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gür, inem inçol

gür, rkut ılma

e dil eni li

acettepe ni ersitesi imya B lümü

enom ü enleme
eknolo isi
C

anlı organi maların insan, ay an, bitki ya da bakteri s.
molekül olan

yı içermektedir.

emen emen tüm ücreleri, bir nesilden diğerine geçerken aktarılan bir

, ücrelerin oluşumu, sayı e türlerinin kontrolü, ener i üretimi, metaboli manın dü enlenmesi

e astalıklarla mücadele gibi bir çok temel biyolo ik süreçte g re almaktadır.
enom terimi, genel olarak bir organi manın

di isinin tamamına atı ta bulunmaktadır.

gerçekleşmesi için gerekli olan proteinlerin üretiminde rolü olan spesi k

enom, birçok biyolo ik akti itenin

sekansları olan genleri e aynı amanda gen akti itesini

destekleyen ya da in ibe eden e protein üretimini ya da g re ini etkilemeyen

b lgeleri içermektedir.

enom dü enleme, geniş spektrumda ücre tiplerinin e organi maların ede enlenmiş genomik b lgelerinin seçilmiş bir
sekansının spesi k olarak değiştirilmesi prensibine dayanmaktadır. enom dü enleme teknikleri, bir organi manın genomdaki

sında

ede enmiş değişikler yapmak ü ere moleküler makas olarak tabir edilen restriksiyon en imleri gibi işle g ren tasarlanmış nüklea lar
adı erilen en imlerin kullanıldığı y ntemlerdir. asarlanmış nüklea lar, seçilmiş bir
b lgede çi t incir kırığı ing. double strand breaks

Bs oluşturmaktadır.

sekansına y nlendirilerek

narılmaması alinde lümcül olan

ede enen bu

Bs ücresel

onarım mekani malarını akti asyonu y nlendirmekte e b lgeye spesi k genomik modi kasyonların uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
omolog olmayan rekombinasyon non omologous end oining

e omolo i y nlendirmeli tamir

omology directed repair

tasarlanmış nüklea lar ile oluşturulmuş B s lerin onarımı için karyotik ücrelerin i lediği iki onarım mekani masıdır.
rgani maların belirlenmiş genomik b lgelerinde ede enen mutasyonu oluşturmak için, istenilen

di isinin ila esini sağlamak

eya atalı olan gen di ilerini dü eltilmek gen teda isi amacıyla, genom dü enleme teknikleri ile ede enen b lgede çi t sarmal

, A

e
eknikleri le
Genom Düzenleme!”

kırık oluşturulmasını takiben in itro e in i o
donor

ücreye dışarıdan g nderilen

parçası aracılığı ile tamir sürecinde,

gerçekleştirilmektedir.

omolog rekombinasyon

ücreye dışarıdan erilen donor

bulunmadığı durumlarda, ataya çok da a açık bir çi t incir
seçeneği olan

mekani ması i lenir.

parçasının
asarı tamiri

, nüklea akti itesi ile kırılan

os odiester bağlarını kırılan kromo on sonlarını tekrar bir araya getirerek kırık
parçalarını birleştirir

ekil

.
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enom dü enleme mekani maları. omolog olmayan rekombinasyon

enom dü enleme tekniklerinin gelişimi
ekil de kısaca

etlenmiştir. ünümü de

en yaygın kullanılan genom dü enleme
teknikleri kümelenmiş dü enli aralıklı kısa

ede

sekansın

kesimi
e

spesi k

yılında

ekibi

tara ından

gelişmeler

e omolo i y nlendirmeli tamir
olarak

andrasegaran
başarılmıştır.

sonrasında

artin

oluşturulan

Bonas

ler

roso la embriyolarına en ekte

regularly interspaced s ort palindromic

edilmiş

e b ylelikle bir canlıda in

associated

protein

as

, transkripsiyon akti at rü

ben eri e ekt r nüklea

ing. transcription

acti ator like e ector nucleases

s ,

i o

ortamda

genom

dü enlenmesi

endonucleases
ekil

or

arklı çalışmalarda bitki, ay an

insanlarda

olan

yararlanmaktadır.

ede enen

genlerin

sekans

tanıma

s

e

s ların

günlükleri

etkileşimleri

ile

protein

oluşmaktadır.

eganüklea lar çeşitli sekansları
alsalarda, yeni sekansları
ayrılmamış
alanlarını

bağlama
gerektiren

nüklea ların

ede

ede alan

e b lünme

mü endislik,

geniş

e
bu

uygulamalarını

sınırlamaktadır.

