 

 

(1) Glc 6-P'yi substrat olarak kullanabilen Escherichia coli gibi bakterilerin iç zarı 

(2) Sitoplazma ile P i için heksoz fosfatları değiştiren bitki amiloplastlarının zarı 

 

İnsanlarda G-6-P translokazı (taşıyıcısını) kodlayan gen ilk ve son ekzonlarda ATG kodonu 

taşıyan toplam 9 ekzon bölgesinden oluşmaktadır. G-6-P translokazları heksoz-6-

dehidrojenazlar için de alternatif bir taşıyıcı olabilir. Karaciğer endoplazmik retikulum 

zarlarında yer alan GLUT-2 kapısında bir sorun varsa, glikoz birikimi görülmektedir. Glikojen 

depo hastalığı tip 1a hastalarında, glukoz 6 fosfataz lökositlerde değildir ve bunların 

nötrofillerle açık bir bağlantısı bulunamamıştır. Glikoz 6 fosfatazın (m-6-pase vb.) translokazı 

olarak kullanılan proteinin taşıdığı başka maddeler de vardır ve glikoz 6 fosfataz içermeyen 

dokularda (heksoz 6 fosfat dehidrojenaz vb.) geçtiği maddeler vardır. Bu nedenle bu taşıyıcı 
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protein, glukoz 6 fosfataz enzimi ile bağlanır. Glukozun bazoletaral plazma membranı boyunca 

taşınması GluT2 tarafından gerçekleştirilir. Glikoz için nispeten yüksek bir Km'ye sahip olan 

bu taşıyıcı, hücre içi glikoz konsantrasyonunu kandaki ile aynı seviyede tutmak için yeterince 

aktiftir. Glc-6-P tanslokazın aşırı ekspresyonu, aksine, glikojen konsantrasyonu üzerinde çok 

daha küçük bir etkiye sahiptir ve glikoliz üzerinde saptanabilir bir etkiye sahip değildir. [27,13] 

 

 
 

Şekil 16 üzerinde endoplazmik retikulum organeli içerisinde G6PT kapıları aracılığı ile G6Pase enziminin 

taşınması şematik olarak gösterilmiştir. [36] 

 

HEKSOZ-6-FOSFAT DEHİDROJENAZ 

 

Sadece glikoz-6-fosfat değil diğer altı karbona sahip karbonhidrat çeşidi olan heksozların 

türleri için de hidrojen ayırıcı enzimler olan dehidrojenazlar bulunmaktadır. 
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H formu ve G formu olmak üzere glikoz-6-fosfat dehidrojenazın (G6PD'nin) iki çeşidi 

bulunmaktadır. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan tek çeşidi G formudur.H-G formları diğer 

birçok dokuda bulunur.  H formu, sadece G6Faz ile değil diğer diğer heksoz 6-fosfatlarla ve 

özellikle galaktoz-6-fosfatla aktivite göstermesi bakımından G formundan farklılık gösterir. G 

formu ise yalnızca glikoz-6-fosfat için spesifiktir. Son zamanlarda, Ray ve Bhadir yaptıkları 

çalışmalarda keçi karaciğerinden sadece galaktoz-6-fosfata özgü bir dehidrojenaz izole 

etmişlerdir. [28] 

 

İnsanlarda G6PD (glikoz-6-fosfat dehidrojenaz) aktivitesi incelendiğinde başlıca kırmızı kan 

hücresi, lökositler, trombosit, karaciğer, dalak, adrenal korteks, deri, lens, emziren meme 

bezleri ve tükürük bezi dokularında, maddelerin soğurduğu ışığın nm cinsinden değerine göre 

ölçüm yapan spektrofotometre yöntemleri ile tespit edilmiştir. Otozomal G6PD ayrıca 

galaktoz-6-fosfat ile kayda değer aktivite gösterir ve ondan daha yaygın biçimde heksoz-6-

fosfat dehidrojenaz formu olarak bilinmektedir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada 

diyetlerine galaktoz eklenen farelerin heksoz-6-fosfat dehidrojenazları, galaktoz-6-fosfat 

dehidrojenaz formu yerine aslında bir glikoz-6-fosfat dehidrojenaz olarak işlev görmüştür. 

Galaktoz-6-fosfat dehidrojenaz, indirgeyici koenzim olarak NAD'yi kullanırken, X 

kromozomu bağlı otozamal glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD), fosfat bağlanmış koenzim 

şekli olan NADP'yi kullanır. [29] 

 

G6PD ve H6PD arasındaki kapsamlı homoloji, iki proteinin ortak bir atayı paylaştığını gösterir. 

H6PD proteininin homolog kısmı için genomik DNA kodlamasında 3 intron ve G6PD 12 

bulunur; intronların hiçbiri diziyi karşılık gelen bir pozisyonda kesintiye uğratmaz, bu da iki 

genin ortaya çıkmasına neden olan duplikasyon olayının evrimin çok erken dönemlerinde 

meydana geldiğini düşündürür. [30] 
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Şekilde dehidrojenazların endoplazmik retikulum içerisindeki reaksiyonlardaki varlığı ve etkisi temsil 

edilmektedir. [31] 

 

GLİKOJEN DEPO HASTALIĞININ GÜNLÜK HAYATTAKİ KONTROLÜ- DİYET 

3-4 aylık bebeklik döneminden itibaren kendini belli eden glikojen depo hastalıklarında düşük 

kan şekeri (hipoglisemi) ve buna bağlı nöbetler oldukça sık yaşanan durumlardandır. Bu 

hastalığı taşıyan bireylerde laktik asit birikimi, ürik asit (hiperürisemi) adı verilen bir atık 

ürünün kanda yüksek seviyelerinde bulunmasına ve kanda aşırı miktarda yağ (hiperlipidemi) 

birikmesine sebep olabilir. Bu sebeple hastalar daimî bir diyet kontrolü altında yaşamlarını 

idame ettirmekte ve buna bağlı olarak bu nöbet ataklarından korunmaya, yan hastalıklar olan 

laktik asit birikimi, hiperlipidemi gibi durumların yol açtığı karaciğer ve böbrek büyümesini 

kontrol almaya çalışmaktadırlar. Bu hastalığa sahip bireylerde glikojen yıkımını sağlayan 

reaksiyonlar tam işlevini yerine getirmediğinden kan şekerini dengede tutmak için genellikle 

hücrelerce yıkımı zor olan mısır nişastası tercih edilmektedir. Alınacak kalori miktarlarının 

yanı sıra bu kalori kaynağı olan besinler de özenle seçilmelidir. 

Örnek verilecek olursa; 

Glikojen Depo Hastalığı Tip 1 A'ya sahip 6 yaşında 21,5 kg ağırlığında bir bireyi ele alalım. 

Bu bireyin her gün kg başına 85 kcal enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Günlük alınması gereken 

kalori miktarı 1188 kcal dir. Bu enerji ihtiyacını karşılayacak diyet programı hazırlanırken 
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karbonhidrat, yağ ve protein dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. 1 gram karbonhidrat 

yaklaşık olarak 4 kcal enerji açığa çıkarmaktadır bu sebeple örnek aldığımız 6 yaşındaki bireyin 

yaklaşık olarak günde 297 gr karbonhidrat tüketmesi gerekmektedir. Tüketilen çiğ mısır nişasta 

miktarı bu yaştaki bireyler için kg başına 1.75-2.5 gr arasında hesaplanmaktadır. 21,5 kg 

ağırlığındaki birey için ortalam 50 gr çiğ mısır nişastasının her altı saatte bir tekrarlanan dozlar 

halinde verilmesi uygundur. Mısır nişastasının 1g yaklaşık olarak 0.9 gr oranında glikoz 

sağlayan bir karbonhidrat çeşididir. Bu sebeple günde 50 gr çiğ nişastayı 6 saatlik periyotlarla 

tüketen kişi 200 gr nişasta için toplamda 180 gr glikoz yani 720 kcal enerji elde etmiş olur. 

Genel ihtiyaç duyulan enerji 1188 kcal dan mısır nişastasının sağladığı 720 kcal enerji harici 

kalan miktar 468 kcal enerji açığıdır. Bu 468 kcal enerji açığı 117 gr karbonhidrat ile 

giderilmektedir. Kompleks karbonhidratlar kullanılarak diyet tedavileri uygulanmaktadır. 

Örneğin yaklaşık 1 ince dilim ekmeğin ya da 1 kâse çorbanın ortalama 15 gr karbonhidrat 

içerir. 

Genellikle takviye edici ek gıdaların tip 1 A için çok elzem bir katkısı bulunmasa da tip 1 B 

hastalığında nöronlarda aktarımların desteklenmesi adına E vitamini takviyesi önerilmektedir. 

Ömür boyu devam eden diyet sürecine alışmak da uygulamak hayati önem taşımaktadır ancak 

özellikle çocuklar için bu sürecin yüzde yüz oranda uygulama verimini sağlamak güçtür. Bu 

sebeple kişinin beslenme düzenine göre ve tahlil sonuçlarına dayanarak diyetler şekil 

alabilmektedir.  



31 

 

Diyeti rutinden kurtarmak için yazılan besinlere eş değer mineral karbonhidrat yağ vb oranları kıyaslayarak 

alternatifler üretilebilecek “TÜRKOMP-Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Araması” sitesinin QR kodu 

iletilmiştir. 
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PART 2 

 

Glikojen Depo Hastalığı da pek çok kalıtsal hastalıkta olduğu gibi mutasyonlar ile ortaya 

çıkmaktadır. Part 1 içerisinde incelenen bu mutasyonların çeşitleri ve yaptıkları baz 

değişimleri, ilgili genlerden protein sentezi (transkripsiyon) aşamasını bloke ederek uygun 

maddenin ya da yapının işlevini yerine getirilmemesine sebep olur. Glikojen Depo Hastalığı 

Tip 1 A için 5. exon 326. nükleotid üzerindeki bir baz değişimi olan R83C mutasyonu ön plana 

çıkmakta, bu mutasyon ise G6PC geninden ilgili glikojen parçalayıcı enzim olan Glukoz-6-

fosfataz enziminin işlevini yerine getirememesine sebep olmaktadır. 

