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'AddGene CRISPR 101, 2017 version 2' aslına dayanarak 

tercüme edilmiştir. 
 

Ücretsizdir.  
 

İzin alınmadan veya atıf yapılmadan kullanılması yasaktır.  
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Cas9 endonukleaz enziminin rehber RNA (sgRNA) ve hedef DNA ile oluşturduğu 
3 BoyutluKristal yapı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Görsel: Crystal Structure of Cas9 in Complex with Guide RNA and Target DNA. Cell. Şubat 2014 
 
 
 
Cas9 proteininin REC1 ve REC2 bölümleri rehber RNA’ya bağlanmayı sağlarken, PI bölümü rehber 
RNA’nın DNA ile doğru bağlanmasına yardımcı olur. RuvC nukleaz bölümü ise hedef DNA’nın 
kesilmesini sağlar. 
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Önsöz 
Dr. Cihan TAŞTAN 

 
 2015 yılının ilk ayları, Doktora çalışmamın ortalarındaydım. Bir sabah 
acil toplantı isteyen danışman hocam, sürdürmekte olduğum tez 
çalışmalarımı durdurmamı istiyordu. Yeni hedefimizin CRISPR/Cas9 
genom modifikasyon teknolojisini insan bağışıklık sistemi 
hücrelerinde uygulamak olduğunu söyledi. İlk deneylerimizde insan 
hücrelerinde silmek istediğimiz genleri en fazla %1 etkinlikle 
başarmamıza rağmen, bu teknolojinin tıp’ta devrim açacağını 
bildiğimiz için vaz geçmeden optimize etmeye devam ettik.  
 
 

 
Altı ay içinde artık istediğimiz herhangi bir hedef geni %95 etkinlikle lentiviral sistemler 
kullanarak silebildiğimizi gösterdiğimizde henüz hiç kimse etkili genom modifikasyonunu insan 
bağışıklık sistemi hücrelerinde göstermeyi başarmamıştı. CRISPR teknolojisi doktora tezimin de 
yeni bir dönüm noktası olmuştu. Siz bu tercüme çalışmamızı okurken; doktoram sırasında 
CRISPR teknolojisinin büyük etkisiyle gerçekleştirdiğimiz iki bilimsel makalemizin Nature 
Mucosal Immunology ve Journal of Immunology dergilerinde yayınlanmasını bekliyor olacağım.  
 
CRISPR alanında çalışmalarımız ve popüler bilim yazılarımız arttıkça, sık sık bilim insanlarından 
Türkçe kaynak sıkıntısı çektiklerine dair mailler almaya başladım. Bu sebeple, 
biliminsanlarımıza hem bilimsel bir temel kazandırmak; hem de CRISPR tekniğini 
gerçekleştirmek üzere gerekli araçlara (plazmid DNA vs.) kolayca ulaşabilmelerini sağlamak 
için, Uluslararası Plazmid Sağlayacısı Addgene’nin misafir yazarlarla derlemiş olduğu CRISPR 
101 kitabının tercüme edilmesine karar verdim. Bu noktada ülkemizdeki yirmiye yakın farklı 
üniversiteden bilime aç ve aşık öğrenci arkadaşlarımın büyük özveri ve çalışmasıyla, 3 aylık 
kısa bir vakitte, tercüme kitabımızı tamamlamayı başardık.  
 
Ancak şunu belirtmeliyim ki, okumakta olduğunuz bu kitapta ayrıca ‘ileri okumalar için’ 
bölümlerinde, orjinal bilimsel makalelere ulaşabileceksiniz. Ayrıca, kitap içerisine gömdüğümüz 
web linkleriyle, gerekli birçok bilgiye (İngilizce) ulaşma şansınız olacak. Tabi çevirimiz sırasında 
her kelimenin Türkçe karşılığını üretmek olanaksızdı. Bu durumlarda İngilizce karşılıklarını Mavi 
İtalik olarak yanına yazdık ve araştırılabilmesine olanak tanıdık. 
 
T101 CRISPR Genom Modifikasyon kitabımızın, CRISPR çalışmak isteyen öğrencilere, bilim 
insanlarına ve biyohacker’lara çok yararlı bir kaynak olacağına inanıyorum. 
 
Kitap çalışması sırasında destek ve önerilerini benden hiç esirgemeyen eşim Halime TAŞTAN’a 
sevgilerimle... 
 
Öneri, düzeltme ve eleştirilerinizi, bu kitabımızın daha iyi versiyonlarını yayınlayabilmek için, 
aşağıdaki linke mesajlailetebilirsiniz. 
 
https://cihantastan.academia.edu/contact 

https://cihantastan.academia.edu/contact
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 
 

 
Ben, Hüseyin ERDOĞAN, Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf 
ögrencisiyim. Hedeflendirilmiş ilaç ve kontrollü salım sistemlerine ilgi 
duyuyorum. Ayrıca ekzobiyolojiye ilgiliyim. İlerde nörofarmakoloji, 
biyofarmasötik ve farmakokinetik alanında ilerlemek istiyorum. 
 
 

 
 
Ben, Kadir AÇAR, 2016 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 
mezun oldum. Hâlihazırda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Multidisipliner Tıbbi Sistem Biyolojisi ABD'da master 
yapmaktayım. Kök hücre ve apoptosis üzerine çalışmalar yapmaktayız. Son 
yıllarda genom editleme mekanizmaları üzerine çalışmaları yakından takip 
etmekteyim. 
 

 
 
Ben, Miray ÇAKIROĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Biyoinformatik ve sinirbilim başta 
olmak üzere lisans eğitimim boyunca bilim ışığında farklı alanlara dokunarak 
bana en uygun yolu bulma gayesi peşindeyim.  Geleceğimize yön verenler 
olmak dileğiyle... 
 
 
 
 
Ben, Muhammed Derviş ARSLAN, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisiyim. Başta İmmünoloji ve Sentetik Biyoloji olmak üzere çeşitli 
araştırma dallarına ilgi duymaktayım. İleride bir araştırmacı hekim olarak, 
hasta yatağıyla laboratuvar tezgâhı arasında köprü vazifesi görerek bilime ve 
insanlığa katkı sunmayı amaçlıyorum. 
 

 
 
 
Ben, Yasemin KARTAL, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler 
alanında doktora öğrencisiyim. Rejeneratif ve restoratif tıp ile genomik 
instabilite alanları ile ilgileniyorum. 
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 
 

Ben, Burak ÇARDAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3. sınıf tıp 
öğrencisiyim. Parkinson Hastalığıyla ve Nadir Hastalıklarla ilgileniyorum ve 
bu alanlarda çalışmalar yapmak istiyorum. CRISPR/Cas9 sisteminin nadir 
hastalıkların tedavisinde çığır açacağını düşünüyorum. Bu çeviriyi 
CRISPR/Cas9 ile tanışmamı sağlayan Dr. Oktay İ. KAPLAN’a ithaf ediyorum. 
 
 
 

 
 

Ben, Gamze GÜLDEN, Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
3.sınıf öğrencisiyim. Farklı yerlerde stajlar yaparak, kongrelere – eğitimlere 
katılarak kendimi geliştirmek için ve mesleğimi en iyi şekilde icra etmek için 
çok çaba sarf ediyorum. Ülkemizde bilimi en iyi şekilde ileri seviyelere 
yükseltmek ve geliştirmek, insanlığa dokunabilmek istiyorum. Sinirbilim ve 
Nanoteknoloji alanına ilgim var bununla birlikte Hücre Kültürü çalışmalarını 
çok seviyorum. Başarıya ulaşmanın çok çalışmak ve asla vazgeçmemek 
olduğunu düşünüyor; hayallerimin gerçekleşmesi için çok çalışmaya devam 
edecek ve asla vazgeçmeyeceğim. 

 
 
Ben, Baki YAMAN, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümün 2. sınıf öğrencisiyim. Bitki biyoteknolojisi, biyoinformatik, CRISPR 
Cas sistemi ve sistem biyolojisi alanlarına ilgi duyuyorum. Lisans 
eğitimimden sonra hayatıma bitki biyoteknolojisi alanında çalışmalar 
yaparak devam etmek istiyorum. 
 
 

 
Ben, Burak KAHVECİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji bölümü 
son sınıf öğrencisiyim. Başta İndüklenmiş Pluripotent kök hücreler olmak 
üzere CRISPR Cas Sistemi, Biyoinformatik ve Biyomalzeme alanları ile 
ilgileniyorum. Lisans sonrası akademik hayatıma kök hücre araştırmaları 
üzerinden devam etmek istiyorum. Boş bulduğum her anımı laboratuvarda 
geçiriyorum. İlerde ses getiren çalışmalar yapmak için gece gündüz 
çalışmaktayım. 
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 

 
Ben, İbrahim FETTAHOĞLU, İnönü Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi 
gibi alanlara ilgiliyim. Lisans sonrası akademik hayatımda protein 
mühendisliği ve hücre biyolojisi üzerine çalışmayı planlıyorum.  
 
 
 
 
Ben, Elif ÖZDEMİR, Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik & Moleküler 
Biyoloji ve Genetik bölümü 3.sınıf çift anadal öğrencisiyim. Kanser, kök 
hücre ve hesaplamalı kimya alanları ayrıca CRISPR Cas gen düzenleme 
yöntemi ile ilgileniyorum. Akademik hayatıma kanser araştırmaları ile devam 
etmek istiyorum. Farklı disiplinlerdeki çalışmaların sentezi ile umut verici 
çalışmalar gerçekleştirmek istiyorum. Ülkemizde bilimin gelişmesi adına 
gerçekleştirdiğimiz bu tercüme çalışmasının okuyanlara faydalı olmasını 
diliyorum. 
 
 
 
Ben, Semih AŞIKOVALI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 
bitirdim. Şimdi Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim dalında araştırma 
görevlisi olarak çalışıyorum. Özellikle ülkemizde sık görülen genetik 
hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisiyle ilgileniyorum.  
 
 
 
Ben, Erhan SAKARTEPE,Afyonkarahisar doğumluyum. Ege Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü'nden 2010 lisans, 2013 yüksek lisans mezunuyum. Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda bitki 
fizyolojisi ve bitki moleküler biyolojisi üzerine doktora yapmaktayım. Tıbbi 
ve aromatik bitkilerin fizyolojisi ve moleküler mekanizmaları alanında 
kendisini geliştirmiş bir akademisyen olmayı hedefliyorum. 
 
 
 
Ben, Ebru ÖZYURT, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf 
öğrencisiyim. Akıldan, bilimden ve deontolojiden sapmadan; canlılığın 
işleyişini daha iyi anlamamız için bir kapı aralayarak faydalı bir bilim insanı 
olmak en büyük hedefim. 
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 
 

Ben, Mehmet Emin KÖSE, Uludağ Üniversitesi 4. Sınıf Biyoloji bölümü lisans 
öğrencisiyim. Biyokimya Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalara 
katılıyor son sınıfın gerekliliklerinden olan bitirme tezimi de kanser hücreleri ile 
ilgili çalışmalar üzerine yazıyorum. Günlük rutin içerisinde tüm vaktimi 
laboratuvar çalışmalarına katılarak ve Biyokimya-Moleküler Biyoloji alanlarında 
uzmanlaşmaya çalışarak geçiriyorum. Uzun bir süredir CRISPR-cas9 DNA 
düzenleme tekniğiyle ilgileniyorum. Akademik hayatımda da kullanmayı çok 
arzuladığım bir yöntem. Bu derlemenin bir başlangıç olması umuduyla. 

 
 
Ben, Bilge YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
öğrencisiyim. CRISPR/Cas Sistemi, Genetik Mühendisliği Ve Biyoinformatik 
alanları ve Biyogenetik konuları ile ilginmekteyim İlgili konularıma yönelik Hem 
Akademik Hemde Projesel gelecek planlarım var. Geçmişe iz bırakanlardan 
olmak için geleceğimi hazırlıyorum.  
 
 

 
 
Ben, Emrah BERTAN, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans 
mezunuyum, Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Kanser 
kök hücresi, İndüklenmiş pluripotent kök hücre ve CRISPR-Cas genom 
düzenleme sistemlerini birleştirerek insanlığa faydalı bilgiler üretmek istiyorum. 
Bunun için hayatım boyunca fedakârlık yapmaktan vazgeçmeyeceğim.  
 
 
 
Ben, Türkan ARIT, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden 
2017 yılında mezun oldum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoenformatik 
Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Sistem 
Biyolojisi, Hesaplamalı İmmunoloji alanlarıyla ilgileniyorum. Katkı sağlamaktan 
mutluluk duyduğum çalışmanın, okuyuculara faydalı olmasını diliyorum. 
 