ğ

s ğ

restriksiyon

bağlanan
nüklea

irüsü taşıyan

yapılan

dü enleme

b lgesinin

e

b lgelerinin

ya
kesim

birbirinden

ayrımının başarılması akıllarda yeni bir

b lgesine

çinko

e

parmak

bağlanmasıyla oluşturulan

ok nüklea
proteinleri
s ler ile

ens

Boc un

y nettiği

birbirinden bağımsı iki araştırma grubu
yılında

ant omonas türetilmiş

transkripsiyon akti at r ben eri e ekt r

parmak

ile etkileşim

proteinlerinin

inko

aksine,

proteinlerindeki er bir tekrarlayan b lüm
tek bir ba ı ayırt edebilmektedir.
arklı tekrarlayan b lge,
bağlanarak
bağlanan

s
yeni

bir

rt

ok b lgesine
isimli

ya

programlanabilen

nüklea protein grubunun oluşturulması

yılında

ngland ournal

için birbiriyle eşleştirilmiştir.

e

e

edicine da yayınlanan bir makalede

insan

g stermiştir.

kullanıldığı rapor edilmiştir.

kodlayan

dü eyinde in

ncak, ücre

i o olarak

aracılı

eşitli

pla midlerin

kolaylaştırmak

gruplar,
birleştirilmesini

için

y ntemler

başarılı genom dü enlemeleri yapıldıysa

geliştirmeleri,

da

akkında

dü enleme teknolo isinde

nceden

yerleştirmiştir.

ların

ede

günlüğü
e

s leri

gelişimi,

oluşturulan

olmasını sağlamıştır.

ede

ücrelerde
ede

etki

g stermesi

as un

akimiyetlerinin kısa

mürlü

dışı

sekansları kestiğinden dolayı sitotoksik
s lerin

genom
n sıralara

ncak,

belirlenmiş çinko b lgeleri kullanılarak
s ler

s ler

ücrelerinde minimal sitotoksisite

insanlarda ilk de a gen dü enleme tekniği

bir

e
lla

ale getirildiği,

araştırmacıları

günlüğünün e akti itesinin

geliştirilmesine y nlendirmiştir.

taşıyan
ilk

genom

astalar ü erinde yapılan
dü enleme

çalışmasının

liderlerinden immünoterapi u manı
une

sekans spesi k nüklea elde edilebilir mi
sorusunu canlandırmış

and

y nettiği

ni ersitesi nden

irüsüne dirençli

sekans ben erliği g steren

en iminin

ile

e gü enilir bir şekilde

şüp elerin giderilememesi

A
ok

o

lar kullanılmıştır.

s kullanılarak
astada

astaların etkin
eganüklea lar,

ut er

mekani masını aydınlatmıştırlar.

e

Başarılı bir genom dü enleme tekniği

oming

ni ersitesi nden

bağımsı

modi kasyonunda

ing.

tate

proteinlerin

nucleases
meganucleases

o a

Bogdano e nin

başarılmıştır. Bundan sonraki birbirinden

çinko parmak nüklea lar ing. inc nger
s , e meganüklea lardan

dam

Bu

palindromik yinelemeler ing. clustered
repeats

pato eni .