 

 

Şekil 1 üzerinde R83C mutasyonunun otozomal çekinik olarak bireylere aktarılması şematik olarak 

gösterilmiştir. [42] 

 

Kabaca ele alınacak olursa, DNA üzerinde hatalı olarak değişen bir bölge bu hastalığa sebep 

olmaktadır. Tedavi planlamalarında hastalığın sebep olduğu hiperlipidemi, hiperglisemi vb 

durumların şiddetlerini azaltmanın yanında bu değişen kısmın doğru baz dizilimine sahip kısım 

ile değiştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Doğru diziyi içeren DNA sekansı oluşturmak (R83C mutasyonu ele alınırsa, 17. kromozom 2. 

ekzon 326. nükleotid guanin ve timin değişimi düzeltildiği sekans dizilimi) tek başına yeterli 

değildir. Bu doğru sekans gerekli protein yapısının (Glikoz 6 fosfataz enzimi) sentezi için 

transkripsiyon başlatıcı “promoter” bölgesi, doğru bölgeyi bulmak için gereken rehberler 

(CRUSPR yöntemi için gRNA’lar) hatalı kısmın çıkartılmasını sağlayan endonükleazlar gibi 

pek çok ek kısma ihtiyaç duyar. Gerekli kısımların (Cas9 endonükleazı, NLS, promoter vb) bir 

araya getirilmesiyle plazmid oluşturulur. Oluşturulan plazmid DNA üzerinde hedef bölgeyi 

(GDH TİP 1 A için 17. kromozom 2. exon) bularak hatalı kısmın doğru parça ile 

değiştirilmesine ve protein sentezinin çalışır biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. 

 

Gen Tedavisi için popüler bir yöntem olan CRISPR teknolojisi 

 

CRISPR sistemi kabaca istenilen bölgenin kesilmesini sağlayan enzim ve doğru bölgeyi 

tanıyan rehber RNA kullanımı ile doğru biçimde düzenlenen sekansın istenilen bölgeye 

taşınmasını sağlayan ve DNA onarım yolları ile bu parçanı kesilen kısım yerine monte edilmesi 

prensibi ile çalışan bir tedavi metodudur. İlk olarak bakterilerin virüslerin yaptığı genetik 

değişiklikleri onarmak için bir savunma mekanizması olarak kullandığı keşfedilen bu yöntem 

pek çok hastalıkta mutasyon giderici rehber ile bulma, enzim ile kesme ve onarım ile doğru 

parçayı sabitleme adımlarından oluşmaktadır. DNA'da değişiklik yaratan (doğal hali ile yanlış 

oluşmuş bunu düzeltmek için değişiklik yapılıyor) iki önemli molekül genomun belirli 

yerlerinden iki DNA ipliciğini kesebilen ve adeta  "moleküler bir makas" görevi gören Cas9 

adlı bir enzim ve bu enzimin hangi bölgeye gideceğine öncülük eden, önceden tasarlanmış 

küçük (yaklaşık 20 bazlık) bir RNA diziliminden oluşan DNA'ya bağlanır ve önceden 

tasarlanmış dizilim Cas9'un genomun doğru noktasına gitmesini sağlayan  rehber RNA (İng. 

guide RNA - gRNA) denilen bir RNA parçasından oluşmaktadır. İlk önce rehber RNA, 
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DNA'daki belirli bir dizilimini bulup bağlanmak için genomdaki hedef DNA diziliminin 

bütünleyici RNA bazlarını kullanır. Bu sayede bölgeye özgü karşılık tasarlandığından yanlış 

bir yere gitme ihtimali azaltılır. Kesici görev gören enzimimiz örneğin Cas9, rehber RNA'yı 

izleyerek, DNA'da ilgili yere gider ve DNA'nın çift sarmallı yapısını oluşturan iplikciklerinde 

kesik oluşturur. Hücre DNA’sı hasar gördüğü için doğal yapısı gereği kendini onarmaya çalışır. 

Bu onarım mekanizması içerisinde kesilen kısım yerine DNA’nın istenilen sekansı (tasarlanan 

plazmid ile) kullanarak kendisini onarması beklenir. [1,2,3,4] Vücudumuzda bulunan hücreler 

çekirdek içerisinde yer alan genomun bütünlüğü korumak amacıyla karmaşık yapıda DNA 

onarım mekanizmalarına sahiptirler. DNA onarım mekanizmaları içerisinde pek çok enzim 

görev alabilir. (nükleazlar, helikazlar, polimerazlar, topoizomerazlar, rekombinazlar, ligazlar, 

glikozilazlar, demetilazlar, kinazlar ve fosfatazların kimyasal olarak modifiye edilmiş 

enzimatik aktiviteleri) Gen aktarım yöntemleri ile tasarlanan genetik malzeme ilgili kısma 

iletilir ancak DNA içerisinde bu yöntemin işlevselliği sağlayabilmek adına ilk etapta hatalı 

bölgenin çıkartılması sonraki adımda ise çıkartılan kısım yerine gelmesi hedeflenen transgen 

kısmının (aktarım metodları ile iletilen plazmidler) DNA onarım yöntemleri ile DNA yapısına 

kazandırılması gerekmektedir. Genellikle DNA’nın kullandığı homoloji yönlendirmeli onarım 

(HDR) ile çift zincirli onarım yapılması ve serbest uçların homolog olmayan bağlanması 

prensibi ile çalışan NHEJ mekanizmaları onarım metodu olarak kabul edilip tasarımlar 

yapılmaktadır. 

Homolog Rekombinasyon Sistemi HDR 

Homolog rekombinasyon işleminde istenilen parçanın ilgili yere aktarımı DNA yolağı olarak 

da adlandırılan, DNA sarmallarının eşleşmesinde yardımcı olan Holliday bağlantıları içerisinde 

görülmektedir. Holliday kavşağı, dört çift iplikçikli kollardan oluşan, çapraz şekilli bir yapıya 

sahiptir. Üreme hücrelerinde görülen mayoz bölünme sırasında görülen parça değişimi ile 
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genetik çeşitliliğin sağlanmasında da homolog rekombinasyon etkilidir. Homolog 

rekombinasyon sırasında, iki homolog DNA molekülünün eşleştirilmesi ile toplamda elde 

edilen dört DNA zincirlerinden ikisinin karşılıklı değişimi yoluyla istenilen değişimin 

yapılmasını sağlayan bir ara basamak olarak işlev görür. Daha sonra bu yapı ilgili proteinlerin 

ve enzimlerin yardımı ile zincir boyuna ilerleyerek eşleşmeyi sağlamaya devam eder. Orijinal 

halinde bulunan eşlenmemiş DNA zincirlerinin şeritleri kesilerek, oluşan ara basamak 

yolağında gerekli çapraz etkileşimlerle, iki iplikçikli DNA segmentlerinin karşılıklı değişimi 

ile iki rekombinant kromozom oluşmaktadır. [37,38] 

Bu yöntem üreme hücreleri için genetik çeşitliliği arttırmada farklı DNA moleküllerine ait 

zincirler için işlev gösterirken, gen aktarım yöntemleri içerisinde çıkarılan hatalı parça yerine 

istenilen düzenlenmiş parçanın getirilmesi, bu parçanın yolak içerisine alınarak DNA da ilgili 

yere sabitlenmesini amaçlar. 

 

Şekil 2 nükleazların iki yolla kesildiğini göstermektedir. Homolog olmayan uçların birleşimi (NHEJ) iki ucun 

rastgele olarak doldurulması prensibine dayanmaktadır. Homolog uçların birleşimi (HDR) bir donör DNA 

yardımı ile kesilen bölgenin istenilen şekilde düzenlenebilmesini sağlar. [38] 
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Serbest uçların homolog olmayan bağlanması (NHEJ) 

DNA zincirlerinin her ikisinde de görülen kırıkları düzeltme yollarından biri olan NHEJ 

yönteminde HDR metodundan farklı olarak kırılan zincire herhangi ekleme yapmadan direkt 

kırılan kısımdaki uçların birbirleriyle birleştirilmesi prensibi izlenir. Bu yöntemde tipik olarak 

uzunlardan ziyade kısa homolog DNA dizilerini tamir için rehber olarak kullanır. Bu kısa 

parçalara genelde kırık zincirin sonunda çıkıntı olarak bulunan bu kısa parçalar birbirileri ile 

uyumlu ise zincirler herhangi bir işleme gerek olmadan kolayca kaynaştırılabilir. Çıkıntılar 

uyumsuzluk içeriyorsa onarılmak istenen DNA zinciri üzerinde nükleotid kaybı olabilir. 

[39,40] 

 

Şekil hedef bölgenin CRISPR ile kesilmesi sırasında donor DNA kullanılmazsa NHEJ kullanılırsa HDR olarak 

birleşeceğini göstermektedir. [40] 
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Şekil 3 HDR yöntemi DNA da çıkan parça için homolog kısım oluşturarak tamir etme yolunu izler. NHEJ ise 

kesilen parça ile sağlam kısmın uçlarını birleştirici bir yapışkan görevi görür. [5] 
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Şekil 4 HDR ve NHEJ olarak adlandırılan DNA onarım yöntemleri ile CRISPR-CAS9 kullanılarak istenilen 

bölgenin değiştirilmesi anlatılmaktadır. [4] 

 

DNA üzerinde gelişen bir mutasyon sonucu hatalı ya da eksik baz dizilimine sahip kısımlar, 

tasarlanan plazmidler, CRISPR sistemi gibi rehber ve kesici elemanlardan oluşan sistemler ile 

DNA onarım yolları kullanarak düzeltilebilir. Gereken genetik düzeltmeyi yapabilmek için 

büyük bir soruya daha yanıt bulmak gereklidir. Tasarlanan bu düzenek hedef doku veya 

hücrelere nasıl aktarılmalıdır? Tüm bu DNA düzeltmede kullanılacak elemanlar için adeta 

kargo görevi görecek bir taşıma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 



45 

Gen Aktarım Yöntemleri 

Tasarlanan doğru sekansa sahip DNA’nın hücrelere girme yeteneğinin kısıtlı olması ve serbest 

haldeki DNA’nın kolayca herhangi bir enzimatik uğrama ihtimali nedeniyle DNA transferi 

çoğunlukla seçilen bir kargocu, bir vektör aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu vektörler viral ve 

viral olmayan yöntemler olarak iki ana başlık altında incelenebilir. 