 

 
 
Ben, Ebuzer KALYONCU, İ.Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
bölümünde doktora çalışmamı tamamladım. Sentetik biyoloji yaklaşımları ile 
fonksiyonel biyofilmler üzerine çalışmalar yaptım. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre 
bilim ve teknoloji çalışmalarında yer almak istiyorum. Daha iyi çalışmalara imza 
atmak ümidiyle... 
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 

 
Ben, Okan AŞILI, Erzurum Teknik Üniversitesi / Moleküler Biyoloji Ve 
Genetik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Başta Nörobilim olmak üzere 
Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji konular ilgili olduğum alanlardır. Lisans 
sonrası eğitim hayatıma akademik alanda geliştirmek ilerlemek istiyorum. 
Akademik hayatımda Nörobilim veya Nanobilim üzerine gitmeyi 
düşünüyorum. Kendimi alanımda geliştirdiğimi ve geliştirmeye de devam 
ettiğimi düşünüyorum ve bu yolda başarılı olacağıma inanıyorum. Ülkeme 
bilimim ve bilimsel düşüncelerim fikirlerimle katkı sağlamayı hayal 
ediyorum. Hayallerim için çalışmaya gelişmeye devam edeceğim. 
 
 
Ben, Siğbetullah KURUTKAN, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.sınıf 
öğrencisiyim. Başta Biyokimya olmak üzere Nörobilim ve Crispr cas gibi 
alanlarla ilgileniyorum. Lisans sonrası hayatimda biyokimya alanında 
bilgimizi arttıracak, literatüre önemli katkılar yapacak çalışmalar yapmak 
istiyorum. Bu hedeflerimin ancak çok çalışılarak gerçekleşebileceğinin 
bilincinde olup, yüksek motivasyonla çalışmaktayım. 
 
 
 
Ben, Ayşe İrem NURCAN, Erciyes Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunuyum. 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji bölümünde yüksek 
lisansıma devam etmekteyim. Tez çalışmamda Kafkas bal arılarının bağırsak 
mikrobiyotasından elde edilen bakterilerin probiyotik özellik taşıyanlarının 
belirlenmesi ve arı sağlığında kullanılması üzerine araştırmalarda 
bulunmaktayım. Mikrobiyoloji alanında özellikle probiyotik bakterilerin 
bakteriyel genom yöntemleri ile araştırılması üzerine çalışmalara katılmak 
ve devam etmek istemekteyim. 
 

 
Ben Sedef ALTUNDAĞ KARA, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıbbi 
Biyokimya Yüksek Lisans öğrencisiyim. Şu anda Kanser metabolizması 
alanında da tezimi yapmaktayım. Ayrıca birkaç TÜBİTAK Projesi dâhilinde 
bazı kanser türlerinin metabolizması ve epigenetiğini araştırdığımız 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Moleküler biyoloji alanına ilgimin yanısıra 
biyoteknoloji, biyomühendislik, biyoinformatik, moleküler biyoloji ve 
genetik laboratuvarına dair herşey ilgi alanım dâhilinde olmuştur. CRISPR-
Cas sisteminin ise tek başına yeterince ilgi çekici, yeni ve popüler bir konu 
olması bu alanda güzel bir çalışma içerisinde olma fırsatını sağlamış oldu.     
Bizi daha ileriye taşıyacak nice çalışmaların geleceği günlere...  

   Bilimle Kalın…  
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Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 
 
 
Ben, Ali SÜNE, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 
2.sınıf öğrencisiyim. Bu çalışmayla CRISPR'ı tanıdım ve ilgi duydum. Bunun 
sonucunda Crıspr ile ilgili araştırmalar yaptım. Ayrıca İlerde CRISPR, Kök 
hücre ve doku kültürü alanlarinda çalismayı düşünüyorum. 
 
 
 
 
 
Ben, Ayşe ÇELİK, Tıbbi Genetik doktora öğrencisiyim. Sentetik gen 
devrelerinin tasarımı üzerinde çalışıyorum. Khan Akademi'de biyoloji, tıp 
derslerinin gönüllü çevirmeniyim.  Bu çevirinin bilime katkısı olması ümidi 
ile...  'Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.' 
 
 
 
 
Ben, Kerem ÇATALBAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Astrobiyoloji ilgim ve bu alanda 
akademisyen olma hayalimin yanısıra sinirbilime ilgi duyuyorum. Lisans 
eğitimim boyunca kendimi multidisipliner bir şekilde geliştirmeye çalışıp, 
gelecekte bilimin ışığında insanlık adına güzel projelere imza atmak için 
elimden geleni yapıyorum. 
 
 
 
 
Ben, Ahmet DOĞAN, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Biyoteknoloji ve Biyoinformatik alanları ile 
ilgileniyorum. Sabır ve aşkla hayallerimin izini sürmekteyim. 
 
 
 
 
 
Ben, Furkan Sarper KILIÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendislik 2.sınıf öğrencisiyim. İleride alanımda iyi bir 
mühendis olarak ülkeme ve insanlığa hizmet etmek için kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığımız çalışmanın ilgilen kişiler için yardımcı 
olacağını umut ediyorum. 



12 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

Türkiye’nin Her Köşesinden Bilim’e Aç Yazarlarımıza Teşekkür… 
 
Ben, Kadir CİVELEK, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Populasyon genetiği alanında DNA 
seviyesindeki uğraşılarla ilişkilendirilibilecek CRISPR / Cas9 çalışmamızda 
bulunmuş olmaktan mutluluk duydum. Akademik hayatıma populasyon 
genetiği üzerinde çalışma yapmayı düşünüyorum. Ayrıca evrimsel biyoloji ve 
evrimsel psikoloji gibi ilgi alanlarına sahibim ve konuyla ilgili literatürdeki 
kitapları zevkle takip ediyorum. 
 
 
Ben, İlknur TINDAŞ ÇAYLI, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İngilizce 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012 mezunuyum. Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi, Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'nde Araştırma 
Görevlisi olarak çalışıyorum. miRNA'lar ve abiyotik stress üzerine 
çalışmaktayım. Bilim dünyasında ilgi ile karşılanan CRISPR/Cas9 hakkında 
yaptığımız çevirinin bilim dünyasına katkısı olması dileğiyle.  
 
 
 
Ben, Esmahan DURMAZ, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum, 
yine Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD.'da doktora 
öğrenimime devam etmekteyim. Gen tedavisinde kullanılan taşıyıcı 
sistemler, hedefleme ve lokalizasyon mekanizmaları, teranostikler ve 
moleküler farmakolojiyle ilgileniyorum. 
 
 
 
Ben,  Havva ERTUĞRUL, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
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GENOM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 
 

Genom mühendisliği sadece karmaşık gen etkileşimlerini incelememizi 

mümkün kılmadı aynı zamanda sentetik biyoloji aracılığıyla yeni 

gelişmelere öncülük etti. Geçtiğimiz 10 yılda birçoğu Addgene’de 

mevcut olan genom mühendisliği tekniklerinin sayısı ve 

uygulanabilirliğinde muazzam gelişmeler görüldü. 

 

Birçok araştırma grubu eksojen (dış kökenli) DNA’nın mayalar veya 

bakteriler tarafından hücre içine alındığını ve genomlarına rastgele bir 

şekilde katıldığını kanıtladıkları zaman, 1970’lerin sonlarında genom 

mühendisliği alanı ortaya çıktı. Daha sonraki çalışmalar bu işlemin 

hedeflenen biçimde meydana gelebileceğini gösterdi. Addgene vektör 

yatırımcısı(depositor) Mario Capecchi hücrenin nukleusuna DNA mikroenjeksiyonunun hücresel 

homolog rekombinasyonu uyardığını ve hedeflenmiş genom modifikasyonu mümkün kıldığını 

farketti.1989’da, Mario Capecchi, Martin Evans ve Oliver Smithies genom mühendisliği için dönüm 

noktası olan ilk nakavt(knockout) farelerini oluşturdu. 

Cre-lox 
 

1980’lerin sonlarına doğru gen anlatımını kontrol etmek için günümüzde yaygın olarak kullanılan P1 

bakteriyofajından türetilen bir sistem olan Cre-lox rekombinasyonun girişi damgasını vurdu. Bugünlerde 

çeşitli promotörlerin kontrolüaltında veya promotörlerin uyarılabilir formunda, Cre rekombinaz özellikle 

fare transgeniklerinde gen anlatımının çok yönlü, hem zaman hem mekân olarak kontrolünü 

sağlar.Cre-lox sistemi yerel rekombinasyon olaylarına neden olmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu 

sistem P1 bakteriyofajından türetilmiş iki bileşenden oluşur: Cre rekombinaz ve loxP tanıma bölgesi. P1 

bakteriyofajı bu bileşenleri doğal viral hayat döngüsünün bir parçası olarak kullanır ve araştırmacılar 

genom manipülasyonunda kullanmak için bu bileşenleri viral hayat döngüsüne uyarlar. 

 

İlk başta “rekombinasyona sebep olduğundan” Cre rekombinaz olarak isimlendirilen,  daha sonra 

“halkalı durama getiren(çevrimleştirme) rekombinaz olarak bahsedilen Cre-rekombinaz, loxP tanıma 

bölgesinde molekül içi ve moleküllerarası rekombinasyondan sorumlu 38 kilo Dalton ağırlığında bir 

proteindir. Bu sistemin en önemli avantajı, Cre’nin diğer yardımcı(accessory) protein veya 

https://www.addgene.org/Mario_Capecchi/
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kofaktörlerden bağımsız olarak hareket etmesidir.Böylece çeşitli deneylerde geniş uygulama alanlarına 

imkân tanır. 

 

LoxP bölgeleri -P1’in üstünde- (çapraz) X lokusu-, 8 baz çiftlik uzun asimetrik çekirdek ayırıcı (core 

spacer) dizilerle ayrılmış iki tane 13 baz çiftlik uzun palindromik tekrarlardan oluşan 34 baz çiftlik uzun 

tanıma dizileridir. Core dizilerindeki asimetriklik loxP bölgesine spesifiklik(directionality) verir.Standart 

loxP dizisi ATAACTTCGTATA-GCATA-CATTATACGAAGTTAT’dir.  loxP dizisi P1 bakteriyofajından 

başka herhangi bir genomda doğal olarak meydana gelmez ve rastgele meydana gelme şansının 

neredeyse olmadığı bir uzunluktadır.Bu sepeble, bir DNA dizisindeki belirlenmiş konumlara loxP 

bölgelerinin eklemek aşağıdaki şekilde gösterilen çok özellikli manipülasyonlara izin verir. 

 

 
 
 
DNA manipülasyonları Cre-lox inversiyonları ile mümkün olur:Eğer loxP bölgeleri aynı DNA 

zincirinde ve zıt yönde konumlanmışsa, rekombinasyon inversiyona sebep olur ve loxP bölgeleri 

arasındaki DNA bölgesi ters çevrilir. 

 

Delesyon:Bu bölgeler aynı doğrultuda olurlarsa, loxP bölgeleri arasındaki dizi dairesel bir DNA 

parçacığı olarak kesilip çıkartılır (ve çıkarılan parça yok olur.)  

 

Translokasyon:Bu bölgeler ayrı DNA moleküllerindeyse, loxP bölgelerinde translokasyon meydana 

gelir. 
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HomologRekombinasyon ve CRISPR/Cas9’ a Doğru Yolculuk 
 

Homolog rekombinasyon genom mühendisliğinin mihenk taşıdır, ancak homolog rekombinasyon düşük 

frekansta gerçekleşmesi sebebiyle düzenlenme verimini kısıtlar. Düzenlenme oranını arttırmak için 

araştırmacılar endonukleazın kırık çift zincirli DNA’yı onarmayı engelleyen fonksiyonunu inaktive ettiler. 

Herhangi bir lokusa bu enzimlerin hedeflenmesi, DNA kırılımına sebep olur ve hücreyi hem homolog 

olmayan katılmaya(NHEJ) hem de homoloji yönelimli onarıma(HDR) maruz bırakır. DNA onarım kalıbı 

bulunmazsa NHEJ gerçekleşir ve onun hata yapmaya eğilimli yapısı inaktive mutasyonlara yol açar. 

HDR olması durumunda, onarım kalıbı istenen genomik modifikasyonları belirler ve hassas 

düzenlenmeye imkân tanır. Nokta mutasyonlarının veya rekombinasyon bölgelerinin DNA’ya 

sokulmasına ilaveten onarım kalıpları belli bir lokusa yönelimi olan bir genin oraya sokulmasında da 

kullanılır. 