.

arl

yılının başlarında arklı kanser

türlerinde genom dü enleme tekniği ile
itekim sitotoksisite probleminin ç

ümü

iç beklenmedik bir kaynaktan gelmiştir,
ant omonas dan

bakteriyel

bitki

B de klinik denemelere başlayacaklarını
i ade etmektedir.
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enom dü enleme tekniklerinin gelişimin aman tüneli.

enom dü enleme teknolo ileri, çinko parmak nüklea lar
aralıklı kısa palindromik yinelemeler

Buna paralel olarak

as

yılının

s i , transkripsiyon akti at rü ben eri e ekt r nüklea

art

dü enleme tekniği ile mesane, prostat
e renal ücreli kanserlere y nelik klinik
uygulamalara geçileceği bildirilmiştir.

yeni bir başlangıcı işaret etmiştir.

s e

s lerin aksine, yeni tasarlanmış
güdümlü endonüklea lar

A

o

s ayrıntılı

günlerde,

irüsünün yok edilmesi
teda isi
adından s

çalışmalarında
ettiren

s e

s leri geride

tekniği

genomun

di iliminde değişim yapmaya imk n
sağlayan

gün bir tekniktir.

bir

için son

dü enleme tekniğini kullanarak, kanser

de

grup

erke i ni ersitesi nden

araştırmacı,

ücrelerinin
as un in

itro olarak yeniden oluşturulması

e

te insan ücrelerinde as un

ücre

Bunun

nüne

geçmek için araştırmacılar, bu b lünme
işleminde nemli rol oynayan udor
erilen bir proteini
artık da a

nceki

adı

ücreden çıkartmayı

başardılar. şlem sonucunda,

ücrelerin

ı larında b lünmeyi

çalışma sonuçlarını
oc ester ıp

için çok erken olsa da, pek çok bilim insanı

a iran

yayılırlar.

başaramadıkları g rüldü.

, mümkün bir

teda i y ntemi olarak nitelemek çok şu an

nemli buluşlardan biridir.

bütün

büyümesiyle

e yine kanser

amanlarda gerçekleştirilen en

de

kanser çeşitleri kontrol edileme

s

çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da

kullanılarak

tetiklese

ortadan kaldırmıştır. B ylelikle,
aracı olmuştur,

arelerdeki

kombinasyonu

protein mü endisliğine olan gereksinimi

bırakarak.
eçtiğimi

anser oluşumunu pek çok arklı etken
genellikle çe resel e genetik etkenlerin

ı lıca en terci edilen genom dü enleme
s

s ii , kümelenmiş dü enli

iii .

ayında in in ekin ni ersitesinde genom

cak
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raştırmacılar

cience dergisinde

yayınlanan bir makale ile açıkladılar.

genom

kontrolsü

bir

şekilde

ine

de,

karyotik

as un
ücrelerdeki

insan

proteinin etkisini bertara

etkilerin bulunmadığını destekleyen ilk

kullandılar.

alışma kendi türünde bir ilk

olsa da araştırmacılar,

astalığı teda i

aracılık ettiği genom dü enlemelerinin

etmek için kullanılacak terapilere entegre

elde edilen eriler, genom dü enlemede

edilebilebilir.

ciddi

günlüğü,

yayılmasında ana tar rol oynayan bir
etmek için

ücrelerinde

yüksek

ede

kanıtlara rağmen tartışmalıdır.
s lerdeki

ok

nüklea

s

ede

e

b lgeleri

yalnı ca bu dimeri e olduğunda
yı kesmesi artan

dışı

ede

günlüğü
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monomerik

ormda işle g rmektedir. yrıca,
as

y ntem programlanabilir nüklea ların gen
teda isinde kullanımını nünü açmıştır.

Biyotıp

prokaryot ori inli olup, a lar gibi

iper değişken istilacı genetik elementlere
işle

g rmektedir.

s ların
yüksek

aksine

kary tik

s

as

s

onksiyonlarının olmaması

bilinen

e

kary tik

rekombinant
ücre

sa ip olduğunu

as

dışı etkileri
içerisinde

düşük

ücrelerde

sekans
ede dışı

di ileri kesebilme i timali, araştırmacıları
as

proteininin

genom

ede b lgeleri belirlerken

e

ücrelere
sa ip

Birkaç yıl
sayıda

proteinlerinin

ücre

günümü de

oldukları

yarı

araştırmalarda rutin bir y ntem

kısa

a alttığı

genom dü enleme teknolo isi toplumda
büyük ilgi uyandırmasının yanında ba ı

nüklea ların yerine tek incirli

kırıkları

ay an embriyolarına, bitkilere
ücrelerine aktarmışlardır.

e
as

ickase biri

a şi tip ok b lgesi e diğeri kataklitik
ok mutant b lgesi
oluşmaktadır.