Viral Aktarım Yöntemleri 

Virüsler genel olarak kendi genetik materyallerine sahip ancak bunu aktaracak ya da gerekli 

işlevleri gerçekleştirecek protein, organizasyonundan yoksun canlılardır. Bu sebeple enfekte 

ettikleri canlıların (örn. bakteriler) genetik malzemelerine (DNA-RNA) etki ederek kendi 

genomlarını aktarır ve enfekte olan canlının hali hazırda var olan protein organizasyonunu 

kullanarak üreme, gelişme gibi fonksiyonlarını yerine getirir. Sonrasında ise kendini çoğaltan 

virüsler konak hücreyi-canlıyı patlatarak dışarı çıkarlar. [7]  

 

Şekil 5 bakteriyofajların (bakteri yiyici virüsler) bulaşma ve kendi genomlarını içeri aktararak çoğalmalarını 

temsil eder. [8] 
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Virüslerin çoğu konak hücrenin DNA'sında yaptıkları değişimlerden dolayı konak canlıların 

bağışıklık sistemini harekete geçiren büyük bir toksik etkiye sahiptir. Ancak içlerinden bazıları 

genoma etki etme yetenekleri olsa da konak canlının bağışıklık sistemini daha az etkileyerek 

olası bir toksik etki ya da tümörleşmeye sebep olma oranı daha azdır. Bu tarz vektörler olan 

adeno virüsler (AAV çeşitleri) ve lentivirüsler sıklıkla hızlı enfekte etme güçleri nedeniyle gen 

aktarım yöntemleri olarak kullanılmaktadırlar. 

 

ADENO İLİŞKİLİ VİRÜSLER- AAV  

Adeno ilişkili virüsler (AAV), Parvoviridae ailesinin üyeleridir. Virüsler, üyeleri replikasyon 

vb olayların gerçekleştirilmesi için bir yardımcıya ihtiyaç duyan Dependovirus cinsine aittir. 

Yardımcı virüsün yokluğunda, AAV'ler hücre içinde toksik etkiye sebep olarak gizli bir 

enfeksiyon oluşturur. Virion kabuğu yaklaşık 25 nm çapındadır ve ters çevrilmiş terminal 

tekrarları (ITR) ile çevrili iki büyük açık okuma çerçevesinden (ORF'ler) oluşan 4.7 kb'lik tek 

sarmallı bir DNA genomunu kapsüllemektedir. ITR'ler, genom replikasyonu ve paketleme için 

gerekli olan tek cis-etkili unsurlardır. Sol ORF, bölgeye özgü entegrasyondan sorumlu dört 

replikasyon proteinini kodlar, çentikleme ve helikaz aktivitesinin yanı sıra AAV genomu 

içindeki promoterlerin regülasyonunu sağlar. Sağ ORF, her biri 60 alt birimden oluşan 

ikosahedral (üçgenin uç kısımlarının çember oluşturduğu ve virüslerin dış kısımının şeklini 

oluşturan protein birim dizilimi)  virion kabukları halinde birleşen viral yapısal proteinleri, 

VP1, VP2 ve VP3'ü kodlar ki bu proteinler kapsid yapısının temel taşlarını oluşturmaktadır.[9] 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda adenovirüs stoklarından veya insan / insan olmayan primat 

dokularından bir dizi AAV serotipi ve yüzün üzerinde AAV varyantı izole edilmiştir. Alternatif 

AAV serotiplerinin kullanılması, potansiyel olarak daha yüksek transdüksiyon verimlilikleri 

nedeniyle vektör yükünü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda önceden var olan doğal 
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enfeksiyona karşı humoral immün tepkisinin bir sonucu olarak veya AAV bazlı vektörlerle 

önceki tedavinin bir sonucu olarak üretilen antikorların sebep olduğu nötralizasyondan 

kaçınmaya da yardımcı olur. Ek olarak, AAV serotipleri ve varyantları, mevcut AAV vektör 

aralığını genişletmeye ve tamamlamaya hizmet edecek doku hedefli kapsid yapılarının tasarımı 

için şablonlar olarak hizmet edebilir ve hücreye özgü taşıyıcı AAV’ler geliştirilebilir. [9] 

 

Şekil 6 adeno ilişkili virüsün endozom yapısı olarak hücre içine girişini ve oluşturduğu bu yapıdan kaçarak 

istenilen enfekte işlemini gerçekleştirmesini temsil etmektedir. [42] 

AAV, esas olarak entegre bir kopya olarak varlığını sürdürür ve en azından bazı durumlarda 

19q13.420 kromozomunun bir bölgesine entegrasyon eğilimi gösterir. Bu bölge, AAV 

ITR'dekiyle hemen hemen aynı Rep bağlama elemanına sahiptir ve kromozom bölgesinin 
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tanınması, kromozom 21 ile homolog olmayan rekombinasyonun başlatılmasında rol oynar. 

[10] 

AAV genomu kendini eşleyebilme yeteneğine sahip ScAAV ve kendini eşleme yeteneğinden 

yoksun tek zincirli ssAAV formlarında bulunabilir. ScAAV, geleneksel bir floresan proteini 

ile takip edilen rekombinant AAV vektöründen (rAAV-GFP neo vektöründen) 20 kat daha 

etkilidir. [11] Bu iki formda bulunan genetik materyallerin AAV içerisinde kendini eşleme 

özellikleri karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki resimde gösterilmektedir. 

 
Şekil 7 AAV’nin kendi genomunu kopyalama ve çift zincirli hale getirme aşamalarını göstermektedir. AAV 

virüsleri tek zincirli genomlarını okutabilmeleri için çift zincirli hale getirirler. [12] 

 

 

AAV2 Rep proteinlerinin AAV2 ITR'leri diğer kapsid serotiplerinin birçoğuna 

paketleyebilmesi ve yalnızca AAV5 serotipinde ITR'nin DNA replikasyonu için kendi 

benzersiz Rep proteinine ihtiyaç duyması gerçeği, ITR'de hem çoğaltma hem de paketleme için 

işlev görebilen diziler içermesi bakımından bir miktar esneklik olabileceğini düşünülmektedir. 
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Genomun küçük boyutu, AAV'nin DNA'sını çoğaltma ve sürdürme stratejisinde çok daha akıllı 

(veya aldatıcı) olduğu anlamına gelmektedir. Başlangıçta AAV genomunun, genomun sol 

yarısında bir ORF'de dört yapısal olmayan proteini ve sağ yarısında bir ORF'de üç yapısal 

kapsid proteinini kodladığı kabul edilmiştir. RNA çevirisi üzerine yapılan ilk çalışmalar, VP2 

kapsid proteininin alışılmadık bir ACG kodon 47'den başlatıldığını göstermiştir. [13] 

ITR'lerin önemli bir rolü, AAV DNA replikasyonundadır. Mevcut AAV kopyası modelinde-

ITR, replikasyonun kökenidir ve DNA polimeraz tarafından bir primer veya ikinci iplik sentezi 

olarak hizmet eder. Sentez sırasında oluşan çift sarmallı DNA, replike-form monomer olarak 

adlandırılır, ikinci bir self-priming replikasyon turu için kullanılır ve replike-form dimerini 

oluşturur. Bu çift iplikçikli DNA ara ürünleri (replike-form monomer ve replike-form dimer), 

bir iplikçik yer değiştirme mekanizması ile işlenir, bu da paketleme için kullanılan tek iplikli 

DNA ve transkripsiyon için kullanılan çift iplikli DNA ile sonuçlanır. Replikasyon işlemi için 

kritik olan, ITR içinde bulunan Rep bağlama elemanları (RBE'ler) (RBE ve RBE) ve bir 

terminal çözümleme sahasıdır (TRS) (Şekil 1B). Bu özellikler, çift sarmallı ara ürünleri 

işlemek için AAV replikasyonu sırasında viral düzenleyici protein Rep tarafından kullanılır. 

AAV replikasyonundaki rollerine ek olarak, ITR ayrıca AAV genom paketleme, 

transkripsiyon, izin verilmeyen koşullar altında negatif düzenleme ve bölgeye özgü 

entegrasyon için de gereklidir. [14] 
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Şekil 8 AAV vektörlerinin hücre içerisine giriş ve çekirdeğe ulaşması şematik olarak özetlenmiştir. [14] 

 

 

Sol ORF, dört Rep proteini, Rep78, Rep68, Rep52 ve Rep40 üreten Rep genini içerir. Daha 

büyük Rep proteinleri (Rep78 ve Rep68), P5 promotörü kullanılarak transkriptlerden 

üretilirken, daha küçük Rep proteinleri (Rep52 ve Rep40), P19 promotörü kullanılarak 

transkriptlerden üretilir. Rep78 ve Rep68, sırasıyla splays edilmemiş ve splays edilmiş 

transkriptlerden üretilir ve AAV'nin tüm fazlarında trans içinde hareket eden önemli 

düzenleyici proteinlerdir.  Spesifik olarak rep proteinleri, sırasıyla yardımcı virüs varlığında 

veya yokluğunda AAV gen ekspresyonunu pozitif ve negatif olarak düzenlerler ve DNA 

replikasyonu için gereklidirler. Daha küçük Rep proteinleri, Rep52 ve Rep40 sırayla 

eklenmemiş ve eklenmiş transkriptler, AAV kapsidleri içinde paketleme için kullanılan tek 

sarmallı viral DNA'nın birikiminde rol oynar. Dört Rep proteininin tümü helikaz ve ATPaz 

aktivitesine sahiptir. [14] 
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Şekil 9 rep ve cap gen bölgelerinin sentezlenme aşamalarını gösterir. İstenilen proteinleri üretmek için farklı 

promoterların belli kombinasyonlarla (splicing: atlama gibi) okunmaları gerekir. Buda az bölgeden çok protein 

