
   
 

   
 

100.000’de 1 TiP 1A  

Glikojen Depo Hastalığı 

 

RADİCHAL 2020 GSD Tip 1A NicHe Ekibi Proje Ön Raporu 

Ayşe Nur Avcı, Betül Buse Coşkun, Burçak Kurt, Göksu Türker Kanatlı, Zeynep Koçaslan  

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

1.Projenin Amacı 

 

2.Giriş 

 

3.Yöntem ve Bulgular 

 

4.Tartışma ve Sonuç 

 

5.Kaynaklar 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

1.PROJENİN AMACI 

 Nadir hastalıklar sınıfında yer alan ve prevalansı 1/100.000 olan GSD tip1a aslında birden 

fazla çeşidi olan otozomal çekinik genetik etkiye sebep olan bir karbonhidrat metabolizma 

hastalığıdır.  

  Niche ekip üyeleri olarak G6PC gen mutasyonları ve glukoz-6-fosfataz enzim bozukluğu 

sebebiyle ortaya çıkan bu hastalığı gelişmekte olan genetik biliminin yenilikçi yöntemleriyle 

tedavi edebileceğimizi düşünüyoruz. 

  GSD grubundan en yaygın etkinlik gösteren GSDtip1a ve mutasyon çeşitlerinden R83C yine 

en yaygın ırk etkinliği bulunan mutasyonu tercih ettik.  

 

2.GİRİŞ 

 GSD Tip1a etkinliğinde görev alan genimiz glikoz-6-fosfat genidir.G6PC genindeki 

mutasyonlar glukoz-6-fosfataz enziminin işlevini bozar. Bu enzim normal çalışmadığında 

glikoz-6-fosfat glikoza bölünemez , hücrelerde karmaşık bir şeker olan yağ ve glikojene 

dönüştürülür. Fazla depolanan yağ ve glikojen toksik etkiye sebep olabilir. Bu birikme 

vücuttaki organlara, dokulara özellikle karaciğer,böbrekler ve ince bağırsaklara zarar verir 

.GSD1A’nın belirti ve semptomlarına sebep olur. 

 

 

 

3.YÖNTEM ve BULGULAR 

 Ekibimiz yaptığı literatür taramalarında tamamlanmış ve devam etmekte olan GSD Tip1A 

çalışmalarında özellikle Adenovirüs (AVV) ilişkili tasarımlarla tedavi edildiğini gördü, Ancak 

AVV aracılığı ile terapi gfeliştirmedik. 

 Yenilikçi bir tasarım olarak Lentivirali tercih ettik.Bu çalışmada G6PC genindeki 

mutasyonlar, lentiviral yöntem ile tedavi edilmeye amaçlanmıştır. Lentiviral vektörler, konakçı 

genomuna etkili bir şekilde entegre olur ve aktif olarak bölünen hücrelerde bile transgenin 

stabil uzun süreli ekspresyonunu sağlar. Projenin ilk aşaması olarak en uygun lentiviral vektör 

seçimi yapıldı. Bu vektörü üretmek için doğru hücre hattı seçildi ve kaydedildi. Hastaya 

transfeksiyon ile verilip, sonuçlar gözlemlenecektir. Lentivirüs ile G6PC genindeki 

mutasyonun düzeltilmesi hedeflenmiştir. 

 

 Diğer bir yöntemimiz olan CRISPR cas9 ile ilgili ulaşılan literatürce Glikojen Depo Tip1A 

Hastalığında yapılan çalışma belirlenememiştir. Projemizi hayata geçirmek açısından 

belirlemiş olduğumuz bazı uygulama aşamaları mevcuttur.  



   
 

   
 

 A ve B şeklinde iki plan dahilinde projeler belirlendi. Projenin ilk aşaması olarak, genetik 

modifikasyon seçimi belirlendi. İkinci aşamada ise hedef dizi analizi yapıldı. Mutasyona neden 

olan bazda dahil edilerek hedef dizi belirlendi. Bu aşamadan sonrasında yapılacak olan 

tasarıma uygun pam dizisi, sgrna, enzim seçilimi gibi tasarım aşamasının ilerisi için 

gereklilikler elde edilmiştir. 