Ben er şekilde, er biri ya
rick

atson ya da

incirini parçalayan iki akti

b lge içeren
ana tar

as , akti

aminoasit

e bu

ede dışı etkilerinin a almasını

sağlamıştır.

b lgesindeki

kalıntısının

alanin

büyük

enom

dü enleme

araştırmak

uygulamalarının

astalıklarının modellerini
gibi

bilimsel

sunan

elecekte bitkiler, ay anlar e insanlar da
da il olmak ü ere birçok canlı genomunda
dü enlemeler ile astalıklara yatkınlık gibi
elliklerin

ayrıca istenilen
çoğu insan

aatler

endişeleri de beraberinde getirmektedir.

istenmeyen

ede dışı

nlenebilmektedir.

içeren iki alt birimden

alini

e biyoteknolo i alanındaki

olduğu

lerin ücrelerde çabucak parçalanmış

olarak inakti olan

ıp

alanındaki

re ber

as

ribonükleoproteinleri

oluşturan

b lünmeleri

almıştır.

biyomedikal

araştırmacılar, rekombinant

kırıkları

Bir çinko parmak nika ı

e

geliştirilen genom dü enleme çalışmaları,

günlüğünü

memeli

Bs nika ların ile

uygulanan

ede

araştırmalarda

t

oluşturan

ncesine kadar sadece sınırlı

laboratu arda

saptanmıştır. Bu çalışmadan esinlenen

ğ

incirli

elliklerinin

kalıtsallığını nleme

proteinlerinin
erilmesinin

astalık

ü erindeki

gibi

it

eprodüksiyon

yeteneklerine

mre sa ip olmasından dolayı

arttıracak y ntemlere y neltmiştir.
s

proteinlerinin intrinsik

penetrasyon

doğrudan

nüklea ların

ücre ba lı
astalıkların

kontrolü

yılında Barbas grubu, sa aştırılmış

ücrelerin genomun de asa büyüklüğü
günlüğünün bu

gelişme,

teda iler, b cek kaynaklı

s

e

proteininin

ücrelerde

armas tik

enotransplantasyon, gen e
o

karşı uyarlanabilir bir bağışıklık sistemi
olarak

mal emeler e ilaçlar üretmek

giderilebildiği

elliklerin ise geliştirildiği

bir dünyaya doğru ilerlememi kaçınılma
g rünmektedir.

araştırmaları

as

kademik araştırmalarda

tekniği da a

a la terci

kapsamakla birlikte, bu tekniğin potansiyel

edileceği n g rülse de,

uygulamaları sadece bir araştırmadan

de gelecek uygulama e yeniliklerde rol

çok ileridir. Bakteri, bitki,

ay an ya da

alacaktır. Bugüne kadar,

insanda

dü enlemesi

insan

olsun,

genom

er angi bir

sekansını değiştirme

potansiyeline sa ip olduğu g

nüne

klinik

s e
s e

uygulamalarında

bir şekilde uygulanmıştır.
deamina lar

eya

p

s
s
başarılı

as

temelli

nüklea ları gibi

kalıntısı ile yer değiştirilmesi ile bir nika a

alındığında, canlılarda neredeyse sınırsı

yeni araçlar geliştirilmesi ile genom

d nüştürülebilir.

olası uygulama alanları

dü enleme

açık

Bs ler,

ata yapmaya

tara ından tamir edileme , ancak

türlerin genomlarında

ardır.
ede i

eşitli
e

el

ler tara ından tamir edilebilir olması

değişiklikler yapabilme kabiliyeti, da a

assas genom modi kasyonlarına olanak

kesin biyolo ik sorular sormaya uygun

ermektedir. Bununla birlikte,
etkinliği

B tamir

B onarımından da a düşük

ale getirmiştir
ature

e

enom

uman cells

yılının tekniği seçilmiştir. Belki de bir

endonuclease.

teknolo isinde

nika ların

kullanımını

genin eya proteinin onksiyonu akkında

.

sınırlamaktadır.