üretilmesine izin veren bir mekanizmadır. [13] 

 
Şekil 10 AAV vektörünün ikinci serotipinin temsili genom yapısı figürde gösterilmektedir. [15] 
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AAV vektörleri hücre içerisine endozom oluşturarak girer, çekirdeğe ilerler ve içerisindeki 

genetik malzemeyi çekirdeğe aktardıktan sonra kalan kısım endozomal kaçışı kullanarak 

uzaklaştırılır. [19] 

 

 

 

Şekil 11 AAV’nin hücreye bulaşma ve genomunu çekirdeğe taşıma aşamalarını gösterir. [19] 

 

 

KAPSİD YAPISI 

 AAV yapısı incelendiğinde, zarfsız virüslerin hücresel girişlerinde genellikle görüldüğü gibi 

kapsidin hücre yüzeyi glikozaminoglikan reseptörleri ile etkileşimi önemli bir başlangıç 

aşamasıdır. Sonraki ikincil viral kapsidin koreseptörler ile etkileşimleri, hücre içi trafik yolunu 

ve kapsidin biyolojik kaderini belirlemektedir. Bulaşıcılığın bu aşaması AAV serotipi veya 

hibrid vektörlerin hedef doku ve hücreye özgü olacak biçimde seçimi için dolayısıyla 

transdüksiyon (genetik materyal aktarımı) verimliliğini etkiler. [9] 

Genel bir kural olarak, AAV viryonları, 1: 1: 18 oranında üç ilgili protein, VP1, VP2 ve VP3'ün 

60 kopyasından oluşan T = 1 ikosahedral kapside sahiptir. Üç protein, ortak bir karbon C-

terminal bölgesini paylaşır, ancak alternatif başlangıç kodonu kullanımından kaynaklanan 

farklı N-terminallerine sahiptir. Bu sayede proteinler farklılaşır. Kapsid protein çeşitlerinden 
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VP3'ün tüm dizisi VP2'de mevcuttur ve bu da tamamen VP1 içinde bulunur. Yani kapsid 

içerisinde yoğunlukla VP1 proteini bulunmaktadır. AAV2, 4 ve 5 yapılarının çözümünde 

sadece ortak C-terminal bölgesi, yani VP3 alt birimi gözlendi. Sağ ORF, P40 promoterini 

kullanarak üç viral kapsid proteini (VP1, VP2 ve VP3) üreten Cap genini içerir. P40 

transkriptinin alternatif eklenmesi, iki transkriptten üç viral proteini üretmek için kullanılır. 

P40 promoteri içerisinde eklenmemiş transkript, kapsid proteinlerinin en büyüğü olan VP1'i 

(87 kDa) üretir. Eklenen transkript, VP2 (72 kDa) ve VP3 (62 kDa) üretir. [14] 

 

Şekil 12’ de AAV ikosehedral kapsid yapısı (a) ve Rep-Cap genleri ile kapsid ve replikasyon için gereken 

proteinlerin sentez yerleri (b) şematik olarak açıklanmıştır. [16] 

VP2, geleneksel olmayan bir ACG başlatma kodonu kullanılarak üretilirken, VP3, aşağı yönde 

geleneksel bir AUG kodonu kullanılarak üretilir. AAV2 kapsidi, 1 nirengi sayısına eşdeğer 

simetriye sahip ikosahedral bir yapı halinde düzenlenmiş 60 viral kapsid proteinini içerir. 

Kapsid proteinleri (VP1, VP2 ve VP3) 1: 1: 10-18 molar oranında mevcuttur. Daha spesifik 

hücre ve doku hedefleme ve enfestesi için AAV vektörlerinde kapsid üzerinde oynamalar 

yaparak değişim çalışmaları yapılmaktadır. Kapsid başlatma kodon mutajenez çalışmaları, 

kapsid oluşumu ve enfeksiyöz partiküllerin üretimi için hem VP2 hem de VP3'ün gerekli 
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olduğunu ve VP3'ün nükleer lokalizasyonu için VP1 veya VP2'nin gerekli olduğunu ileri sürdü. 

[17] 

AAV2 kapsidinin spesifik hücresel reseptörlere ve ko-reseptörlere bağlanma yeteneği çok 

fazladır. Bu sebeple genellikle AAV-2 serotipi aygın olarak kullanılır. AAV2 reseptörlere 

uygun olan bir bağlayıcı olan ligand peptidini viral kapside genetik olarak sokar, böylece 

AAV2'nin diğer hücresel reseptörlere bağlanmasını yeniden yönlendirerek değiştirilebilir. 

Çoğu kapsid değiştirme çalışması AAV-2 serotipi kapsidi baz alınarak yapılmaktadır. 

 

Şekil 13 kapsid üzerinde yapılan farklı mutasyonlar ile değişim çalışmaları göstermektedir. [18] 

 

Farklı serotiplerden VP kapsid alt birimlerinin bir karışımından oluşan mozaik virionlar, AAV 

vektörlerinin özelliklerini değiştirmek için alternatif bir yaklaşımdır. Özellikle, bu yöntem 

farklı serotiplerden faydalı özellikleri birleştirme potansiyeline sahiptir. Reseptör bağlanmasını 

sürdürmek için korunma bilgilerinin rehberliğinde, çeşitli araştırma grupları epitopları kapsid 

mutasyonu yoluyla bozmaya çalıştı, ancak bu tür mutasyonlar AAV transdüksiyonunun (hücre 

içine enfekte olması) diğer özelliklerini tehlikeye atabildiği için her mutasyon kapsid için 

yararlı olmayabilir. 
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Glikojen depo hastalığı için genellikle AAV2/8 olarak ifade edilen ikinci ve sekizince 

serotiplerin hibrid yöntemi ile kapsid yapılarının değiştirilerek karaciğer spesifik hedefleme 

sağlayan dizaynlar tercih edilmektedir. 

 

SEROTİPLER 

AAV2, transgen iletimi için rekombinant vektörler halinde geliştirilen ilk AAV izolatıdır. 

Başlangıçta, AAV2 üretmek için adenoviral yardımcı fonksiyonlar, doğrudan adenovirüs 

kullanılarak sağlandı ve bu, AAV2 stoklarının adenoviral kapsidlerle kontaminasyonuna ilişkin 

endişeleri artırdı. Son on yılda AAV2 üretimi ile ilgili önemli iyileştirmeler yapıldı. 

Adenovirüs kullanmak yerine Ad genlerini içeren bir plazmit içeren plazmit bazlı protokoller, 

öncelikle AAV üretimi için kullanılır. AAV7 ve AAV8'e dayalı vektörler, immünolojik olarak 

diğerlerine göre daha avantajlı olarak farklı görünmektedir (yani, diğer serotiplere karşı 

üretilen antikorlar tarafından nötralize edilmemişlerdir). Ayrıca, insanlardan alınan serumlar, 

AAV7 ve AAV8 vektörlerine karşı çok az nötralize edici aktivite sergiler; bu, şu anda 

geliştirilmekte olan insandan türetilen AAV'ler için büyük bir fayda sağlamaktadır.  
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Şekil 14 farklı AAV serotiplerinin hangi dokulara daha hassas olduklarını göstermektedir. AAV’lerin bu 

özgünlükleri sayesinde istenilen dokulara gen aktarımları yapılabilmektedir. [21] 

 

AAV serotiplerinin farklı kapsid yapıları gereği enfekte ettikleri doku ve organ spesifiklikleri 

değişmektedir. Örneğin Glikojen Depo Hastalığı ile ilgili yapılan bir deneyde AAV-1 VE 

AAV-8 serotiplerinin etkisi karşılaştırılmıştır. AAV1-G6Pase-a ve AAV8-G6Pase-a'nın 

eşdeğer fiziksel dozları verilir, her ikisi de etkili hepatik G6Pase-a ekspresyonunu yönlendirir, 

ancak AAV8-G6Pase-a AAV1-G6Pase-a'dan neredeyse iki kat daha fazla transgen ifadesi 

yönetir. Bunun aksine, sadece AAV1-G6Pase-a, transgenin böbrek ekspresyonunu yönetebilir. 

Ayrıca, AAV1 gen dozajını, biri 1-2 günlükken yeni doğana ve ikincisi 1 haftalıkken olmak 

üzere zamansal olarak ayrılmış iki infüzyonla artırmak, transgenin hem karaciğer hem de 

böbrekte sürekli ifade düzeyini yükseltir. Tek bir doz, erken ölümleri önler ve kemirgen GSD-

Ia bozukluğunun uzun vadeli, işlevsel bir düzeltmesiyle sonuçlanır. [20]  

Farelerde rAAV1'in kasa teslimatı için daha yüksek verimliliğe sahip olduğu; akciğere 

uygulama için rAAV1, rAAV5 ve rAAV6 ve karaciğere verme için rAAV8. Bu bulgular 
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temelinde, kasa yönelik gen transferine odaklanan bir dizi rAAV klinik programı, rAAV1 

teslimatının klinik deneylerine taşınmıştır. [22] 

AAV2 ve AAV8 kapsid kristal yapıları için bir viral asimetrik birim içindeki kapsid yüzey 

amino asitlerinin bir karşılaştırması, AAV2 de bulunan reseptörlere özgü heparin bağlanma 

kalıntılarına yakın asidik ve bazik kalıntıların dağılımında açık bir fark gösterir. İki kritik 

AAV2 heparin sülfat bağlama kalıntısı, R585 ve R588, AAV8 ile karşılaştırıldığında AAV2 

için temel yüzey alanını önemli ölçüde artırır. AAV8 kapsidindeki bu azaltılmış bazik yüzey 

alanına ek olarak, korunmuş bazik amino asit pozisyonlarındaki iki yapı (AAV8 kalıntıları 487, 

490, 530 ve 535 ila AAV2 kalıntıları) karşılaştırılırken kalıntılardan biri için zincir 

oryantasyonu içinde bir farklılık gözlenir. AAV8, daha geniş çapta incelenen AAV2 ile %80 

