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Friedreich Ataksisi ile ilgili gen terapisi yaklaşımları, kardiyovasküler sisteme ve merkezi sinir 

sistemine yöneliktir. Bu projede, merkezi sinir sistemi için gen terapisi yaklaşımına odaklanılmıştır ve 

iki farklı yaklaşım kullanılarak FRDA fibroblast hücre hattında iyileşme elde etme potansiyeli 

önerilmektedir. 

Burada frataksin ekspresyonunun elde edilmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilen intron 

bölgesi ile fizyolojik frataksin ekspresyonunu sağlamak için bir gen tasarımı önerilmektedir. Ayrıca, 

HSV-1 amplikon vektör çalışmaları için Epstein (2009) tarafından bildirildiği üzere gen 

ekspresyonunun stabil olmamasının üstesinden gelmek için FXN geninin aktarımında HSV-1/AAV 

hibrit amplikon vektör sisteminin kullanılması tercih edilmektedir. İkinci bir tasarım olarak, ikili 

vektör yaklaşımı kullanılarak AAV'nin paketleme kapasitesinin aşılması planlanmıştır. Merkezi sinir 

sistemi tropizmini ve bu stratejilerin büyük gen transfer kapasitesini göz önünde bulundurarak bu 

yaklaşımların Friedreich Ataksisi ile ilgili daha ileri gen terapisi çalışmalarına fayda sağlayacağını 

umuyoruz. 

 



 

Obtaining physiological frataxin expression in FRDA Fibroblast Cell Line 

with 2 alternative strategies: HSV-1/AAV Hybrid Amplicon Vector and 

Hybrid AAV Dual Vectors. 
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Gene therapy approaches related with Friedreich’s Ataxia are intended for cardiovascular and central 

nervous system. In this project, gene therapy approach is focused on for the central nervous system 

and potential of obtaining recovery in FRDA fibroblast cell line is suggested with using two diverse 

approaches. 

Here, the gene design is proposed to ensure physiological frataxin expression with intronic region 

which is indicated as having a crucial role to obtain frataxin expression. Also, to overcome the 

instability of the gene expression as reported by Epstein (2009) for HSV-1 amplicon vector studies, 

the usage of HSV-1/AAV hybrid amplicon vector system is preferred for the delivery of the FXN 

gene.  As a second design, exceeding the packaging capacity of AAV is planned by using dual vector 

approach. With considering central nervous system tropism and large gene transfer capacity of these 

strategies, we hope these approaches will benefit further gene therapy studies related with Friedreich’s 

Ataxia. 
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