 
Zinc Parmak Nükleazlar 
 
 

 
 
 
Zink parmak nukleazları etkili, hedeflenmiş nukleazların ilk aşamasını temsil eder. Zink parmak nukleaz 

serileri ZFN oluşumu için spesifik gen lokusuna bağlanmayı tasarlar, ve daha sonra Fokl nuklezıyla 

kaynaştırılır. Komşu iki bölgeyi tanıyan eşleştirilmiş ZFN’ler DNA’yı ikiye böler ve HDR başlatılır. Uzun 

sentez süresi ve modüler olmayan birleşim işlemi nedeniyle ZFN’lerin kullanımı sınırlandırlır. Bilişim 

aletleri hedefleme mekanizmasının gelişimine yardımcı olmasına rağmen her genomik lokusa uygun 

ZFN çiftleri tasarlamak mümkün değildir. 
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TALEN’ler 
 

 
 

İlk kez 2011 yılında rapor edilen TALEN’ler genom mühendisliğinde büyük bir çığır açtı. Bu modüler 

sistem Fokl endonukleazıyla kaynaştırılan Xanthomonas spp’den izole edilmiş- TAL etkileyici DNA 

bağlayıcı proteinlerden kökenlenir. Acemi bir bilim insanı sadece birkaç gün içerisinde bir TALEN 

yapabiliyorken tecrübeli bir bilim insanının bir ZFN yapması 6 haftasını alabiliyordu! Addgene’nin en 

gözde kiti haline gelen Golden Gate TALEN kitiyle birlikte TALEN teknolojisi, araştırma topluluğu 

tarafından hızla benimsendi. TALEN’lerin ihtiyaca göre düzenlenebilen DNA-bağlama özellikleri ayrıca 

gen anlatımının ayarlanması için özel transkripsiyon faktörlerinin tasarımına imkân tanıdı.   

 

CRISPR 

 
Genom mühendisliğinin daha fazla gelişemeyeceğini düşündüğümüz sırada, CRISPR(kümelenmiş 

düzenli aralıklarla dizilmiş kısa palindromik tekrarlar)/Cas9 sistemi ortaya çıktı. Bakterinin fajları 

tanımasına ve yok etmesine imkân veren bakteri bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenidir. Genom 

mühendisliği uygulamalarında yönlendirici(rehber) RNA (gRNA) dizi homolojisi,–çift sarmalın kırıldığı 

yer olan- belirli bir lokusa Cas9 endonükleazını hedefler. ZFN’ler ve TALEN’ler gibi CRISPR/Cas9 da 

HDR kullanır, fakat düzenlemeyi belirlemek için RNA kullanımı sistemi daha hassas ve şekillendirilebilir 

https://www.addgene.org/taleffector/goldengatev2/


20 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

yaptığı gibi aynı zamanda daha az pahalı ve vakit alıcı hale getirir. Bu sebeple, CRISPR/Cas9 yüksek 

verimli genom mühendisliği için çok kıymetli olduğunu kanıtlamıştır. CRISPR/Cas9 ayrıca bir 

organizmada birden fazla lokusu hedefleyebilir ve TALEN’ler gibi, bu sistem aynı zamanda diğer 

işlevlere de uyarlanmıştır. Hatta her hafta yayımlanan bu teknoloji kullanılarak elde edilen yeni 

belgelerle CRISPR’lar araştırma topluluğuna TALEN’lerden daha kolay ulaşılabilirdir. 

 
Diğer Önemli Genom Mühendisliği Araçları 
 

CRISPR’ın başarısıyla diğer genom mühendisliği araçlarını ihmal etmek doğaldı, ama yapmamalısınız! 

Doğal homolog rekombinasyon örnek alınarak yapılan, sistematik olarak DNA’yı değiştirmek için 

kullanılan bir teknik olan diğer HDR-kökenli yöntem, recombineering(yeniden birleştirme), genomda 

veya bakteriyel yapay kromozomda(BAC) düzenlemeler yapmak için E.coli’de yaygın olarak kullanılır. 

Onarım kalıbının yanındaki 50 baz çiftlik homoloji kolları, faj rekombinazları tarafından katalizlenen 

rekombinasyon bölgesini belirler. Onarım kalıpları PCR kullanılarak üretilebildiğinden 

recombineering(yeniden birleştirme) tıpkı CRISPR gibi kolayca ölçeklendirilebilir. Bakteriyel genom 

mühendisliğindeki uygulamalarına ek olarak, recombineering(yeniden birleştirme) diğer HDR genom 

mühendisliği yöntemleri için BAC-kökenli onarım kalıplarının oluşturulmasında faydalıdır. 

 

 HDR’nin dışında heyecan verici yeni bir gen aktarım yöntemi balık fosillerinden elde edilen uyuyan 

güzel transpozonları (Sleeping Beauty transposon) kullanılır. Transpozonlar hareketli DNA 

elementleridir ve bu yüzden gen transferi için idealdir. Bu sistem, biri ters tekrarlı dizilerle çevrili ilgi geni 

içeren ve diğeri transposaz taşıyan iki plaznmid arasında bölünür. Kotransfeksiyon sonrasında, 

transposaz plazmitten ilgi genini keser ve kırık çift ipliğin(double strand break) genoma ilgi genini 

integre etmesini kolaylaştırır. Sleeping Beauty 2009’da yılın molekülü seçildi ve viral vektör-aracılı gen 

aktarımına sağlam bir alternatif olarak gösterildi. 

 
 
 
 
 

 

 

http://blog.addgene.org/sleeping-beauty-awakens-for-genome-engineering
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Sonuç 
 

Parmak uçlarımızdaki çeşitli sağlam ve etkili genom mühendisliği yöntemleriyle, genom mühendisliğinin 

Altın Çağı’na girdik. Güncel çalışmalar, istenilen hedef lokus (veya lokuslar), yüksek özgünlük ve 

etkinlik sağlamak için klinik olarak faydalı olacağı umuduyla bu teknikleri geliştirmeye odaklandı. 

Addgene’de bulduğumuz en heyecan verici şey, dünyadaki bütün araştırmacıların bu araçları 

kullanmasını sağlayan ve sağlamaya devam edecek olan genom mühendisliğinin 

demokratikleşmesidir. CRISPR hakkındaki her şeyi öğrenmek adına okumaya devam edin. 

 

İleri okumalar için; 
 
1. Guo, Feng, Deshmukh N. Gopaul, and Gregory D. Van Duyne. “Structure of Cre recombinase complexed 

with DNA in a site-specific recombination synapse.” Nature 389.6646 (1997): 40-46. PubMed 

PMID:9288963. 

2. Addgene’s Genome Engineering Guide 
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CRISPR NEDİR? 
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CRISPR Nedir? 

CRISPR'ın TARİHİ 
 

CRISPR devrimi başladı ve hiçbir yavaşlama emaresi göstermiyor. Prokaryotik uyarlayıcı bağışıklığın 

anahtarı olan bu sistem, özellikle genom mühendisliğin etkisi altında kaldığı kanıtlanmıştır. 

CRISPR/Cas, kolay bir şekilde sinyali çoğaltma ve sinyal seviyesini düzenlemenin yanısıra esneklik 

sağlar, bu da daha önceki sistemlerin kapasitesinin çok ötesinde bir durumdur. Prokaryotlar, 

CRISPR/Cas 'dan virus kaynaklı istilacılara karşı güçlü bir savunma stratejisi olarak uzunca bir süredir 

istifade edilmektedir ve sonunda bu sistemin sadece araştırma uygulamaları için kullanışlı olduğu 

ortaya çıkıyor. 

 

CRISPR/Cas: Bir uyarlayıcı bağışıklık sistemi 
Şekil 1:Bir bakteriyel 

uyarlayıcı bağışıklık sistemi 

olarak CRISPR/Cas'a genel 

bir bakış. Yabancı bir virüs 

veya plazmid DNA'sı hücreye 

girdiğinde bir Cas kompleksi 

onu tanır ve küçük parçalara 

ayırır(1), CRISPR sırasının 

sonuna yeni bir ara parça 

ekler(2).Bu sıra geçmiş 

istilacıların DNA'larının küçük 

parçalarını içerir(3),fakat 

PAM bölgelerini içermez,Bu 

yüzden "self " (şahsi) olarak 

tanınır.CRISPR dizilişi uzun 

bir RNA'ya yazılır(4),bu 

RNA'lar daha sonra olgun 

crRNA'lara ayrılır(5).Bu crRNA'lar Cas kompleksini dizi özgüllüğünden baz alınan yabancı DNA'lara 

götürür(6).Bu işlem DNA'nın bölünmesine ve tahrip edilmesine yol açar(7). 
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CRISPR Zaman Çizelgesi 1987-2015 
 

 

CRISPR "Clustered Regularly Interspaced Short Palindomic Repeat" (kümelenmiş düzenli aralıklı kısa 

palindromik tekrar)  dizileri ilk olarak 1987'de E.Coli'nin genomunda keşfedilmiştir(1),Fakat onların 

bakteriyofajlara karşı bir koruyucu işlevine 2007'ye kadar açıklık getirilmedi(2). İlk deneyler, yoğurt ve 

peynir üretimi için önemli bir bakteri olan S. thermophilus'u, eksojen faj DNA'sının bakteri genomuna 

CRISPR tekrarlarının bir parçası olarak dâhil edilebileceğini test etmek için yırtıcı fajlara maruz bıraktı. 

Polimeraz, nükleaz ve helikazı kodlayan Cas(CRISPR ilişkili) genler bu süreçteki çeşitli rollerini 

belirlemek için bozuldu. Bilim adamları prokaryotların bir uyarlayıcı bağışıklık sistemi geliştirdiği 

hipotezini kurdu, bu durum çeşitli Cas genlerini kullanarak sadece istila eden fajların kaydını tutmakla 

kalmaz aynı zamanda tekrar maruz bırakıldığında fajın yok edilmesini sağlar(2,3)(şekil 1).  Daha belirli 

bir biçimde, özelleşmiş Cas proteinleri, yabancı DNA'yı yaklaşık 30 bp uzunluğunda küçük parçalara 

sokar ve bunları CRISPR dizisine yapıştırır. Ayrı Cas proteinleri daha sonra CRISPR RNA'ları 

(crRNA'lar) üretmek için CRISPR bölgesini ifade eder ve işler. Dizi homolojisi vasıtasıyla, bu crRNAlar 

bir Cas nukleazını, türe özgü protospaser bitişik motifin (PAM) yanında bulunan belirlenmiş dışkökenli 

genetik materyali yönlendirir. CRISPR/Cas kompleksi yabancı DNA'ya bağlanır ve onu işgalciyi yok 

etmek için parçalara ayırır. Arke genomlarının % 95'inde ve bakteri genomlarının %48'inde bulunan 

CRISPR sistemleri, PAM dizilimlerindeki çeşitlilik ve Cas proteinlerinin sayısı ve tipi bakımından son 

derece çeşitlidir (4). Makarova ve arkadaşlarının sınıflandırması, paylaşılan özelliklere ve evrimsel 

benzerliğe dayalı olarak 5 tip ve 16 alt tipi tanımlar. Bunlar, genomik DNA'yı parçalayan efektör 

kompleksinin yapısına dayanan iki büyük sınıfa ayrılır (5). Tip II CRISPR/Cas sistemi, genom 

mühendisliğinde ilk kez kullanılmış ve 2015 yılında V tipi olmuştur.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26411297
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Karşı Koyma: Fajda Anti-CRISPR Genlerin Evrimi 
 

CRISPR / Cas uyarlanabilir bağışıklık sistemi, prokaryotların hayatta kalmalarını sağlamak için bir 

galibiyet stratejisi gibi görünmektedir, ancak yenilmez değildir. Orijinal S. thermophilus deneylerinde, 

öldürücü faj 858, S1 ara bölgesi içinde tek noktalık mutasyonlar üretebildi, böylece Cas nükleazlarının 

onu yeniden tanımlamasını ve dolayısıyla CRISPR/Cas savunma mekanizmasını atlatmasını engelledi 

(3). Şaşırtıcı bir şekilde CRISPR/Cas'ı nötralize eden sadece birkaç gen tespit edilmiştir. 2013'te 

yapılan bir araştırma, Pseudomonas aeruginosa'ya bulaşan bakteriyofajlarda beş farklı "anti-CRISPR" 

geni buldu. Bu genler sadece Tip I-F sistemini devre dışı bırakabiliyorlardı ve diğer CRISPR alt 

türlerine tercüme edilemiyorlardı. Sonraki çalışma, P. aeruginosa'da Tip I-E CRISPR/Cas'ın 

çalışmasını engelleyen anti-CRISPR'leri buldu, ancak bu genler E. coli gibi diğer bakterilerde I-E tipi 

aktiviteyi engellemez (7). 

 

Daha sonraki çalışmalar, bu anti-CRISPR genlerinin CRISPR/Cas'ı bloke etmek için çeşitli 

mekanizmalar kullandığını göstermiştir. İncelenen üç proteinin ikisi CRISPR-Cas kompleksinin DNA'ya 

bağlanmasını engelledi, ancak farklı kompleks altbirimleri bağlayarak bunu yaptı. Bir başka anti-

CRISPR, helikaz-nükleaz Cas3'e bağlanır ve böylece CRISPR-Cas kompleksine işe alımını engeller 

(8). CRISPR sistemlerinin yüksek çeşitliliği, birçok keşfedilmemiş anti-CRISPR genlerinin olabileceğini 

belirtmektedir, ancak bu genler daha önce karakterize edilmiş anti-CRISPR'lerde görüldüğü gibi, 

muhtemelen sınırlı koruma sağlayacaktır. Bakterilerin ve fajın birbirlerine karşı nasıl yeni stratejiler 

geliştirdiklerini görmek için bu moleküler silahlanma yarışını izlemek önemli olacaktır. Mevcut CRISPR 

sistemleri gibi bu savaşlar da, daha önce genom mühendisliği için hayal bile edilmemiş araçlar 

sağlayabilir. 