özdeştir, ancak karaciğer transdüksiyon etkinliği, AAV2 ve diğer serotiplerinkinden önemli 

ölçüde daha yüksektir. Doğal virüsleri, çoklu giriş serotiplerinin varlıklarını birleştiren veya 

tek bir izolatın özelliklerini geliştiren sentetik vektörlerin oluşturulması için şablonlar olarak 

kullanmak üzere stratejiler geliştirilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için ilgili teknolojiler, ya 

DNA ailesinin karıştırılmasıdır, yani çeşitli AAV kapsid genlerinin parçalanması ve ardından 

bunların kısmi homolojilere (çoğu AAV serotipi için tipik olarak> %80) dayalı olarak yeniden 

bir araya getirilmesi veya genellikle yedi amino asidin peptid gösterimidir. Peptidin ideal 

olarak istenen hücre tipine yeniden hedeflemeye aracılık ettiği viral kapsidin açık bir halkasına 

göre modifiye edilme yöntemi ile şekillendirilir. 
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Şekil 15 AAV üretimini temsil etmektedir. Farklı AAV’lere ait rep ve cap bölgelerinin kombinasyonları hibrit 

AAV’ler verir. En çok bilinen rep geni sekansı AAV 2’ye ait olduğu için rep genellikle ondan seçilir cap genleri 

ile birlikte de hedeflenen doku seçilerek hibrit virüs üretilmiş olur. [23] 

Farklı hibrit çalışmaları ile enfekte edilen karaciğer hücrelerinde, aktarılan genlerden protein 

sentez aşamaları floresan proteinleri ile işaretlenerek incelendiğinde AAV 2/8 kullanımının 

karaciğer için ne kadar çok parlamaya sebep olduğu, dolayısıyla aktarılan genin aktif olarak 

proteine dönüştürülebileceğini ve tedavi için hedef dokuya uygun bir dizayn olduğu 

gözlemlenmiştir. [24] 
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Şekil 16 floresan görüntüleme teknikleri kullanılarak farklı AAV tiplerinin karaciğer dokusunda ne kadar ışıma 

yatığını gösterir. Işık miktar ne kadar fazla ise gönderilen AAV’nin o kadar verimli karaciğer dokusuna 

girebildiğini gösterir. [25] 

REKOMBİNANT AAV 

AAV'nin yaşam döngüsündeki önemli bir hız sınırlayıcı adım, tek iplikli (ss) DNA genomunu, 

gen ekspresyonundan önce çift zincirli (ds) DNA'ya dönüştürme ihtiyacıdır. SsAAV'nin 

paketleme kapasitesinin 4.1-5.2 kb olduğu ve bir scAAV kullanımındaki birincil uzlaşma, 

rekombinant gen kapasitesindeki ~ 2.2 kb benzersiz transgen sekansına %50 azalma olmasıdır.  

Bilinen AAV serotiplerinin her biri, scAAV genomlarını benzer verimlilikle paketleyebilir. 7. 

çekirdeğe verimli bir şekilde. Bu, hedef dokulardaki spesifik AAV serotiplerinin artan 

etkinliğinin scAAV vektörleri için de geçerli olduğunu gösterir. Benzer şekilde, glukoz-6-

fosfataz eksikliğinin bir köpek modelinde, bir serotip 8 kapsid ile psödotiplendirildiğinde, 

benzer ssAAV vektöründen 600 kat daha düşük bir terapötik scAAV dozunda uzun süreli 

sağkalım elde edildi.  
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Gen terapisi için rAAV vektörleri çoğunlukla AAV-2'ye dayanmaktadır. AAV-2 bazlı rAAV 

vektörleri, optimal ekspresyon için birkaç hafta gerektiren kas, karaciğer, beyin, retina ve 

akciğerleri transdükte edebilir. RAAV transdüksiyonunun etkinliği, AAV enfeksiyonunun her 

adımındaki verimliliğe bağlıdır: bağlanma, giriş, viral trafik, nükleer giriş, kaplamasız ve ikinci 

iplik sentezi. [11]  

YARDIMCI BAĞIMLI/ REKOMBİNANT AAV 

Gen tedavi çalışmalarında hızlı enfekte etme yeteneği ve düşük toksisiteye sebep olması 

özellikleri bakımından AAV vektörleri sıklıkla kullanılsa da taşınacak malzemenin boyut 

kısıtlaması bu tedavi yönteminde verimi düşürmektedir çünkü AAV boyutu diğer bir tür olan 

lentivirüs vektörlerine göre çok küçüktür. Bu sorunu bir nebze olsun çözebilmek adına 

rekombinant adeno ilişkili virüsler tasarlanmıştır. Kullanılmak üzere tasarlanan adeno ilişkili 

virüsler “yardımcıya bağımlı” olarak adlandırılan HdAd formunda bulunurlar. Bu form 

içerisinde replikasyon ve kapsid üretiminden sorumlu rep-cap genlerinin bulunduğu bölge ve 

E1-2-3-4 genleri ana plazmid yapısından çıkartılır. Bunun sebebi AAV içerisinde taşınacak 

genetik malzeme için boyut arttırmaktır. Oluşturulan birinci kuşak vektörlerde DNA sentezini 

ve geç viral ekspresyonunu kodlayan E1 bölgesi çıkarılır İkinci kuşak vektörler de ise E1'e 

ilaveten E2 ve E4 bölgeleri çıkarılır. 

Adenoviral proteinlere bağlı immünojenitesi yüksek olan bu proteinlerden dolayı, üçüncü bir 

aşamada tüm viral genlerin çıkarıldığı ve replikasyon orijin bölgesinde olan ITR ('tersdönmüş 

uç tekrarlar-inverted terminal repeats ve paketleme sinyalinin (Y) bırakıldığı yardımcı-bağımlı 

vektörler geliştirilmiştir. Yardımcıya bağımlı vektörler kazandıkları bu boyut avantajı ile daha 

büyük ebattaki plazmidlerle hedeflenen tedavileri gerçekleştirebilecek hala gelmektedirler. 

Doğal viral gen adenovirüs kaynaklı vektör çeşitleri üzerinde ekspresyonunun olmaması, 

vektörün toksisitesini ve immünojenitesinin çok azaltmıştır. Bu da tasarlanan bir vektör için 
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büyük bir avantajdır. Ancak replikasyon ve kapsid üretimi olmadan taşıyıcı sistemin 

işlevselliği çok etkili olmaz. Bu sebeple ana plazmitten çıkarılan bu gen bölgeleri ayrı bir 

plazmid olarak verilerek ana plazmidle kaynaştırılır ve bu üçlü plazmid sistemi ile hem 

AAV’nin ihtiyaç duyduğu gen bölgeleri hem de genetik malzeme boyutu için daha fazla alana 

ulaşılmış olur. Oluşturulan rekombinant AAV yapısı (rAAV) Vektör genomunun ve onun 

içerisinden çıkarılan bölgelerin yerlerini alacak helper plazmitlerin homolog olarak 

rekombinize olabildiği vektör çeşididir. Bu vektörün doğal haline kıyasla transdüksiyonu ve 

verimi yüksektir. [26-28] AAV'nin yardımcıdan bağımsız replikasyonu, konakçı hücreler, 

radyasyon veya belirli kimyasallar gibi genotoksik işlemlerle strese girdiğinde 

başarılabilmesine rağmen, hücrelerin sadece% 1'i sınırlı replikasyon sergiler,  bu nedenle 

replikasyondan sorumlu Rep-E1-E4 gibi gen bölgeleri mutlaka tasarlanan yapı içerisinde yer 

almalıdır. [31] 

 

Şekil 17 AAV’nin üretilmesini gösterir. 3 plazmid; rep ve cap bölgelerini içeren, yardımcı virüsün genom 

sekanslarını içeren ve aktarılmak istenen gen. Bu 3 plasmid bir kültür ortamında bırakılarak birleşmeleri sağlanır 

ve ortaya rekombinant AAV çıkar. [29] 
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Tasarlanan üçlü plazmid yöntemi şunları içermektedir. 

1- Hedef bölgeye gidecek ve gerekli düzenlemeyi yapması için tasarlanan transgen plazmidi 

2- Doğal adenevirüs vektörlerine ait E1-E4 bölgeleri 

3- Rep ve Cap genleri 

Bu üç ayrı plazmid yapısı rekombinize edilerek verimli transdüksiyon özelliğine sahip AAV 

vektörleri tasarlanmış olur.  [27] 

 

Şekil 18 üçlü plasmid yöntemi ile AAV’nin üretilmesini göstermektedir. [33] 
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Adenovirüse ait gen bölgeleri incelendiğinde (E kodlu olanlar) E4'ten ORF6 proteininin 

ekspresyonunun yeterli olduğunu ve çift sarmallı viral DNA'ların sentezine bağlı bir şekilde 

bir rAAV vektörü tarafından lacZ transdüksiyonunun verimliliğini artırmak için gerekli olduğu 

gözlemlenmiştir. Benzer bir yanıt, tek başına E1 proteinlerini ifade eden hücrelerde açık 

olmamasına rağmen, ORF6 ekspresyonu ile birleştirildiğinde, maksimum transdüksiyon ve 

dupleks sentez elde edilebilmiştir. Bu nedenle, E1'in gelişmiş rAAV transdüksiyonundaki rolü, 

en iyi şekilde kooperatif olarak karakterize edilir ve ORF6 proteininin ekspresyonuna bağlıdır. 