Bu

kısıtlamanın

bilgi edinmenin en gü enilir yolu, spesi k

er biri iki

olarak yapılarını bo mak

incirinden birini iki bitişik yerde kesen

e olanları

i lemek olabileceği i ade edilmiştir.

Beumer.

günlüğünü artırmak için birleşik
B üretebilir.

ede dışı

B ler endo en

B tamir en imleri tara ından erimli e

enom dü enleme tekniklerinin araştırma
Bitki

e

başaralı bir şekilde onarılmasıyla,

as

astalıklara

nüklea lar tara ından indüklenen

ede

geliştirmek,

dışı mutasyonları as nika lar tara ından
oluşturulma lar.

nemli olan,

ede dışı

etkilerin a altılması için geliştirilen bu

ay ancılık
e

erimi arttırmak,

ararlılara karşı direnç

arklı

çe re

koşullarına

tolerans sağlamak

. . et al.

. et al.,

e kimyasallar,

as

guided
,

cient gene targeting in

rinciples and

ong, . et al.

inc
.

pplications,

erspect Biol , a

using

it

,
enome diting
old

ec nologies
pring

arb

.
ultiple genome engineering

as systems. cience

,

.
et od o t e ear

ndüstriyel biyoteknolo i üçüncü kuşak
biyoyakıtlar geliştirmek

t e

at. Biotec nol.

nger nucleases,
a,

alanları e mu temel uygulamaları

it

rosop ila by direct embryo in ection

bir çi t nika genom dü enleme etkinliğini
e

ileri

o, . . et al. argeted genome engineering
in

bir oranda olması genom dü enleme

üstesinden gelmek için

da a

aynaklar

ü enleme

et ods dergisi tara ından

teknolo isinin

boyutlara taşınması sağlanabilecektir.

editorial,

.

, ature

et ods,

,
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. et al.

engineering

ia

guided
as .

uman genome

cience

ebas,

,

.

,

aldarelli . cientists are using gene editing to
try to slo cancer gro t , opular cience,

.

i, . et al. . unctional domains in ok restriction
endonuclease. roc. atl. cad. ci.

,

ngl

andrasegaran,

.

imeric

,

it

enome

es.

. . et al. terati e capped assembly

as

e ectors rom indi idual monomers.

eyon, . et al.

assembled inc nger nucleases.

it modularly

Biotec nol.

at.

et ods

,

im, . et al. reassembled inc nger arrays
s.

at.

et ods

,

n impro ed

nuclease arc itecture or
editing. at. Biotec nol.
B akta,

inc nger

ig ly speci c genome
,

. . et al.

.

ig ly acti e

,

nuclease

engineering

assembly

o

c epek,

. at.

o

by

cooperati e genome engineering.

amire ,

. . et al.

an, . . et al.
as

im,

,

upta, . et al. n optimi ed t o nger arc i e
et ods ,

.

,

nicking en ymes. enome

direct deli ery o

. argeted gene knockout by
inc nger nuclease proteins. at.
.

.

e ectors.

binding
cience

,

at. Biotec nol.

,

. . et al.

endonucleolytic decay o
promotes

.
udor

mediated

uman cell micro

p ase transition, cience
.

nuclease arc itecture

or e cient genome editing.

gene editing tested in a

person or t e rst time, ature,

.
iller, . . et al.

.

.

.

a , . et al.

lbarbary,

type

,

recision genome engineering

,

yranoski.

.
Boc , . et al. Breaking t e code o

it

guided

,

. et al.

et ods ,
simple cip er go erns
cience

nger

ucleic cids es.

ouble nicking by

it programmable
es.

e ectors.

inc

or en anced genome editing

speci city. ell

.

recognition by

ngineered

omology directed repair

.

.

at.

at. Biotec nol.

.

nickases induce

conte t dependent

mediated gene targeting.

.

transcriptional acti ators or

election ree inc nger

inc nger nucleases. at. Biotec nol.

. . et al.

,

reduced mutagenic e ects.

. et al. tructure based redesign o

speci city o

guided endonucleases
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