 

Genom Mühendisliği Uygulamaları 
 

Jinek ve arkadaşları2012’de önce CRISPR/Cas'ın in vitro olarak hedeflenmiş DNA bölünmesi için 

programlanabileceğini göstermiştir (9). Cong ile arkadaşları ve Mali ile arkadaşları 2013'te hücre 

kültüründe CRISPR/Cas tabanlı genom düzenlemesini tanımladı (10, 11).PubMed dört yıldan kısa bir 

süre sonra,  CRISPR ile ilgili 2600'den fazla yayın listeliyor bunların çoğu, aracın özgüllüğünü, 

ortogonalitesini ve çeşitli türlerde çoğaltılabilirliğin yanı sıra yeni uygulamaların geliştirilmesi için 

çalışmaktadır. İlk CRISPR kâğıtları genom düzenlemelerinin iki ana kategorisini tanımladı. İlk olarak, 

Cas9 tarafındandan indüklenmiş çift iplik kırılması homolog olmayan ucun birleştirilmesi ile onarabilir ve 

birhedef geni bozan insersiyonlar/delesyonlar hata üreten bir süreçtir. Diğer yandan, homolojikolları bir 

onarım şablonu verilirse; kırık, bu şablona göre onarılabilir işte bu da hassas gen düzenlemesine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287722
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imkânsağlar. Bu düzenlemeler,  hasta insanlarda görülen mutasyonları, protein etiketlerini veya 

loxP/FRT bölgelerini içerebilir. Homoloji-yönlendirilmiş tamir (Homology-directed repair (HDR)), 

kullanıcıların endojenlerde eşi benzeri görülmemiş hız ve özgüllükle birlikte çeşitli değişiklikler 

yaratmalarını sağlar. 

 

CRISPR/Cas teknolojisi gelişimi yönlendirilmiş özgüllüğü artırmaya doğru çok çalışma ile gerçekten 

şaşırtıcı bir hızda gerçekleşti. Sadece bir DNA sarmalını kesen bir "nickase" mutantı eşleştirilmiş 

gRNA'lar ile hedef dışı bölünme frekansını düşürmek için şimdi yaygın olarak 

kullanılmaktadır(10).gRNA uzunluğu da optimize edilmiştir; 20 baz homolojisine sahip kesik gRNA'lar 

hedef dışı aktiviteyi daha az gösterir(12).İki heycan verici Cas9 varyantları, rasyonel olarak tasarlanmış 

mutasyonlar nedeniyle düşük hedef dışı faaliyet görüntülenir. Mutasyonlar geliştirilmiş SpCas9'da 

(eSpCas9)  azaltılırenzimin helikaz aktivitesi, hedef üzerinde düzenleme verimliliğinden ödün 

vermeden hedef dışı bölgelerde bölünmeyi düşürür(13).Benzer şekilde, SpCas9-HF normalde hidrojen 

bağlarıyla oluşan DNA SpCas9 kalıntılarında mühendislik mutasyonları içerir.ESpCas9 gibi, SpCas9-

HF, hedef dışı etkileri tam olarak saptanamayan seviyelere düşürür(14).Staphylococcus aureus gibi 

diğer bakteri türlerinden çoklu Cas9 ortologları da karakterizeedilmiştir. Bu ortologlar, birden fazla 

Cas9'ların birlikte kullanılmasına imkân sağlayan ve çapraz reaksiyona girmeyen farklı PAM 

bölgelerine sahiptir. SpCas9 mutantları alternatif PAM bölgeleri ile de tespit edilmiştir. Bir mutant, 

D1135E, aynı 3'-NGG PAM'ı alıkoyar ancak bu PAM dizisi için wt SpCas9'dan daha seçicidir ve bu da 

hedef dışı etkilerin sıklığını azaltabilir (16).Bir başka CRISPR nükleazı olan Cpf1, AT-zengin 

genomlarında hedefleme geliştirerek bir 5'-TTN PAM'ı tanır (17). Olası PAM dizilerinin bu şekilde 

genişlemesi her genomdaki her lokusu hedefleyebilmemiz için bizi daha da yakınlaştırıyor. PAM gerekli 

düzenleme bölgesine çok yakın olduğunda düzenleme verimliliği arttıkça PAM çeşitliliği HDR 

uygulamalarını da artıracak. 

 

CRISPR/Cas genetiği çeşitli model organizmalarda gerçekten devrim yaptı. C. elegansbiriydi. C. 

elegans, CRISPR'nin uygulandığı ilk organizmalardan biriydi - bugün, sadece birkaç saatlik el 

çalışmayla C. elegans'da bir protein füzyonu veya fonksiyon kaybı üretilebilir(18)! CRISPR'yi kullanarak 

Zebra balığı ve Drosophila’da kolayca değiştirilebilir (19,20). Bunlar memeli sistemlerle ilgilenenleriçin 

CRISPR, knockout veya mutant hayvanlar üretmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmiştir; Cas9 

ve uygun gRNA'yı kodlayan RNA'yı fare embriyolarına enjekte etmek verimli mikrop çizgisi 

düzenlemeye neden olur(21).SaCas9'u adeno-ilişkili viral vektörlerle birleştirmek, farelerde doğum 

sonrası genom düzenini gerçeğe dönüştürdü (15).CRISPR/Cas ile genom düzenlemesi sadece basit 

değil aynı zamanda ölçeklenebilir. Birden fazla lokusu hedefleyen çoklu gRNA'lar aynı hücrede veya 

organizmada kolayca ifade edilebilir. Bir lokusu hedeflemek için RNA kullanımı genetik taramaları etkisi 



27 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

altında kalan CRISPR'i oluşturur. Havuz olusturulmuş gRNA kütüphaneleri, verilmiş bir fenotip için 

önemli olan genleri tanımlamada kullanılabilir. Mevcut kütüphaneler, gen nakavtlarının yanı sıra 

transkripsiyonel aktivasyon veya represyon için kullanılabilir(24).CRISPR/Cas9 yeni nesil dizilimin gücü 

ile birleşince,  genom tarama için şimdiye kadar olan en güçlü sistemdir. 

 

Düzeltilmeyen Uygulamalar İçin CRISPR'ı Kullanma 
 

Bilim adamları, DNA dizilimini değiştirmeden biyolojiyi bozmak ve incelemek için CRISPR Cas9'un 

hedefleme kabiliyetini de kullandılar. Örneğin, araştırmacıların belirli genlerin transkripsiyonunu aktive 

etmesini veya devre dışı bırakmasını sağlayan mevcut füzyon proteinleri ile birlikte katalitik ölü bir Cas9 

mutantı (dCas9),  özellikle yararlıdır (25). Nükleer organizasyona yeni çalışma imkânı tanıyan genomik 

yerlerin görselleştirilmesine Floresanla etiketlenmiş dCas9, yardımcı olur (26).  Epitop işaretli dCas9, 

enCHİP adı verilen bir işlem olan bir genomik lokusu ve onun ilişkili proteinlerini veya RNA'larını 

saflaştırmak için de kullanılabilir(27).Özel bir antikora ihtiyaç duymadan spesifik protein izolasyonunu 

sağlayan, endojen proteinleri etiketlemek için birçok yöntem geliştirildi (28,29). 

 

Gelecekteki yönlendirmeler 
 

CRISPR'ın hızla artan popülaritesi ile RNAi ve iPS hücrelerini yansıtan ve eski ZFN'ler ve TALE'lerin 

hızını aşarak sadece birkaç yılda ne kadar ilerleme kaydedildiğini görmek şaşırtıcı değil. Genom 

mühendisleri, çeşitli biyolojik ve translasyonel teknolojiler için çok uygun, programlanabilir bir platform 

geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Biyoteknoloji şirketleri, CRISPR'ın genetik hastalığı tedavi 

etmek için iyileştirici uygulamalarını araştırıyor; bununla birlikte, hedef dışı düzenleme riski çok düşük 

veya varolması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Science’da eşzamanlı olarak yayınlanan üç 

çalışma,Duchenne Musküler Distrofi (DMD)'den müzdarip farelerin in vivo tedavisini göstermektedir; 

bu çalışmalar bir hastalık modelinde postnatal genom düzenlemesinin başarılı olduğunun ilk kanıtıdır 

(30, 31, 32).Bilim adamları, tarımda ve tedavi edici uygulamalarda kullanılan CRISPR düzenlemesi ile 

ilişkili etiği tartışmak için 2015 yılında Uluslararası İnsan Gen Düzenleme Zirvesi ile toplandı ve onlar 

postnatal ve germline düzenleme ihtimali ile mücadele etmeye devam ediyor. Araştırma dışı 

uygulamaları içeren etik tartışmalarına rağmen CRISPR'nin temel araştırmalar için gerçekten yıkıcı bir 

teknoloji olduğu açıktır. Hemen hemen her model sistemin veya biyolojik konunun uyarlanabilmesi 

CRISPR/Cas'ın güzelliğidir ve sonuçları görebilmek için bir uzman olmanıza gerek yok! Addgene, 

araştırmacılara önceki deneysel başarıları harekete geçirmeyi ve CRISPR/Cas araç setini, laboratuar 

protokollerini göndererek, alan uzmanlarından ipuçları sağlayarak daha da geliştirmiş ve çeşitli 
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uygulamalar için kullanılan çok sayıdaki plazmite ulaşmayı sağlamıştır. Bu e-Kitabın CRISPR 

araçlarının hızlı kullanımını ve geliştirilmesini kolaylaştıracağını umuyoruz! 
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CRISPR/CAS9 Sisteminin Parçaları 
 
En temel düzeyde değerlendirmek gerekirse, CRISPR/Cas9 genom düzenleme sistemi, genomu 

kesebilmek için spesifik olmayan Cas9 ya da Cpf1 gibi endonükleazları kullanır. Ayrıca, küçük bir RNA 

(kılavuz RNA-gRNA), araştırmacı tarafından belirlenen kesim bölgesini tanıması için nükleaza rehberlik 

eder. Bu kısımda, CRISPR sistemi içinde büyük rollere sahip parçalar hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi 

vereceğiz.  Bu bölümü okuduktan sonra, CRISPR terminolojisinin büyük kısmını anlayacağınızı ve 

çeşitli CRISPR/Cas9 bileşenlerinin işlevlerini tanımlayabileceğini umuyoruz. CRISPR ile alakalı 

herhangi bir terimi hızlıca araştırmanız gerekiyorsa, aşağıdaki CRISPR sözlüğüne bakabilirsiniz. Bu 

bölümün, CRISPR sisteminin parçaları hakkında genel bir bilgi vermek için tasarlandığını, ancak her 

zaman yeni Cas9 varyantlarının keşfedilebileceğini lütfen unutmayın. Keşfedilen bu farklı sistemlerin 

çalışma gereksinimleri değişebilir (Örneğin, yeni bulunan nükleaz çeşitlerinin ilginç özelliklerini içeren 

Cpf1 bölümünü okuyabilirsiniz).  

 

Endonükleaz 
 
CRISPR/Cas9 sisteminin doğal halinde, genom 

düzenlenmesi sırasındaendonükleazın fonksiyonunu 

gerçekleştirmesi için gerekli olan rehber RNA’larla birlikte 

yabancı DNA’nın işlenmesinden sorumlu çeşitli enzimler 

bulunurken, CRISPR sisteminde ihtiyaç duyulan tek 

protein sadece Cas9 endonükleazı (ya da bir varyantı)’ 

dır.  Bu tek protein; (1) rehber RNA’ya bağlanmak, (2) 

rehber RNA varlığında, PAM dizisinin 5’ ucuna olmak 

kaidesi ile hedef DNA’ya bağlanmak, (3) çift zincir 

kırılması (DSB) sonucunda hedef DNA’yı genomdan 

ayırmak için gerekli tüm elemanlara sahiptir.   

 

 

 

http://blog.addgene.org/topic/crispr
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1- Rehber RNA’ya Bağlanmak 
 
Rehber RNA, Cas9’un, olası birçok lokus içerisinden spesifik bir genomik yeri kesmesini sağlar. 

(Rehber RNA aşağıda daha ayrıntılı anlatılacaktır.) 

 

 
2- Rehber RNA Varlığında, PAM Dizisinin 5’ Ucuna Olmak Kaidesi ile Hedef DNA’ya 
Bağlanmak 
 
Cas9 endonükleazının hedef genomik lokusa bağlanmasına, hem hedef diziyi içeren rehber RNA 

(gRNA) hem de hedef sekansın bitişiğindeki DNA motifi (PAM) olarak bilinen 3 bazlı bir dizi aracılık 

eder. Çift zincirli DNA’nın Cas9 tarafından kesilmesi için, rehber RNA ile hedeflenen dizinin hemen 3’ 

ucunun PAM sekansını içermesi gerekir. Hem PAM dizisi hem de rehber RNA (gRNA) olmadığında, 

Cas9 hedef diziye bağlanamayacak ve de kesemeyecektir. Farklı organizmalardan elde edilen Cas9 

enziminin homologları ya da çeşitli lablarda geliştirilen mutant Cas9’lar (bkz. Cas9’un elde edildiği Tür/ 

Enzim varyantı tablosu) farklı PAM dizilerine sahiptir. Farklı PAM dizileri, araştırmacıların farklı 

genomik lokusları hedefleyebilmesini sağlar. 