E1 ve E4 tarafından kodlanan adenovirüs proteinlerinin transdüksiyonu arttırmak için rAAV 

ile etkileşime girdiği kesin mekanizma / mekanizmalar tanımlanmamıştır; ancak iki genel 

kategori dikkate alınmalıdır. Adenovirüs uygulamalarının E1 bölgesi hücresel gen ekspresyonu 

ve konakçı hücre büyümesi üzerindeki pleiotropik etkiler. E1A segmentindeki proteinler 

çoğunlukla genlerin trans aktivasyonu (viral ve hücresel) ve dönüşüme yol açan ilgili olaylar 

ile ilişkilendirilirken, bu proteinler hücre döngüsünün düzenlenmesi yoluyla DNA sentezini de 

uyarabilir. E1 ve E4 eksprese eden hücrelerde gözlemlenen gelişmiş transdüksiyon ilişkisi, 

sadece E4 eksprese eden hücrelerden daha az açıktı. Bu bulguları açıklayan bir model ele 

alındığında, çift sarmallı oluşumun transkripsiyon için gerekli genomları hem E1 hem de E4 

varlığında transdüksiyon için hız sınırlayıcıdır; yalnızca E4 varlığında diğer adımlar sınırlayıcı 

hale gelebilir. [29-33] 

rAAV içerisine konulan transgen plazmidi için seçilen promotor bölgesi de genden protein 

sentezi olan transkripsiyon aşamasının verimliliği oldukça etkilemektedir. Bu sebeple rAAV 

tasarımında promoterlerın da büyük bir rolü vardır. Çoğu hücre tipinde sağlam, hızlı ve uzun 

vadeli transgen ekspresyonu elde etmek için kullanılan yapısal güçlü promotör, dalak odak 

oluşturan virüs (SFFV), insan polipeptit zincir uzama faktörü (EF1α), fosfogliserat kinaz 

(PGK), ubikitin içerir. C (UbiC), sitomegalovirüs (CMV) veya tavuk beta-aktin (CBA) 

promotörü. SMA, Duchenne musküler distrofi (DMD) veya Leber'in konjenital amorozunun 
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(LCA) gibi pek çok hastalıkta yakın zamanda yapılan klinik çalışmalarda CMV veya CBA 

promoterleri kullanılan yöntemlerin diğer alternatiflerdendir. Güçlü ve yapıcı transgen 

ekspresyonunu indükleyen bu promoterler, aynı zamanda, yeni nesil AAV vektörlerinde 

üstesinden gelinmesi gereken bazı dezavantajlar da sunmaktadır. İlk olarak, dokuya özgü 

destekleyicilere göre inaktivasyona daha yatkındırlar., kapsamlı promoter metilasyonunun 

şiddetli transkripsiyonel susturmaya yol açabileceği bulguları ile örneklenen diğer sınırlamalar,  

(i) Transgen aşırı ekspresyonundan,  

(ii) Hedeflenmemiş transgen ekspresyonundan  

(iii) Kısmen kasıtsızlıktan kaynaklanan immün reaksiyonlardan kaynaklanan toksisite riskidir.  

Ayrıca son zamanlarda yapılan kayda değer bir çalışma, farelerde retina altı AAV vektörü 

enjeksiyonlarını takiben cis-düzenleyici unsurlar ile oküler toksisite arasında güçlü bir 

korelasyon olduğunu vurgulanmıştır. Bu deneyde de fotoreseptörlerde ve retina pigment 

epitelinde akut toksisite, test edilen üç yapısal promotörün (CMV, UbiC ve CAG) hepsinde 

gözlenmiştir. [25-34] 

AAV tabanlı gen tedavi planlamaları için bilinen AAV serotiplerinin her biri, kendini eşleme 

yeteneğine sahip scAAV genomlarını benzer verimlilikle paketleyebilir. Oluşturulan bu paket 

kapsid de hücre girişinde etkili olup gerek reseptör uygunluğu gerekse immunal tepki 

oluşturma oranına göre dokudan dokuya göre verimli serotip seçimi değişebilmektedir. Bu, 

hedef dokulardaki spesifik AAV serotiplerinin artan etkinliğinin scAAV vektörleri için de 

geçerli olduğunu gösterir. Glukoz-6-fosfataz eksikliğinin bir köpek modelinde, bir serotip 8 

kapsid ile psödotiplendirildiğinde, benzer ssAAV vektöründen 600 kat daha düşük bir terapötik 

scAAV dozunda uzun süreli sağ kalım elde edilmiştir. Bu da düşük toksisite ve doza bağımlılık 

noktalarında GDH tedavileri için dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Dokuya özgü bir 
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promoter kullanmak antijen ekspresyonunu önleyerek bağışıklık tepkini azaltmaya yardımcı 

olur. Verilen doz miktarı ve verilme aralığı da tedavi verimi için çok önemlidir. Olması 

gerekenden yüksek miktarda verilen AAV tasarımları bağışıklık sistemini uyararak CD4-CD8 

T-hücreleri ve B hücreleri tarafından hedeflenen tedavinin bloke edilmesine sebep olabilir. 

[35,36] 

 

Şekil 19 AAV’ler farklı tip T hücrelerini uyarabilirler ve miktarına bağlı olarak savunma sistemini uyarabilirler. 

Düşük dozda uygulanan AAV’ler savunma sistemi tarafından çok az fark edilirler böylece dokulara bulaşıp gen 

bölgelerini rahatlıkla aktarılabilmesine imkân verirler. Ancak diğer tip virüslerde Adenovirüsler gibi, savunma 

sistemi çok daha erken tetiklenir ve belki de daha hücre içerisine giremeden yok edilmeye başlarlar. [36] 
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LENTİVİRAL VEKTÖRLER 

 

Lentivirüsler, genellikle terminal olarak farklılaşmış hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı 

maddelerin yutulmasından sorumlu hücreler olan makrofajların enfeksiyonu ile ilişkili kronik 

ve ilerleyici hastalığı indükleyen bir kompleks retrovirüs ailesine mensup vektörlerdir. 

Retrovirüs ailesinin özel bir üyesi olan lentivirüs, tek sarmallı bir RNA'dan oluşur. 7-12 kb'lik 

bir genoma [11] sahip olmasına rağmen, insert kapasitesi 7,5 kb'ye [12] kadardır. Gen transfer 

vektörleri, önceden geliştirilmiş retroviral vektörlerin başarılı özelliklerini tamamlamak için 

lentivirüslerden üretilebilmektedir. [1-3] Vektör tasarımında gen transferinin biyogüvenliğini 

ve verimliliğini artıran dikkate değer ilerlemeler kaydedilmiş ve seçilen hedef dokularda 

benzersiz bir gen sağlama kapasitesi için kanıt elde edilerek lentivirüslerin gen aktarım yöntemi 

olarak kullanılma oranı artmıştır. Bununla birlikte, çoğu hedef dokudaki lentiviral vektörlerin 

performansının biyolojik temelleri ve gerçek sınırları hakkında detaylı bilgiye ulaşma çabaları 

devam etmektedir. Lentiviral vektörler orijinal replikasyon kusurlu HIV-1 virüsündeki 

çekirdek proteinler ve enzimler yapılmış hibrid viral parçacıklar ve farklı bir virüs zarf, en sık 

veziküler stomatit virüsü (VSV) olarak tasarlanmıştır. Paketleme fonksiyonları, virüse ait 

olanlarla, ilgili olmayan transkripsiyonel sinyalleri kullanan en az iki ayrı ekspresyon plazmidi 

ile sağlanır. [1,2] 

Ekspresyon kasetinin küçük boyutu, intronları kaldırabilen transdüksiyon sürecindeki zorunlu 

RNA adımı, vektörü kromatin yapısı ve aktivitesindeki yerel ve bölgesel farklılıklara maruz 

bırakan rastgele entegrasyon ve transkripsiyonel kapanma olasılığı retroviral vektörler 

tarafından iletilen bir transgenin ekspresyonunu sınırlayan birkaç faktördür. Ayrıca, hastalık 

yapıcı güçlü virüslerden biri olan HIV temelli bir virüs olması lentivirüsler için antijen sunan 

hücreler gibi istenmeyen hedeflerde yanlışlıkla gen ekspresyonu, toleransı kırabilir ve transgen 

ürüne karşı bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilir. Bu ciddi komplikasyon, transgen ürünün 
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aktivitesine müdahale edebilir ve dönüştürülmüş hücrelerin temizlenmesine yol açabilir. [3] 

Lentiviral vektörler, bir transgenin ekspresyonunu optimize etmek için önemli avantajlar 

sunmaktadır bunlardan en çok öne çıkan özelliği uzun süreli birkaç ay devam edebilen gen 

ekspresyonunu devam ettirebilmesidir. [3] Lentivirüslerin uzun süreli ekspresyon sağlama 

avantajını ispatlayan çalışmalara örnek olarak in vivo olarak hedeflenmiş bölgeye aktarılan 

genlerinin verimli transdüksiyonu ve kararlı ifadesi, ilk olarak yetişkin sıçan beyinlerinin 

nöronlarında gözlenmiştir. [3-10] Vektörün tek bir enjeksiyonundan 9 ay sonra analiz edilen 

hayvanlarda- test edilen en uzun süre- transgen ekspresyonu, doku patolojisi veya immün 

reaksiyon belirtileri olmadan stabil bir şekilde muhafaza edilmiştir. Son zamanlarda insan 

olmayan primatların beyninde de dikkate değer ölçüde verimli gen aktarımı rapor edildi, burada 

striatal ve nigral hücrelerin sağlam ve stabil bir transdüksiyonu, görünürde inflamatuar yanıt 

olmaksızın tespit edilebilmektedir. Her yerde bulunan veya dokuya özgü bir destekleyici 

tarafından yönlendirilen stabil ve verimli gen ekspresyonu, sıçan gözlerinin subretinal 

boşluğuna vektör verildikten sonra retinada gösterildi. Tüm retina alanının %80'ine kadar 

işaretleyici yeşil floresan protein (GFP) ifade etti ve ifade, belirgin bir azalma olmaksızın en 

az 12 hafta boyunca devam etti [3-10] 
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Şekil 1 tasarlanmış lentiviral bir gen taşıma aracının taşınan genomun (burada mRNA lar) için etkili protein 

formları Tev ve Rev yapıları ile birlikte AAV yapısındaki ITR formlarına benzer yapı gösteren LTR yapılarını 

temsil etmektedir. [3] 

Lentivirüslerde gen ekspresyonunun düzenlenmesi. En üstte, bir hedef hücrenin kromatine 

entegre edilmiş lentivirüs genomunun şematik bir temsili gösterilmektedir. Provirüsün ifadesi 

iki farklı aşamada gerçekleşmektedir. Erken aşamada, tam uzunluktaki RNA, Tat ve Rev 

proteinlerinin işlevlerini gerçekleştirebilmesi için mRNA'lara çoğaltılır. Tat proteini, viral 