 

 

 

4.TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Yapmış olduğumuz çalışma literatür taraması,tamamlanmış ve devam etmekte olan klinik 

çalışmalar,denek hayvanları üzerinde bulunan bulgular ve mevcut ırk sınıflandırılmasına bağlı 

mutasyon taramalarının derlemesinden oluşmaktadır 

 Henüz elde edilmiş bir laboratuvar çalışmamız olmadığı için çalışmada wetlab uygulaması ve 

bulguları mevcut değildir.Yapmış olduğumuz tasarım kaynakçada belirttiğimiz tasarım 

destekleyici siteler ve bizlere tavsiyede bulunan hocalarımız,aldığımız eğitimlerce 

desteklenmiştir.Tasarımın etkinliğinin enzim aktivitesini yükseltmekte başarılı olacağını 

düşünüyoruz. 
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1.Aim of the Project 

 GSD type1a, which is in the class of rare diseases and has a prevalence of 1/100,000, is a 

carbohydrate metabolism disease that causes autosomal residual genetic effect with multiple 

varieties.  

  As Niche team members, we believe that we can treat this disease caused by G6PC gene 

mutations and glucose-6-phosphatase enzyme disorder with innovative methods of developing 

genetic science. 

  GSDtip1a, which is the most common activity in the GSD group, and R83C, one of the 

mutation types, again preferred the mutation with the most common racial activity.  

 

2.Introduction 

 Our gene involved in GSD Type1a activity is the glucose-6-phosphate gene. Mutations in the 

G6PC gene disrupt the function of the glucose-6-phosphatase enzyme. When this enzyme does 

not work normally, glucose-6-phosphate cannot be divided into glucose, it is converted into fat 

and glycogen, a complex sugar in cells. Over-stored fat and glycogen can cause toxic effects. 

This accumulates damages organs, tissues, especially the liver, kidneys and small intestines in 

the body. Causes signs and symptoms of GSD1A. 

 

 

 

3.Results and Methods 

 Our team found that GSD type1a studies completed and ongoing literature scans were 

specifically treated with Adenovirus (AVV) related designs, but we did not develop therapy 

through AVV. 

 We chose Lentivirali as an innovative design. In this study, mutations in the G6PC gene were 

intended to be treated with a lentiviral method. Lentiviral vectors effectively integrate into the 

host genome and provide a stable long-term expression of the transgene, even in actively 

divided cells. The most appropriate lentiviral vector selection was made as to the first phase of 

the project. The correct cell line was selected and recorded to produce this vector. The patient 

will be given a transfection and the results will be observed. It is targeted to correct the mutation 

in the G6PC gene with lentivirus. 

 

Another method, CRISPR cas9, has not been determined by the literature in glycogen storage 

type1a disease. There are some implementation stages that we have determined in terms of 

implementing our project.  



   
 

   
 

 Projects in the form of A and B were determined within the two plans. As the first phase of 

the project, genetic modification selection was determined. In the second phase, the target 

sequence analysis was performed. The target sequence was determined by being included on a 

mutation-causing basis. After this stage, requirements have been obtained for further design 

stage such as pam array, sgRna, enzyme selection in accordance with the design to be made 

after this stage. 

 

 

 

4.Disscussion and Conclusion 

 Our study consists of a literature review, completed and ongoing clinical trials, findings on 

subject animals and a review of mutation scans related to current race classification 

Wetlab application and findings are not available in the study as we do not yet have a laboratory 

study obtained. The design we have made is supported by the design supporting sites mentioned 

in the source and the training we receive from our teachers who advise us. We think the 

effectiveness of the design will be successful in raising enzyme activity. 
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