 
3- Çift Zincir Kırılması (DSB) Sonucunda Hedef DNA’yı Genomdan Ayırmak 
 
Cas9 ve varyantlarının 2 endonükleaz domaini vardır: N ucu RuvC benzeri nükleaz domaini ve protein 

merkezine yakın HNH benzeri nükleaz domaini.  Cas9’un hedefe bağlanması ile hedeflenen DNA 

zincirinin karşılıklı kesebilmesi için bu 2 nükleaz domaininin gerekli pozisyona getirilmesi gerekir. Bu 

yüzden, Cas9 konfirmasyonel değişikliğe uğrar. Böylece, Cas9 aracılığı ile oluşan DNA hasarının nihai 

sonucunda, hedef DNA üzerindeki PAM dizisinin yaklaşık 3-4 baz yukarısında çift zincir kırığı oluşur.  
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Cas9’un elde edildiği Tür/ Enzim 
varyantı 

PAM sekansı 

Streptococcus pyogenes (Sp); SpCas9 NGG 

SpCas9 D1135E varyantı NGG (NAG bağlanması azaltılmış) 

SpCas9 VRER varyantı NGCG 

SpCas9 EQR varyantı NGAG 

SpCas9 VQR varyantı NGAN ya da NGNG 

Staphylococcus aureus (Sa); SaCas9 NNGRRT ya da NNGRR(N) 

Neisseria meningitidis (NM) NNNNGATT 

Streptococcus thermophilus (St) NNAGAAW 

Treponema denticola (TD) NAAAAC 

Cpf1 (farklı türlerden) TTN 

Farklı türlerden ilave Cas9’lar PAM dizisi karakterize edilmemiş 
olabilir 

 

Sentetik Rehber RNA (gRNA ya da sgRNA) 
 
Doğal Tip II CRISPR/Cas9 sisteminde, Cas9, iki RNA’nın yardımı ile hedef bölgelere yönlendirilir. Bu 

RNA’lar, crRNA:Cas9 için genomik hedefi belirler; tracrRNA: crRNA’yı Cas9’la bağlayan bir iskelet 

görevi görür ve CRISPR dizilerinden üretilen öncül-crRNA'ların olgun crRNA’lara dönüşmesini 

kolaylaştırır. CRISPR tabanlı genom düzenleme sistemlerinin çoğunda, bu iki küçük RNA, rehber RNA 

(gRNA) ya da tek rehber RNA (sgRNA) olarak bilinen tek bir RNA dizisi haline getirilmiştir.  E-kitabın 

kalan kısmında, bu RNA kompleksini ‘‘gRNA’’ olarak isimlendireceğiz. Rehber RNA (gRNA), hem Cas9 

enzimin spesifik bir genomik lokusa yönlendirilmesini sağlayan 20 bazlık hedef diziyi (gRNA targetting 

seq.) hem de Cas9’un bağlanması için gerekli olan gRNA iskele diziyi (gRNA scaffold seq.) içerir. 

Genom düzenlemesinde CRISPR/Cas9 sistemi kullanıldığında, araştırmacılar Cas9’u, hedefledikleri 

diziye yönlendirmek için tasarladıkları bir gRNA'ya (bkz. gRNA tasarımı ipuçları) ve genom 

modifikasyonunu sağlamak için seçtikleri bir Cas9 varyantına (uygun PAM sekansı ile) ihtiyaç duyarlar.  

 

CRISPR Tarihçesi ile İlgili Bazı Notlar 
 
Bakteriyel genomlardaki CRISPR dizileri (arrays), özgün dizilerle ayrılmış tekrar dizileri içerir. 

Araştırmacılar bu dizileri ilk keşfettiklerinde fonksiyonlarını bilmedikleri için, tekrar elementlerine basitçe 

‘’doğrudan tekrarlar’’ (direct repeats), tekrarlar arasındaki özgün DNA bölgelerini ‘’boşluk’’ (spacers) 

olarak adlandırdılar (bkz bir sonraki figür). 
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Yıllar süren araştırmalar sonucunda, artık, her ‘doğrudan tekrarın’ bitişiğindeki ‘boşluk’ ile birleşik 

olduğunu ve tek bir crRNA’yı kodladığını biliyoruz. Bir ‘doğrudan tekrar’ bölgesi, öncül-crRNA’ın olgun 

crRNA’lara dönüştürme ve tracrRNA bağlanması için gerekli olan sekansları içerir. Öte yandan, ‘boşluk 

bölgeleri’, her bir crRNA'ya özgü, yabancı DNA hedef sekanslarıdır.  

 

Alt satır: ‘Doğrudan tekrar bölgesi’ (direct repeat region) ile birleşen tracrRNA, gRNA'nın iskele kısmını 

oluşturur. ‘Boşluk bölgesi’ (spacer region) ise hedef sekansı oluşturur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doğal CRISPR dizilerinin (arrays) ve yabancı bir DNA’nın genomdan çıkarılması işleminin özetlenmesi. 
A) Bakteriyel genomda bulunan CRISPR dizileri, ‘doğrudan tekrar bölgeleri’ ve ‘boşluk bölgelerinin’ her 
ikisini de içeren öncül-crRNA’ları transkribe eder. B) RNaz III, tracrRNA ve Cas9 bu transkriptlere 
bağlanır ve C) trancrRNA/Cas9 kompleksine bağlı olgun crRNA’ları öncü formundan ayırır. D) Olgun 
crRNA’a, Cas9’a hedef DNA’ya ulaşması için rehberlik eder. E) Hedef DNA, çıkarılacak olan bölgedir. 
F) Çıkarılma işlemi çift zincir kırılması ile sonuçlanır. Bir ‘gRNA’, araştırmacılar tarafından tracrRNA ile 
crRNA’nın hibrit hali şeklinde tasarlanan formudur. ‘Doğrudan tekrar bölgesi’ (direct repeat region) ile 
birleşen tracrRNA, gRNA'nın iskele kısmını oluşturur. ‘Boşluk bölgesi’ (spacer region) ise hedef 
sekansı oluşturur.  
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CRISPR Sözlüğü 
Aşağıdaki tabloda CRISPR genom mühendisliği ve CRISPR çalışmaları ile alakalı makalelerde geçen 

genel terimleri ve tanımlarını bulabilirsiniz. Bu sözlüğü referans olarak kullanma adına faydalı 

bulmanızı umuyoruz. 

Terim Tanım 
Cas (CRISPR Associated Protein) CRISPR Bağımlı Protein, Cas9 nükleazı Tip II CRISPR 

sistemindeki aktif bir enzimdir 
CRISPR (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palendromic 
Repeat) 

Düzenli Kümelenmiş Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar, 
patojenlere karşı savunmada kullanılan bakteri 
genomundaki bir bölge 

CRISPRa CRISPR aktivasyonu, hedef gen ekspresyonunun 
artırılması için gRNA ile birlikte İnaktifdCas9 (deadCas9) 
ya da dCas9-aktivatörünün kullanılması 

CRISPRi CRISPR İnterferans, hedef gen transkripsiyonunun 
baskılanması ya da azaltılması için gRNA ile birlikte 
dCas9 (deadCas9) ya da dCas9-represörünün 
kullanılması 

Cut DNA çift zincir kırığı, Cas9’un wild tip fonksiyonu 
dCas9 İnaktif Cas9 (Nuclease dead Cas9), Cas9’un enzimatik 

olarak inaktif formu; DNA’ya bağlanabilir ama kesemez 
DSB (Double Strand Break) Çift Zincir Kırığı, karşılıklı zincirleri hedefleyen 2 Cas9-

nikaz ya da bir Cas9 vasıta ile DNA’nın her iki zincirinde 
olan kırılma 

Dual Nickase/Double Nick Tek bir Cas9 ve 2 farklı gRNA (Çift zincir kırığı 
oluşturmak için karşılıklı DNA zincirleri üzerinde yakın 
mesafe içinde bağlanırlar) kullanılarak hedef dışı etkinin 
azaltılmasına yönelik yöntem 

enChIP DNA’ya bağlanan molekül tabanlı ChıP (Engineered 
DNA-binding molecule-mediated ChIP), genomik bölge 
ile ilişkili moleküllerin belirlenmesi için işaretli 
dCas9+gRNA kullanılarak spesifik genomik bölgenin 
pürifiye edilmesi 

Genetic modification or manipulation  
(Genetik modifikasyon ya da 
manipülasyon) 

Gen baskılanması-aktivasyonu, gen nakavt dâhil her türlü 
genetik değişim  

gRNA Rehber DNA, sentetik olarak endojen bakteriyel tracrRNA 
ve crRNA’nın birleştirilmiş formu;  Hem Cas9 nükleazın 
iskele kurup/bağlanmasını hem de istenen DNA’nın 
hedeflenme spesifitesini sağlar; Doğal olarak bulunmaz; 
Tek rehber DNA (single guideRNA) ya da ‘sgRNA’ olarak 
da isimlendirilir 
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gRNA scaffold sequence 
(gRNA iskele dizisi) 

gRNA içinde bulunan Cas9’un bağlanmasında sorumlu 
sekans; Cas9’un hedef DNA’ya bağlanmasına rehberlik 
eden 20 bazlık boşluk(spacer)/hedef diziyi içermez 

gRNA targeting sequence 
(gRNA hedefleme dizisi) 

Genomik DNA’da PAM sekansından önce gelen 20 
bazlık dizi; gRNA ekpresyon plazmitine yerleştirilen dizi; 
PAM dizisi ya da gRNA iskele dizisi içermez 

HDR (Homology Directed Repair) Homology Bağımlı Onarım; Tek ya da çift zincir kırıklarını 
kalıp olarak kullanan DNA tamir mekanizması 

InDel (Insertion/Deletion) Ekleme/Çıkarma; Açık okuma çerçevesinde (ORF) 
kayma, ve/veya prematür stop kodonun oluşması ile 
gende bozulmaya neden olan mutasyonlar  

NHEJ (Non-Homologous End-Joining) Serbest uçların homolog olmayan bağlanması; Sıklıkla 
InDel’lerle ortaya çıkan DNA tamir mekanizması 

Nick Çift zincirli DNA’nın sadece tek bir zincirinde oluşan kırık; 
Normalde HDR ile tamir edilir. 

Nickase Cas9’ın 2 nükleaz domaininden birinin inaktif olması; Her 
iki domainden biri olabilir (RuvC ya da HNH); Hedef 
DNA’nın sadece bir zincirinin kesilebilmesi  

Off-target effects or off-target activity  
(Hedef dışı etki/aktivite)  

İstenmeyen bir genomik lokasyonda yeterli miktarda 
homolog Cas9’un toplanması ile, gRNA hedefleme dizisi 
ile belirlenen lokasyonun Cas9 tarafından kesilmesi; Bu 
etki double-nick ile azaltılabilir 

On-target activity  
(Hedefe yönelik aktivite) 

İstenen genomik lokasyonda yeterli miktarda homolog 
Cas9’un toplanması ile, gRNA hedefleme dizisi ile 
belirlenen lokasyonun Cas9 tarafından kesilmesi 

ORF (Open Reading Frame) Açık okuma çerçevesi; Geni oluşturan kodonlar 
PAM (Protospacer Adjacent Motif) Cas9’un hedef DNA’ya bağlanması için gerekli; Hedef 

diziden hemen sonra olmak zorunda 
PCR (Polymerase Chain Reaction) Polimer Zincir Reaksiyonu (PZR); Belirli bir DNA 

bölgesini amplifiye etmede kullanılır 
sgRNA Rehber DNA; Sentetik olarak, endojen bakteriyel 

tracrRNA ve crRNA’dan elde edilen hedefleme ve iskele 
dizisinin birleştirilmiş formu; Genom mühendisliği 
çalışmalarında, Cas9’un spesifik genomik lokusu 
hedeflemesinde kullanılır; ‘gRNA’ olarak da isimlendirilir 

Target sequence  
(Hedef Dizi) 

gRNA hedefleme dizisinin genomik hedefi; gRNA+PAM 
dizisinden oluşan 20 bazlık dizi; gRNA hedefleme dizisi 
ile karıştırılmamalıdır 
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PAM (Protospacer Adjacent Motif) İhtiyacı ve SpCAS9 Ötesinde 
CRISPR’ın Genişlemesi 

 

Farklı genomlar ve genomik hedefler onları 

etkin bir şekilde düzenlemek için çeşitli 

araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Çeşitli doğal 

ve tasarlanmış Cas9 formlarının, CRISPR’ın 

yeni genomik lokusa olan erişiminin 

genişlemesinde nasıl kullanıldığını öğrenmek 

için okumaya devam ediniz.  