RNA'nın ekspresyonu için güçlü bir transkripsiyonel aktivatör görevi görür. Rev proteini ise 

genel bir kontrol mekanizması olarak, erken düzenleyici mRNA'ların oluşumunu inhibe eder 

ve tersine, viral yapısal proteinleri (Gag, Pol, Env) ifade eden geç viral transkriptlerin 

sitoplazmik dışa aktarımını destekler. İfadenin bu geç aşamasında, tam uzunlukta viral mRNA, 

hücrenin dışında olgunlaşacak tomurcuklanan viral partiküller halinde paketlenir. LTR, uzun 

terminal tekrarları bu aşamalara destek olmaktadır [3-10] 
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Şekil 2 tipik HIV-1'den türetilmiş transfer vektör yapılarının şematik gösterimi. En üstte, HIV provirüsünün 

şematik bir temsili gösterilmektedir. Transfer vektörleri, genomun hedef hücrelere transferi ve entegrasyonu için 

gerekli olan tüm HIV-1 dizilerini korur ve transgenin transkripsiyonunu süren bir dahili promoter içerir. [3-10] 

 

 

Lentivirüsler tıpkı AAV vektörlerinde olduğu gibi birkaç plazmid kaynaştırılması ile 

oluşturulmaktadır. Aktarılacak transgen ifadesi (gerekli promoter gibi ilgili bölgeye özel 

yardımcılar ile birlikte yapılan plazmid tasarımı), vektörün paketlemesini sağlayacak 

elemanları içerek plazmid ve zarf plazmidlerin embriyonik böbrek hücresi HEK293T 

içerisinde birleştirilmesi ile güncel kullanıma hazır lentiviral vektörler oluşturulmaktadır. 
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Şekil 3 farklı plazmidler içeren lentivirüslerin embriyonik böbrek hücre kültürü HEK 293t içerisinde üretimini 

şematik olarak göstermektedir. [5] 

 

AAV yapısıyla benzer şekilde replikasyon üzerinde de etkili olan ITR yapısına benzer şekilde 

lentivirüsler LTR yapısı içermektedirler. Ayrıca AAV yapısından farklı olarak gene entegre 

olabilen lentivirüsler içerisinde DNA yapısında ilgili bölgeye entegre olmayı sağlayabilen 

integraz enzim sistemini barındırır [4]  
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Şekil 4 integraz enzim sistemi ile DNA da ilgili bölgeye hedeflenen lentiviral vektörün iletilmesi 

anlatılmaktadır. [5] 
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VİRAL OLMAYAN AKTARIM YÖNTEMLERİ 

 

Gen dağıtım yöntemleri, gen düzenleme tedavisi için önemli bir adımdır. Viral iletim 

yöntemleri, virüslerin hızlı evrimi nedeniyle en faydalı yöntem olarak kabul edilse de daha 

önceki partlarda açıkladığımız gibi pek çok dezavantajı da vardır. Örneğin, adeno ilişkili 

virüsler dokular için yüksek özgüllüğe sahiptir. Yine de uzun DNA ipliklerini içeremez ve ilgili 

DNA bölgesine entegrasyonda soruna sebep olurlar. [1] Bu özellik, DNA'nın hedef 

bölgesindeki büyük proteinlerin sentezini engeller. Dahası, virüslerin doğal formları yüksek 

toksisiteye sahiptir. Virüsler gen terapileri için seçildiğinde ve düzenlendiğinde, ne yazık ki 

toksisiteleri tükenemez. Toksisite etkisi, hedef doku ve organizmalarda bağışıklık tepkisine ve 

hücre hasarına neden olur. [2] Öte yandan virüsler, dağıtım sistemini gen terapisinde 

kullandıklarında bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. [3] Ayrıca gen dağıtım sistemlerinde 

kullanmayı hedefleyen virüslerin dönüşümü çok pahalıdır. Virüslerin bu tip sorunları olduğu 

sürece bilim insanları gen düzenlemede kullanılan ucuz, toksik olmayan ve stabil diğer dağıtım 

yöntemlerini araştırmayı tercih etmişlerdir. Fiziksel ve kimyasal dağıtım sistemleri, virüs 

dağıtım sistemlerine bir alternatif olarak yeni potansiyel seçenekler ortaya çıkarmaktadır. [4] 

 

Fiziksel Teslimat Yöntemleri 

 

 Fiziksel yöntemler pratik ve etkili olma potansiyelleri bakımından araştırmalarda oldukça 

tercih edilir. Taşınacak genetik malzeme hem DNA, mRNA hem de ribonükleoprotein 

komplekslerini (RNP) olarak taşınmaktadır. DNA ve mRNA aşamaları genden protein yapısına 

dönüşme sürecinde birkaç adım daha geçirmek zorundadır. Ancak riboprotein kompleksleri bu 

aşamaları içeren sentral dogma adımlarından kazanç sağlamış olur. mRNA iletimi seçildiğinde, 

mRNA, merkezi dogmada çeviri yollarına girmelidir. Ayrıca, DNA iletimi seçildiğinde, DNA, 
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mRNA üretmek için transkripsiyona girmelidir, bu durumda bu mRNA, merkezi dogmada 

çeviri yollarına girmelidir. Bununla birlikte, ribonükleoprotein kompleksleri, transkripsiyon ve 

translasyon yollarını çoktan bitirmiştir. Bu nedenle RNP dağıtımı diğerlerinden daha hızlıdır. 

[5,6] 

 

 

Şekil 1 merkezi dogma yani DNA’dan protein üretilmesi aşamalarını gösterir. DNA öncelikle mRNA’ya daha 

sonra da protein zinciri haline dönüştürülür ve daha sonra başka faktörler yardımıyla katlanması yapılır ve 

böylece sentezlenmiş olur. [7] 

 

 Özellikle mikroenjeksiyon, gen düzenleme teknikleri arasında en yaygın kullanılan dağıtım 

yöntemlerinden biridir. [8] Fiziksel yöntemlerin bazı eksileri ve artıları vardır. Örneğin portal 

damarlar gibi bir dolaşım sistemi elemanı için mikroenjeksiyon uygulanır. [9] Bu, bazı 

problemleri içerebilir çünkü bu teknik dokuya özgü değildir, spesifiklik sağlamaz ve fiziksel 

yöntemlerle verilen protein veya RNA diğer dokulara yayılabilir ve istenmeyen değişikliklere 

neden olabilir. Ayrıca hidrodinamik iletim de fiziksel yöntemlerden biridir ancak bu yöntem 

yüksek basınç nedeniyle her organ tarafından kullanılamaz. Yüksek basınç organlara zararlı 

olabilir ve bu nedenle bu yöntem genellikle karaciğer için kullanılmaktadır. [10] 
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Mikroenjeksiyon 

 

Bu yöntemde, DNA molekülleri, farklı cam türlerinden yapılmış bir mikropipet kullanılarak 

hücreye yerleştirilir. Çıplak DNA, çıplak RNA, virüsler, hücreler, nanopartiküller dağıtmak 

için kullanılabilir. Büyütme tipi mikroskoplar (örneğin 200x), mikropipet yöntemlerini 

gözlemlemek için kullanılır. Mikropipetler genetik materyallerin taşınmasına yardımcı olur. 

[11] 

 

Şekil 2 mikroenjeksiyon yöntemini göstermektedir. Tutma pipetleri konakçı hücreyi tutar ve mikropipetler gen 

tedavisi için genetik materyalleri sağlar. [12] 

 

Elektroporasyon 

 

Hücrenin gözenekleri, hücreye giriş ve çıkış malzemeleri için bir kontrol mekanizmasıdır. 

Hücre zarları yarı geçirgendir, bilim adamları bir hücrenin gözeneklerini genişletmek için 

elektrik kullanırlar. Hücre zarına uygulanan pozitif katotlar ve negatif anotlar, elektrik gözenek 

boyutunu etkiler. Etki kalıcı değildir, başlangıç noktasına dönebilir. [13] 
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Şekil 3 hidrofilik ve hidrofobik porlar üzerinde elektroporasyon yönteminin gösterimi [14] 

 

Hidrodinamik Enjeksiyon 

 

Hidrodinamik enjeksiyon, bir hücrenin geçirgenliğini değiştiren bir yöntemdir. Kontrol 

dağıtımı ve hücrenin geçirgenliği için kullanılan hidrodinamik basınç. Plazmid DNA çözeltisi, 

hidrodinamik basınç elde etmek için hazırlanır. Budker ve arkadaşları, bir sıçanın iskelet 

kasında gen transferinin hidrodinamik enjeksiyonla sağlandığını kanıtlayan çalışmalar 

yapmışlardır. [15] Çıplak DNA, çıplak RNA, virüsler, hücreler, nanopartiküller dağıtmak için 

kullanılabilir. Yine de hidrodinamik enjeksiyon hücrelere ve dokulara zarar verdiği için bu 

yöntem genellikle karaciğerde kullanılmaktadır. [16] 

 

B. Kimyasal Teslim Yöntemleri 

Diğer teslim yöntemi sınıflarından biri kimyasal işlemlerden oluşur. Dolaşım yarı ömrü, doku 

tutma ve / veya hücre giriş yetenekleri, partiküllerin net yükünden etkilenebilir; ayrıca, 

partiküllerin taşınmasını iyileştirmek için partiküllerin net yükü kullanılabilir. Katyonik 

parçacıklar ve negatif yük etkileşimleri tercih edilmez. Pozitif yüklü parçacıklar, hücre hatları 

için daha kabul edilebilirdir, ancak bazı makrofajlar ve bazı kök hücreler bu durumda istisnadır. 