 

 

 

Daha Çok PAM Sekansları İhtiyacı  
 

CRISPR/Cas9, PAM sekansının yukarı yönünde yer alan ve geri kalan genomla karşılaştırıldığında 

eşsiz olan herhangi bir istenen genomik hedefin düzenlenmesinde kullanılabilir. Bir PAM sekansı Cas9 

için bir bağlanma sinyali görevi gören bir kısa esnek DNA(genellikle 3-5 nükleotid)’dır ve bu sekansın 

varlığı Cas9-aracılığıyla gerçekleşen DNA ayrılmasında mutlak bir gerekliliktir. Yaygın olarak kullanılan 

S.pyogenes Cas9(5’NGG’3) için olan PAM sekansları insan genomu genelinde çok miktarda 

bulunmasına rağmen Cas9-aracılığıyla gerçekleşen knockout veya modifikasyon için belirli genleri 

hedeflemek için her zaman doğru konumlanmış değillerdir. Buna ek olarak, bir hedef sekansı genomun 

başka yerinde daha yüksek homolojiye sahip olabilir. Bu ilave sekanslar (“hedef-dışı” denilen) belki 

istemsizce söz konusu olan gen üzerinde CRISPR kullanılarak denenen genom mühendisliği girişimleri 

sırasında mutasyona uğramış olabilirler. Uygun PAM sekanslarının yetersiz olması Homoloji Yönlenik 

Tamir (Homology Directed Repair-HDR) kullanılarak denenen gen düzenlemeleri için önemli bir 

husustur çünkü hedef bölgelerin düzenlenecek olan bölgeye çok yakın konumda oldukları durumda 

HDR-kullanılarak yapılan gen düzenlemesi en etkin haldedir. Bu sebeple, tek bir uygun PAM sekansı 

için duyulan gereksinim CRISPR kullanılarak yapılan tüm insan genomu kapsamındaki genomik lokus 

modifikasyonlarında teknik bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bölümde bu kısıtlamanın 

üstesinden gelmek için iki yöntemden bahsedeceğiz: 1) özgün S. pyogenes Cas9 varyantlarının çeşitli 

PAM sekanslarıyla kullanımı ve 2) S. pyogenes haricindeki türlerden elde edilen Cas9 homologlarının 

kullanımı  
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Sentetik S. pyogenes Cas9’ları  
 

Kleinstiver ve ark. (1) bakterilerde bir seri pozitif seleksiyon taramaları yaparak NGA veya NGC PAM 

sekanslarının yukarı yönünde yer alan hedef DNA sekanslarını ayırabilen S. pyogenes Cas9 

mutantlarını belirlemeye çalışmışlardır. Bu taramalar neticesinde, PAM bağlanma özgüllüğü değişen 

dört özgün SpCas9 varyantlarını belirlediler; 

 

 

 

Özellikle, hala standart S. pyogenes PAM sekansını (5’NGG’3) tanıyabilen D1135E varyantı, doğal-

fenotip SpCas9 ile karşılaştırıldığında NGG PAM sekansına NGA PAM sekansından daha fazla 

seçicidir. Bu varyant belki bu sebeple doğal-fenotip SpCas9 yerine kullanıldığında, NGG PAM 

sekanslarına komşu olan DNA hedeflerindeki genom modifikasyonlarının özgüllüğünü artırabilir. Geriye 

kalan varyantlar (VQR, EQR ve VRER) özgün PAM sekanslarını (yukarıda belirtilen) tanımaktadır.  

Önemle belirtmek gerekir ki, VQR, EQR ve VRER Cas9 varyantları memeli hücrelerinde ve zebra 

balığı (zebrafish) embriyolarında ifade edildiğinde genomik DNA’yı ayırma kapasitesine sahiptirler ve 

doğal-fenotip SpCas9 kullanılarak modifiye edilemeyen genomik lokusunu modifiye etmekte 

kullanılabilirler. VQR ve VRER varyantları için hedef-dışı (off-target) ayrılma durumlarının sayısı insan 

hücrelerindeki birçok genomik hedefler için olan doğal-fenotip SpCas9 ile benzerdir, böylece 

varyantların en az doğal-fenotip SpCas9 kadar seçici oldukları anlaşılmaktadır. VQR, EQR ve VRER 

SpCas9 varyantlarının da eklenmesi CRISPR/Cas9’un insan genomundaki hedef aralığını etkin şekilde 

ikiye katlamaktadır.  

 

Diğer Bakteri Türlerinden Elde Edilen Cas9 Karakterizasyonu   
 

Birçok farklı bakteri türlerinden 20’nin üzerinde Cas9 homologları elde edilmiştir (çoğunluğu Broad 

Institute’deki Feng Zhang’ın labında) ve en az 4 tanesinin PAM bağlanma özgüllüğü belirlenmiştir 

(tabloyu inceleyiniz): 

 

 

 

SpCas9 Varyantı Mutasyonlar (SpCas9 alakalı) PAM sekansı (5’-->3’) 

D1135E varyantı D1135E NGG 

VQR varyantı D1335V, R1335Q ve T1337R NGAN veya NGNG 

EQR varyantı D1135E, R1335Q ve T1337R NGAG 

VRER varyant D1135V, G1218R, R1335E ve T1337R NGCG 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26098369
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Cas9 Türleri PAM sekansı (5’-->3’) 

Streptococcus pyogenes (Sp) NGG 

Staphylococcus aureus (Sa) NGRRT veya NGRRN 

Neisseria meningitidis (Nm) NNNNGATT 

Streptococcus thermophilus (St) NNAGAAW 

Treponema denticola (Td) NAAAAC 

~20 ilave Cas9 türleri PAM sekansı belirlenmemiş olabilir 
 

SpCas9 olmayan Cas9’lar birçok farklı PAM sekanslarına bağlanabilir böylece sizin ilgilendiğiniz gen 

dâhilinde uygun SpCas9 PAM sekansı mevcut olmadığı durumlarda kullanışlı olabilirler. Buna ek 

olarak, non-SpCas9’lar onları spesifik bir uygulama için kullanılan SpCas9’dan çok daha kullanışlı hale 

getirebilecek bazı diğer karakteristiklere sahip olabilirler. Örneğin, Staphylococcus aureus (SaCas9) 

kaynaklı Cas9, SpCas9’dan yaklaşık 1 kilobaz (kB) daha küçüktür, böylece adeno-ilişkili virus (AAV) 

içerisine paketlenmesini mümkün kılar. AAV-aracılığıyla gerçekleşen SaCas9 dağıtımı hâlihazırdain-

vivo fare karaciğer hücrelerinin hedeflenmesinde kullanılmıştır ve yakın zamanda uygulamalar listesinin 

genişleyeceği kesindir. Non-SpCas9’ların sadece aynı türden elde edilen tracrRNA ve crRNA (veya 

sentetik gRNA)  ile uyumlu olduğunu hatırlamak önemlidir.  

 

Diğer Bakteri Türlerinden Elde Edilen Cas9 Karakterizasyonu   
 
Özgün CRISPR proteinlerinin izolasyonu veya mevcut olan CRISPR reaktiflerinin modifikasyonu 

CRISPR uygulamalarının sayısını çarpıcı bir şekilde arttırmış ve arttırmaya devam edecektir. S. 

pyogenes Cas9 hâlihazırda birçok farklı hücre tiplerinde gen knockout, represyon ve aktivasyonuna 

imkân sağlamak üzere modifiye edilmişken, özgün Cas9’ların benzer yaklaşımlar için modifiye 

edilmeleri kesinlikle mümkün gözükmektedir. Özgün CRISPR proteinlerinin izolasyonu ayrıca gen 

düzenleme etkinliğini ve olanaklarını da arttıracaktır. Buna örnek, bir non-Cas9 CRISPR nükleazı olan 

ve hedef genlerdeki çift zincir kırılmaları oluşturarak blunt ends (küt uçlar-tüm Cas9 proteinlerinde 

görülen) yerine “sticky ends” (yapışık uçlar) meydana getiren Cpf1’in yakın zamandaki keşfidir. 

CRISPR reaktiflerinin sayısı arttıkça, Addgene ile mevcut olan reaktiflerin sayısı da artacaktır!  
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İleri Okumalar için: 
1. Kleinstiver, Benjamin P., et al. “Engineered CRISPR-Cas9 nucleases with altered PAM 

specificities.” Nature (2015). Pubmed PMID: 26098369.  
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CPF1: BİR CAS9 HOMOLOĞU 
 
CRISPR genom düzenleme artık daha fazla Cas9 

ile sınırlı değil, sahnede yeni bir nükleaz var! Feng 

Zhang’ın laboratuvarından yayımlanan yeni bir 

makalede memeli hücrelerinde bölünme etkinliğini 

gösterebilen Cpf1 ailesinden iki gen hakkında bilgi 

verilmektedir. Cas9 nükleazlarına benzer şekilde, 

Cpf1 aile üyeleri RuvC-benzeri bir endonükleaz 

domaini içermektedirler fakat Cas9’un ikinci HNH 

endonükleazını taşımamaktadırlar. Cpf1 DNA’yı 

çapraz bir şekilde böler ve Cas9’un ihtiyaç duyduğu 

iki (tracrRNA ve crRNA) yerine bir adet RNA’ya 

gereksinim duyar. Birçok sebepten ötürü Cpf1 belki 

genom düzenlenmesi için Cas9’dan çok daha 

uygun olabilir - Cpf1 hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için okumaya devam ediniz.   

 

Cpf1 Nasıl Bulunmuş ve Test Edilmiştir?  
 

Class 2 CRISPR sistemleri, tip II Cas9-temelli sistemler dâhil olmak üzere, bölünmeyi sağlamak için 

class 1 sistemleri tarafından kullanılan çoklu-alt ünite (multi-subunit) kompleksi yerine tek-bileşenli 

nükleaza ihtiyaç duyarlar. Yeni bir class 2 nükleazı olduğu varsayılan Cpf1 (Prevotella ve 

Francisella’dan CRISPR), yakın zamanda birçok genomda belirtilmiş ve özgün bir tip V CRISPR 

sistemi olarak sınıflandırılmıştır. Cas9 gibi Cpf1 de RuvC-benzeri endonükleaz domaini içerir ama 

Cas9’un diğer HNH endonükleaz domainini taşımamaktadır ki bu da Cpf1’in farklı şekilde çalıştığını 

ortaya koymaktadır. Cpf1 lokusunun bakteriyel türler genelinde yaygın olarak bulunmasından dolayı, 

Zetsche ve ark. Cpf1’in genom düzenlenmesine adapte edilmiş işlevsel bir CRISPR nükleaz 

olabileceğini öne sürmüşlerdir. Farklı bir nükleazın kullanımı Cas9’un taşıdığı bazı eksikliklerin 

potansiyel olarak üstesinden gelinmesini sağlayabilir - örneğin blunt (küt) çift zincirli bölme ve zengin-G 

PAM ihtiyacı. 

 

Zetsche ve ark. Cpf1 nükleazlarını karakterize etmek için en baştan başlamışlardır. Francisella Cpf1 

(FnCpf1) kullanarak, FnCpf1’in PAM sekans ihtiyaçlarını belirlemek için E.coli plasmid deplesyon 

(tükenme) analizi uygulamışlardır. Cpf1’in tercih ettiği PAM olan 5’-TTN, hem genomik lokasyon hem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26422227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26422227
https://www.addgene.org/browse/article/15925/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26422227
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de GC-içeriği bakımından Cas9 (3’-NGG)’dan farklılık göstermektedir. Cpf1 işlevi için önemli olan 

hücresel RNA’ların bulunması ve sekanslama sonrası, Cpf1-aracılığıyla yapılan bölme için olan olgun 

crRNA’ların neredeyse Cas9 ile aynı 42-44 nükleotid uzunluğunda olup fakat spacer’ı takip yerine 

direkt tekrar ile öncesinde yer aldığını bulmuşlardır. Cpf1 crRNA yapısal olarak Cas9’dan daha basittir; 

hedef bölmesi için direkt tekrar bölgesinde sadece kısa bir stem-loop yapısı şeklindedir. Cpf1 ayrıca 

ilave tracrRNA’ya gereksinim duymamaktadır.  

 

CRISPR-Cpf1’nin minimal elementlerini belirledikten sonra, Zetsche ve ark. sahip olduğu bölme motifini 

karakterize etmeye çalışmışlardır. Yine, beklenmedik bir sonuçla karşılaşmışlardır! Cas9 PAM 

alanından 3 nt yukarıda blunt (küt) uçlar oluştururken, Cpf1 ise çapraz şekilde bölerek PAM’dan 18-23 

baz uzaklıkta 5’ asılı bir 5 nükleotid oluşturmaktadır. Bu bulgu ile hücre kültür sisteminde herhangi bir 

Cpf1 nükleazlarının memeli hücrelerinde in vivo aktivitesi gösterip gösteremeyeceğini denemişlerdir. 16 

farklı Cpf1 adayları arasından, Zetsche ve ark. Cas9’un güçlü bölme aktivitesine benzer aktivite 

gösteren iki tanesini keşfetmişlerdir. Bu iki nükleazların, AsCpf1 ve LbCpf1 (sırasıyla 1307 ve 1228 

aminoasit uzunluğunda), her ikisi de FnCpf1’e benzer çapraz bölme motifi göstermişlerdir.       