[18,19] 
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Lipid Nanopartikül 

 

Lipid nanopartiküller genellikle küresel yapıya sahip olan ve boyutları 50-1000 nm arasında 

değişen partiküllerdir. Lipid nanopartiküller biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen 

yapılardır ve birçok dağıtım sisteminden daha güvenilir dağıtım sistemi sağlar. [20] Hücreleri 

bağlamak için bölgeye özgü hedefleme ligandları kullanırlar; ayrıca toksik etkileri yoktur. Bu 

nedenle lipid nanopartikülleri tıbbi yaklaşımda yan etkileri azaltır. Ek olarak, dengesizleştirici 

lipid nanopartiküller önemli bir faktördür çünkü bu, ilaçların istenen bölgelerde salınmasına 

yardımcı olur. [21] 

          

 

Şekil 4, dağıtım yöntemleri için lipit nanopartiküllerinin nasıl kullanıldığını gösterdi. Bir lipit nanopartikül 

üretmek için, lipit veya sulu fazda gen düzenleme malzemeleri çözücüsü kullanılır. Bundan sonra hücreye giriş 

için endozomlar içerir. Lipid nanopartiküller, genetik materyale salınım için endozomal kaçış kullanır. [22] 

 

Eşyalarda en yaygın olan Dendrimer lipid nanopartiküller (DLNP'ler), stabil nükleik asit lipid 

partikülleri (SNALP'ler) ve lipid benzeri nanopartiküller (LLNP'ler) üç farklı LNP sınıfıdır. 

Bu, farklı dokulardaki hücrelerin DNA'sını hızla düzenleyebilen modifiye lipit 

nanopartiküllerinin geliştirilmesine yol açtı. [23] 
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Şekil 5, lipid nanopartiküllerinin yapısını göstermektedir. Lipid nanopartiküller, hidrofobik ve gen düzenleme 

materyalleri olan lipit zarflardan oluşur. [24] 

 

Lipid nanopartiküller, mRNA, siRNA ve RNP'ye teslimat için kullanılabilir. Genel olarak, 

Cas9-gRNA kompleksleri gibi ribonükleoprotein kompleksleri, boyutları nedeniyle diğer 

yöntemlerin kullanılmasıyla etkili bir şekilde iletilemez, ancak lipit nanopartiküller bu yapıları 

sağlayabilir. Viral yöntemlerin karşılaştırılması, örneğin adeno ilişkili virüsler (AAV), bir 

malzeme boyutu sınırlaması vardır (AAV için yaklaşık 5 kb). [25] 

 

Şekil 6, lipid nanopartikül sistemlerinde ribonükleoproteinlerin (RNP'ler) iletimini gösterdi. Öncelikle Cas9 ve 

sgRNA karmaşık bir yapı oluşturur; ayrıca bu kompleks formda lipid nanopartiküller halinde teslim ederler. [26] 
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Polimerik Nanopartiküller 

 

Polimerik nanopartiküller (PNP) 1-1000 nm boyutlarından oluşur ve genellikle kanser 

dokularında ilaç dağıtımı ve görüntü dokuları için kullanılır. PNP'ler hem doğal hem de sentetik 

maddelerden oluşabilir. Polimerik nanopartiküller üretmek için iki ana yaklaşım vardır, 

yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlar. Polimerik nanopartiküller yapmak için, 

gerçekleştirilen polimerler veya monomerler yararlı olabilir ve nanokapsüller veya nanoküre 

olarak meydana gelebilir. Uygun yöntemin seçilmesi için partikül boyutu, çözücü çeşitleri, 

deneyde kullanılacak polimerler ve uygulama alanları gibi önemli noktalar vardır. [27] 

 

Lipozomlar 

 

Lipozomlar esas olarak fosfolipid yapılardan oluşur. Yapı, ilaç endüstrisinde lipozomların 

tercih edilmesinde büyük bir role sahiptir. Lipozomlar, bağışıklık yıkımına karşı koruyucu bir 

tabakadan, özel proteinlerin spesifik hedef dokuya [28] bağlanması için kullanılan peptidler, 

lipid çift tabakası, DNA ve ilaçlar için lipid çözücüsünden oluşur. 
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Şekil 7 Lipozomların genel görünümü. Aktarılması istenen hidrofilik ve hidrofobik bölgeler ile fosfolipid ve 

colesterol tabakaları sarılırlar.  [29] 

 

Lipoplexes 

 

Katyonik lipozomlar (lipopleksler), pozitif yüzey yükü yapısından oluşur, bu nedenle bu yapı, 

negatif yüklü DNA iletimi için faydalıdır. Kovalent olmayan yük-yük elektrik etkileşimleri 

lipoplekslerin çalışma prensibidir. Hücre zarlarına giriş için lipopleksler tarafından kullanılan 

klatrin aracılı endositoz (CME). [19-30] 
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Şekil 8 Bir kompleks içinde lipidler ve nükleik asit olduğunda buna lipoplex denir; bununla birlikte, polimer ve 

nükleik asit birbiriyle kaynaşmış ve polipleksi oluşturmuştur. Ayrıca bu lipit ve polimer yapıları birleştirilerek 

lipopolipleks yapı oluşur. [30] 
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Şekil 9, lipoplex kompleksinin hücrelere endositoz yoluyla girdiğini ve endozomlar ürettiğini, daha sonra hedef 

çekirdeğe gitmek için endozomları endozomal yoluyla bırakması gerektiğini göstermektedir. Yani genomun 

endonsomal escape mekanizması yardımı ile açış yolunu temsil eder. [30] 
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Altın Nanopartiküller 

 

Biyouyumlu metaller, gen verme işlemi için faydalıdır. Bu yöntemdeki ilke hedef için 

değiştirilebilir. Örneğin dokuya özel veya kanser hücresi tedavi ilaçları için yararlı altın 

nanopartiküller ve ligand kompleksleri; ligandlar özgüllük için kullanılabilir. [31] 

 

  

Şekil 10, altın nanopartikülün farklı hedeflere yönelik seçeneklerini temsil etmektedir. [32] 

 

Başka bir tür altın nanopartikül, genetik materyal altın nanopartiküller ile çevrelenmiştir, bu 

nedenle genetik materyal makrofajlardan veya sindirimden korunabilir. Ancak, bu yöntem 

dokuya özel değildir, partikül boyutu seçeneği altın nanopartiküllerin ve AuCl (PPh3) ve 

HAuCl4 gibi diğer moleküllerin iş birliğine bağlı değildir. Bu genetik malzeme ışık (hv) ve 

GSH nedeniyle genetik materyalden iki şekilde ayrılır. [32] 
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Altın nanopartiküller, çekirdeğe girmek için genetik materyali hücrede bırakmalıdır. Altın 

nanopartiküller herhangi bir etki olmaksızın genetik materyalden ayrılamazlar. Genel olarak 

bu etkiler ışık (hv) veya glutatyon (GSH) gibi kimyasallar olarak sınıflandırılır, altın 

nanopartikül ve genetik materyal kompleksi hücre çekirdeğine girdiğinde ışık veya kimyasallar 

verilir ve altın nanopartiküllerin ayrıştırma işlemi başlatılır. Ayrılmadan sonra genetik materyal 

çekirdeğe ulaşır ve altın nanopartiküller bozulur. [30] Altın nanopartiküller düşük toksisiteleri 

ve etkinlikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Mohammed ve Al-Gawari, altın nanopartiküller 

çeşitli kanser hücreleri için kullanıldığında; toksisite düşük yüzdeler olarak görülmektedir. [33] 

 

Sonuç olarak, gen düzenleme materyali dağıtımı için farklı seçenekler vardır. Hedef doku, 

toksisite, genetik materyal türü gibi birçok durum faktörü uygulama yöntemi seçilebilirliğini 

etkiler. Genellikle fiziksel uygulama yöntemleri çıplak DNA veya RNA, viral partiküller ile 

kullanılır. Fiziksel yöntemler kimyasal yöntemlerden daha hızlıdır; yine de, hedef doku tipi 

fiziksel uygulama yönteminin etkinliğini etkiler. Örneğin hidrodinamik enjeksiyonlar birçok 

doku türü için zararlıdır ancak bu yöntem karaciğer için kullanılabilir. Fiziksel doğum 

yöntemleri karşılaştırıldıktan sonra mikroenjeksiyon, düşük maliyeti, basit mekanizmaları ve 

minimal toksisitesi nedeniyle özellikle karaciğerde en kullanışlı yöntem olarak görülmektedir. 

Tesise özel teslimat nedeniyle, fiziksel yöntemler yerine kimyasal yöntemler tercih 

edilmektedir. Bununla birlikte, viral partiküller, doğal yapıları nedeniyle saha özgüllüğü ve 

enfeksiyon için kimyasal yöntemlerden daha etkilidir. Kimyasal yöntemler, uygun 

moleküllerin eklenmesi, ortam sıcaklığının ve pH değerlerinin değiştirilmesi, genetik 

materyalin 3D yapısı, genetik materyalin zeta yükü ve yeni bağların eklenmesi ile daha etkili 

olabilir. [34] Viral partiküllerin aksine, kimyasal yöntemler daha az toksisiteye ve düşük 

maliyete sahiptir. Sonuç olarak, viral partiküllerin doğal yapıları nedeniyle sınırlı 
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manipülasyon kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle kimyasal uygulama yöntemleri gelişmekte 

ve popüler hale gelmektedir, bu nedenle bazı olumsuz özellikleri pek engelleyememektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 11, altın nanoparçacık yapısını ve hücre içine giriş kısımlarını göstermektedir. [35] 
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CANLI YAYIN SERİMİZİN VİDEOLARINA BU KAREKODLAR YARDIMI İLE 

ULAŞABİLİRSİNİZ. 

 

1- #nadiredair Nadir'in Farkına Var - Glikojen Depo Hastalığı 

 

 



2- #nadiredair Glikojen Depo Hastalığına Sahip Bireylerin Diyet Tedavileri ve Hastane 

Süreçleri 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nadiredair


3--  #nadiredair Friedreich Ataxia'nın Farkına Var 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nadiredair


4- #nadiredair Nadir Hastalıkların Beraberinde Getirdiği Psikolojik Etkiler 

 

           

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nadiredair


 

5- #nadiredair Hasta Hakları 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nadiredair


6- #nadiredair Spinal Müsküler Atrofi'nin Farkına Var 
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