 

CPF1’in Cas9’a Kıyasla Sahip Olduğu Potansiyel Avantajlar  
 

Cas9 temelli tip II CRISPR sistemlerinin genom düzenlemeye adapte etmek için en basit ve en kolay 

CRISPR sistemleri oldukları düşünülmekteydi, fakat tip V Cpf1-etkin sistemlerinin tanıtılmasıyla 

CRISPR araç kutusuna başka bir seçenek eklenmiş oldu. Cpf1’in çapraz bölme motifi, geleneksel 

restriksiyon enzimli klonlamaya paralel olan yönelimli (directional) gen transferine olanak tanımaktadır. 

Yapışkan-uç (sticky end) aracılığıyla olan gen transferi özellikle homology-directed repair(HDR) ile 

modifiye edilmesi zor olan bölünmeyen hücrelerin hedeflenmesinde yardımcı olabilecektir. Cpf1 ayrıca 

CRISPR tarafından hedeflenen bölge sayısını zengin-AT bölgeleri veya SpCas9 tarafından tercih 

edilen 3’-NGG PAM bölgeleri içermeyen zengin-AT genomlarını da ekleyerek artırmaktadır.  

 

Cpf1 bir tracrRNA’ya ihtiyaç duymadığı için, kılavuz RNA’lar sadece ~42 nt uzunluğundadır. Bu 

gRNA’ların direkt sentezi, Cas9 işlevi için gerekli olan ~100nt crRNA/tracrRNA hibrid kılavuzlarınkinden 

çok daha az masraflı olacaktır. Hem Cpf1 hem de kılavuz RNA’ları kendi SpCas9 kopyalarından daha 

küçük oldukları için düşük-kapasiteli vektörlere, adeno-associated viral (AAV) vektörler gibi, kolaylıkla 

ulaştırmayı sağlarlar.  

 

Zetsche ve ark. ayrıca Cpf1’in non-homologous endjoining (NHEJ-homolog olmayan uçların birleşimi) 

üzerinde HDR sıklığını artırabileceğini belirtmişlerdir. Cas9-kullanan NHEJ bölünme alanına yakın 
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olmasından dolayı PAM bölgesini yok ederek sonraki düzenlemeleri engellemektedir. Buna kıyasla, 

Cpf1 PAM’dan uzakta bölme yaptığı için NHEJ’in PAM alanını koruyabilmesi mümkün olabilir. Bu 

sebeple, eğer Cpf1-aracılığıyla bölme sonrası HDR gerçekleşmezse, PAM’in varlığının devam etmesi 

belki Cpf1’e tekrar bölme ve muhtemelen HDR’a aracılık etme imkânı verebilir. Bu “ikinci şans” 

mekanizması belki istenen HDR düzenlemelerinin sıklığını arttırabilir fakat bu olasılık henüz deneysel 

olarak kanıtlanmamıştır. HDR-sonrası yeni düzenlemeyi engellemek için tamir kalıpları PAM sekansını 

uzaklaştırmalıdır.  

 

Genom düzenlenmesinde Cpf1’in uygulanması hem temel bilim hem de translasyonel (dönüşümsel) 

uygulamalar açısından heyecan vericidir. Bu varsayımsal tip V CRISPR sistemi CRISPR biyolojisi 

hakkında öğrenmemiz gereken çok daha fazlası olduğunu ve gelecekteki çalışmaların genom 

düzenleme uygulamaları için çok daha üstün diğer nükleazları elde etmeyi sağlayabileceğini ortaya 

koymaktadır. CRISPR macerası bizi nereye götürürse götürsün, Addgene her zaman çalışmanıza 

CRISPR teknolojisini uygulamak için ihtiyaç duyacağınız tüm plazmidleri ve kaynakları sağlama 

gayesinde olacaktır! 

 

İleri Okumalar için; 
 
1. Zetsche, Bernd, et al. “Cpf1 is a single RNA-guided endonuclease of a class 2 CRISPR-Cas 

system.” Cell (2015). PubMed PMID: 26422227. 

2. Makarova, Kira S., et al. “An updated evolutionary classification of CRISPR-Cas systems.” Nature 

Reviews Microbiology (2015). PubMed PMID: 26411297. 
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eSpCAS9 ve SpCAS9-HF1 ile CRISPR Hedefleme Özgünlüğünü 
Geliştirme 
 
Tüm CRISPR yayınlarında,yazılı basında ve plasmidlerde kanıtlandığı gibi,CRISPR şimdiden 

araştırmalarda büyük bir etkiye sahip ve çok yakında günlük yaşamımızı etkileyecek,çığır açan 

teknoloji olduğu çok açık. Çeşitli biyolojik disiplenlerde sadece CRISPR’ın etkisi yok,baz teknolojisi 

kendini sürekli geliştiriyor. Cas9 varyantları genom düzenlenmesi, gen ekspresyonu aktifleştirme, 

genomik lokusları görüntülemek (visualizing genomic loci) ve daha fazlası değiştirilmiştir. Son durum 

olarak,Zhang ve Joung laboratuvarından araştırmacılar,Cas9 nükleazının bağımsız olarak keşfedilmiş 

CRISPR varyantlarıyla(eSpCas9 ve SpCas9-HF1) hedef özgünlüğü geliştirildi. 

 

Hedef dışı(Off-target) Bölge Sorunu 
 

CRISPR/Cas9  ile genom düzenleme sonucunda hedef dışı bölgelerde istenmeyen değişiklikler 

yapabileceği iyi bilinmektedir. Sözde “hedef dışı etkiler” i azaltmak için kullanılan yöntemler: Cas9 nikaz 

enzimi varyantını kullanmak,Cas9 ekspresyonunu düşürmek ve hedefleme için kullanılan gRNA 

dizisinin uç kısmının kesilmesini kapsar, yine de bu seçenekler kullanışsız olabilir, sırasıyla; Hedef 

bölge (on-target)etkinliğini düşürebilir ve bazen hedef dışı etkileri bile arttırabilir. Bu sorunları tanıyarak, 

Broad enstitüsündeki Zhang laboratuvarında ve Harvard tıp okulundaki Joung laboratuvarındaki 

araştırmacılar Cas9 nükleazının  kendi nükleaz aktivitesini değiştirerek oluşan CRISPR/Cas9‘un  hedef 

dışı bölge etkilerini, azaltmayı amaçladılar. 

 

eSpCas9‘un Tasarlanması ve Test edilmesi 
 

Cas9 nükleazının yapısına bakma için (PDB ID: 4OO8 ve 4UN3),Slaymaker ve arkadaşları, hedef DNA 

ipliğinin ayrılımı stabil olduğunda (2,3),Cas9 kesim etkinliğinin arttığı hipotezini kurmuşlardır, kararlı 

 iplik ayrılması 2 etkileşim takımı tarafından devam ettirilir: 

 

1.Hedef dışı iplik ve Cas9 HNH ve RuvC nükleaz bölgeleri tarafından oluşturulmuş pozitif yüklü oluk 

arasında ki etkileşimler. 

 

2.Hedef DNA ipliği ve gRNA arasındaki etkileşimler aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 

 

Çünkü hedef dışı DNA dizileri gRNA için daha az tamamlayıcılığa sahiptir, hedef dışı diziler daha fazla 

yeniden  çift-sarmal oluşturma ve Cas9’un kesim etkilerini azaltma eğilimine sahiptir. Yine de bu 

https://www.addgene.org/71814/
https://www.addgene.org/72247/
https://www.addgene.org/Feng_Zhang/
https://www.addgene.org/Keith_Joung/
https://www.rcsb.org/structure/4OO8
https://www.rcsb.org/structure/4UN3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26628643
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yöntem her zaman hedef dışı bölgelerin kesilmesini engellemek için yeterli değildir. Slaymaker ve ark. 

HNH/RuvC oluğunda ki pozitif yükü azaltmaları durumunda, oluk ve negatif yüklü DNA arasındaki 

etkileşimler zayıflatılabilir ve bu sebeple temel zincir ayrılımı kararsız durumda olurdu.  

 

Hedeflenmemiş bölgere gRNA bağlanması ile sağlanan zayıf ayrışım ile birlikte bu azaltılmış iplik 

ayrımışımı  teorik olarak hedef dışı bölge kesimini azaltır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İplik ayrımı ve Cas9 nükleazın hedef DNA’ya bağlanması. Stabil iplik ayrılması hedef-dışı DNA ve 
HNH/RuvC oluğu arasında ki ve hedef-DNA ve gRNA arasındaki  etkileşimler aracılığıyla korunur. 
 

 

Slaymarker ve arkadaşları HNH/RuvC oluğunun elektropozitifliğini azaltmak için 32 ayrı Cas9 

mutantlarında bulunan HNH/RuvC  olukları  boyunca çeşitli alanin yer değişimleri yaptılar. İnsan 

embriyonik böbrek hücrelerinde (HEK) bulunan EMX1 lokusunu kesme yetenekleri test edildiğinde, bu 

başlangıç mutantlarından 11 tanesi bilinen hedef dışı lokustaki hedef-dışı aktiviteyi azaltırken, doğal 

fenotip (wild type) Cas9 un hedef - bölge aktivitesini korudu. Yazarlar bu mutasyonların en iyilerini 

birleştirmeye ve birleştirilmiş mutasyonları insan böbrek hücrelerinin çoklu genomik bölgelerinde, 

onların hedef-bölge ve hedef-dışı bölge aktiviteleri bakımından test etmeye devam etmişlerdir. Genom 

çapında ki çift sarmal kırıklarının tespiti için kullanılan bir yöntemi (BLESS) temel alarak yapılan, 

mutantların ikisinin [SpCas9(K855A) ve eSpCas9(1,1)]   ileri testleri testleri; Bu mutantların 

beklenmedik bölgelerde hedef-dışı etkilere neden olmadığı ve tahmin edildiği gibi genom çapında 

hedef-dışı etkileri azalttığı açığa çıkmış. Slaymarker ve arkadaşları tarafından yapılan ileri çalışmalar 

bu mutantların insan böbrek hücreleri için toksit olmadığını ve  benzer mutasyonların Staphylococcus 

aureus (Staphylococcaceae familyasından bakteri türüdür.)‘dan elde edilen Cas9 ‘un özgünlünü 

arttırabileceğini gösterdi. Bu büyük ihtimalle, benzer mutasyonların  seçtiğiniz Cas9 homoloğunuz için 

ve hedef-bölge özğünlüğünü geliştirmek için uygulanabiliceği anlamına geliyor. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651036/
https://www.addgene.org/71814/
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SpCas9-HF1’in Tasarlanması ve Test edilmesi 
 

Kleinstiver ve arkadaşları ve Joung laboratuvarındakiler benzer şekilde; Eğer Cas9 ve DNA arasında ki 

 bağımsız  dizi etkileşimlerini zayıflatılabilirlerse hedef dışı bölge kesimini azaltabileceklerini 

düşünmüşler. Yine de hedef-dışı iplik ve Cas9 arasındaki etkileşimi zayıflatmak yerine, Kleinstiver ve 

ark. Cas9 ve hedef  DNA ipliğinin fosfat omurgası arasında ki etkileşimleri, N497A, R661A, Q695A, ve 

 Q926A (SpCas9-HF1 mutantı  bu dört mutasyonun hepsini taşır) mutasyonları kullanarak bozdular. Bu 

belirli mutasyonlar, eSpCas9 mutantında bulunan mutasyonlardan farklı olmasına rağmen, özgünlük 

üzerindeki etkisi benzerdi;SpCas9-HF1,çeşitli genomik bölgeler karşısında doğal fenotip SpCas9 ile 

karşılaştırıldığında  SpCas9-HF1 daha az hedef-dışı bölge kesimi gerçekleştirdi. 

 

Gelecekteki Olasılıklar 
 

Geliştirilmiş özgünlüklükleri ile eSpCas9 ve SpCas9-HF1  araştırmacıların memeli hücrelerinde belirli 

düzenlemeler yapılmasına olanak sağlayabilir ve uygulamada ve/veya   terapötik  düzenlemelerde 

hedef-dışı etkiler ile ilgili kaygıları azaltabilir. Bu muhteşem araçların her birinde bulunan farklı 

mutasyonları bir araya getirip  genom düzenleme özgünlüğünü daha ileri derecede geliştirilebilecek mi? 

Sizlerden birinin bu soruyu çok yakın bir zamanda cevaplayacağını  umut ediyoruz! Araştırmacı 

topluluğunun bu yöntemleri nasıl kullanacaklarını görmeyi dört gözle bekliyoruz ve genom 

mühendisliğindeki gelişmeleri görmekten heyacan duyuyoruz! 

 

İleri Okumalar için; 
 

1. Slaymaker, Ian M., et al. “Rationally engineered Cas9 nucleases with improved specificity.” 

Science(2015): aad5227. PubMed PMID: 26628643. 

2. Nishimasu, Hiroshi, et al. “Crystal structure of Cas9 in complex with guide RNA and target DNA.” 

Cell156.5 (2014): 935-949. PubMed PMID: 24529477. PubMed Central PMCID: PMC4139937. 

3. Anders, Carolin, et al. “Structural basis of PAM-dependent target DNA recognition by the 

Cas9endonuclease.” Nature 513.7519 (2014): 569-573. PubMed PMID: 25079318. PubMed Central 

PMCID:PMC4176945. 

4. Kleinstiver, Benjamin P., et al. “High-fidelity CRISPR–Cas9 nucleases with no detectable genome-

wideoff-target effects.” Nature (2016). PubMed PMID: 26735016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26735016
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CRISPR ile Tek Baz Düzenlemesi 
 

CRISPR uygulamaları hakkında konuştuğumuzda her zaman bir olumsuzluk çıkıyor: homoloji yönelimli 

onarım  (HDR)’ın (homology-directed repair) düşük düzenleme verimi. Uçların homolog olmayan 

şekilde bağlanması(non-homologous end joining) işlemi bakımından karşılaştırıldığında HDR nispeten 

daha düşük frekansta oluşturdu ve bölünmeyen hücrelerde bu yöntem daha da azaltılarak 

düzenlendi.Doğal fenotip Cas9 kullanılan bütün uygulamalarda ki gibi, HDR ile aracılığıyla yapılan 

düzenlemelerde de  gRNA çok iyi tasarlanmış olsa dahi hedef-dışı kırılma potansiyaline sahiptir. 

Addgene yatırımcısı David Liu‘un laboratuvarı “Tek Baz Düzenleyicileri” olarak görev yapan yeni Cas9 

füzyon proteinleri yaptı. Bu füzyonlar  dCas9 ya da Cas9 nikaz ve DNA yı kesmeksizin sitozini urasile 

dönüştürebilen, fare sitidin deaminazı (APOBEC1) içerir. Urasil daha sonra DNA replikasyonu ya da 

onarımı aracılığıyla timine dönüştürülür. Komor ve ark. potansiyel temel ve preklinik araştırma 

uygulamalarının yanı sıra yüzlerce genetik hastalığın bu füzyonlar aracılığıyla baz düzenleme terapisi 

için iyi hedefler olabileceğini tahmin ettiler. Çift-sarmal kırıkları olmaksızın CRISPR kullanarak nokta 

mutasyonları yapmanın  bu yeni yöntemi hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin. 

 

dCas9 Füzyon Proteinleri  
     

CRISPR devrimi ilk başladığında, en çok   hedef  DNA nın doğrudan kesimi konusunda 

heyecanlanmıştık. Bu uygulama hala önemli, fakat katalitik olarak işlevsiz dCas9 neredeyse yapıyı 

hedefleme kadar eşit derecede  değerlidir. dCas9 DNA’yı kesemezken, DNA’nın hedef  bölgesini doğal 

fenotip Cas9’a eşit özgüllükte işaretleyebilir. dCas9 füzyonları promotor aktivasyonu, epigenetik 

modifikasyonlar yapmak, yaşayan hücrelerde genomik lokusu görselleştirmek ve daha fazlası  için 

kullanıldı. Literatürü daha yakından incelediğimizde sitidin deaminazın dCas9 ile füzyonu çok  daha 

fazla anlamlıdır. Tsai ve arkadaşlarının CRISPR nikazlarına yönelik ilk  çalışmalarında, nikazların 

düşük frekansta C->T mutasyonlarını indükleyebidiklerini gösterdi. Onlar bu mutasyonların nedeninin 

Cas9 değil APOBEC gibi sitidin deaminazların olduğu hipotezini kurdular. APOBEC ve diğer DNA 

sitidin deaminazları sadece tek zincirli  DNA yı düzenleyebilir,Cas9 için, hedef DNA ve gRNA nın 

hedef-dışı DNA nın küçük bir parçasını yerinden çıkarmak amacıyla  hedef DNA ve gRNA etkileşimini 

veren mükemmel bir senaryo. Bu özgüllük potansiyel olarak dCas9-APOBEC füzyon proteini ile 

etkileşebilecek sitozin  sayısını azaltır. 

 

 

 

 

https://www.addgene.org/David_Liu/
http://dx.doi.org/10.1038/nature17946
http://blog.addgene.org/pooled-crispr-libraries-offer-genome-wide-control-for-large-scale-functional-screens
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25849900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25849900
http://blog.addgene.org/mapping-the-4d-nucleome-with-crispr/cas9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24770325
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dCas9/Nikaz ile Baz Düzenlemesi 
 

En temel haliyle, Liu Lab ‘ın tek baz düzenleyicilerini kullanmak  için  gereksinimleri şunlardır: 

 

• Bir sitidin deaminaz ile kaynaşmış Cas9 

• Cas9’u özgün bir lokusa hedefleyen bir  gRNA 

• Hedeflenmemiş zincirde 4-8 aralığında konumlanmış bir hedef sitozin 

Komor ve ark. dCas9‘a 16  bazlık bir XTEN bağlayıcı aracılığıyla  bağlanmış fare sitidin deaminazı olan 

APOBEC1(BE1)’ı  kullanarak ilk nesil baz düzenleyiciyi yaptı. Bu proteinlerin düzenleme yeteneklerini 

belirlemek için, saflaştırılmış baz düzenleyicileriyle birlikte, hedeflenen dizide  20 bazın 1-13 bölgesinde 

Cs içeren DNA substratlarıyla inkübe ettiler. Deaminasyondan sonra urasil - özgünlüklü USER 

enzimini, deaminlenmiş DNA yı kesmek  ve deaminasyonun etkinliğini belirlemek için kullandılar. BE1, 

4 ila 8 hedef bölgelerinden yaklaşık 5 nükleotidlik bir aktivite penceresi gösterdi. T ya da C en yüksek 

oranda düzenlenmeden önce sitidinlerin (C) birden fazla hedef karşısında,  in vitro hedef düzenleme 

verimi  %44 dü.Sadece tek zincirli DNA da değişiklik yapıldığında  maksimum düzenleme veriminin 

 50% olduğu göz önüne alındığırsa bu düzenleme oranları oldukça etkileyicidir. İlk kez  Komor ve ark. 

hücre kültürü modeline geçtiler, düzenleme veriminin 44% den 0.8-7.7% ‘e düştüğünü farkettiler, 

muhtemelen baz kesim onarımı(base excion repair, BER) urasili DNA’dan uzaklaştırmıştı. İkinci nesil 

BE2 sistemi bu işlemin bir  inhibatörü ile dCas9‘u birleştirildi, düzenleme verimliliği üç kat artarak 

maksimum 20% e yükseldi. DNA doğrudan kesilmediğinden, BE1 ve BE2 için indel oluşumu çok azdır 

(<0,1%). 

Baz düzenleme verimini %50 den yukarıya çıkarmak  için, düzenlenenlerin DNA nın karşı zincirine 

kopyalanmaya  ihtiyacı vardır. Bunu yapmak için, Komor ve ark. dCas9‘u yanlış eşleşme  tamirine 

(mismatch repair) benzetmek amacıyla tekrar nikaza döndürdü. BE3 değiştirilmemiş DNA zincirine 

bağlanır böylece hücreye  “yeni sentezlenmiş” gibi görünür. Hücre Urasil içeren zinciri kalıp olarak 

kullanarak DNA’yı tamir eder doloyısıyla düzenlenmiş bazı kopyalar.  
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Figür 1: Baz düzenlemesinin potansiyel 
sonuçları. Sitidin deaminasyonundan 
sonra Sitozin, Urasiledönüşür, Baz 
kesim onarımı(Base excision repair) 
Urasili kesip, düzenlemeyi iptal 
edebilir. BE2 ve BE3 Baz kesim 
onarımını bloke ederek, yanlış 
eşleşmeyi korur. Yanlış eşleşme 
onarımı BE2 ile rastgele 
gerçekleştiğinde düzenleme zamanının 
yaklaşık %50 oranında arttırır. BE3, 
düzenlenen ipliğin karşı ipliğini kesmek 
için Cas9nikazını kullanır ve hücreyi, 
düzenlenmiş zinciri kalıp olarak 
kullanmasına ve düzenlenme verimini 
artırmasına teşvik eder. 

 

 

 

Bu BE3 sistemi, insan hücre dizilerindeki çeşitli hedefler için düzenleme frekansını  %30‘un üzerine 

çıkardı ve ortalama indel frekansı sadece %1,1 oldu. Bu rakamlar test edilen lokuslar için  Cas9 

aracılığıyla yapılan HDR (human directed repair) üzerinde muzazzam bir gelişmedir; HDR aracılıklı 

düzenleme frekansı sadece %0,5’ti ve nokta değişimlerinden daha fazla indel oluşumu 

gözlemleniyordu. CRISPR baz düzenlemesi, çoklu  hücre bölünmeleri aracığıyla devam eder, bu 

yöntemin stabil düzenlemeler sağladığını gösterir. Komor ve ark. APOE4 ve p53’te hastalıkla ilgili 

mutasyonlar için HDR ve BE3 ‘ü ayrı olarak  test ettiler. Cas9 aracılığıyla oluşan  HDR verimliliği  çok 

düşüktü(0.1-0.3%)  veya saptanamadı, fakat baz düzenleme verimliliği APOE4 için %58-75, p53 için 

%3-8 aralığındaydı. Komor ve ark.  ayrıca baz düzenleyicilerin hedef-dışı mutasyonlara neden olup 

olmayacağınıda incelemiştir. Bilinen hedef-dışı dizileri olan daha önce karakterize edilmiş gRNAları 

kullanarak ve her gRNA için 10 hedef-dışı dizileri analiz ederek, bu hedef-dışı dizilerin bir alt kümesi 

için 4-8 bölgelerinde sitidin dönüşümü gözlemlemişlerdir. Beklenildiği gibi, hedef-dışı deaminasyon 

frekansı, daha önceden GUIDE-seq kullanılarak belirlendiği gibi doğal fenotip Cas9’un en çok hedef-

dışı mutasyonlarını indüklediği bölgelerde en fazlaydı. İyi haber şu ki: gRNA dizilerini çevreleyen 

sitidinler hedef-dışı düzenlemeye bağlı gözükmüyor, hedef-dışı düzenlemeler APOBEC1 den değil 

Cas9 aktivesinden geldiği  belirtilmiştir. Yüksek hassasiyetteki  Cas9‘ları kullanarak yapılan gelecekteki 

baz düzenleyiciler, hedef-dışı düzenleme problemini iyileştirebilirler. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25513782
http://blog.addgene.org/enhancing-crispr-targeting-specificity-with-espcas9-and-spcas9-hf1
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Baz Düzenlemenin Geleceği 

Komor ve ark. tarafından açıklanan bu çalışma, bir donör DNA kalıbına göre onarım ve DNA kesimi 

ihtiyacını ortadan kaldırması açısından inanılmaz derecede yaratıcı ve heyecan vericidir. İlk ve en 

belirgin sorun, C->T dışındaki dönüşümleri ya da karşı zincirdeki G->A dönüşümleri yapabilecek 

  enzimlere duyulan ihtiyaçtı. NCBI ClinVar veribankasından alınan verilere dayanarak Komor ve ark. 

yaklaşık 900 klinik olarak ilişkili C->T yada G->A varyantlarının NGG-PAM yakınlarında uygun 

birşekilde konumlandırılmış olduğunu ve bu ilk generasyonları kullanarak düzenlenebileceklerini tahmin 

ettiler. Bununla birlikte bu SNPler, ClinVar’daki tahmin edilen 12,000 patojenik SNP’nin küçük bir 

parçasını temsil eder, bunlardan birçoğu diğer baz düzenleme teknolojileriyle birlikte hedeflenebilir 

olmalıdır. İyi ki, şuan bilinen DNA modifiye edici enzimlerin sayısı göz önüne alındığında,  yeni baz 

düzenleyicilerin geliştirilmesi an meselesi gibi gözüküyor. 

 

 
 
 

Teknik HDR BE1 BE2 BE3 

Cas9 WT or Nickase dCas9 dCas9 Nickase 

Mutasyon 
Bölgesi 

10-100 bp pam 
üzerinde (daha kısa 
mesafede daha yüksek 
verim) 

Serbest iplikçikte 
hedefleme 
sekansının 4-8 
pozisyonunda C 

Serbest iplikçikte 
hedefleme 
sekansının 4-8 
pozisyonunda 

Serbest iplikçikte 
hedefleme 
sekansının 4-8 
pozisyonunda C 

gRNA 
Tek (veya eşleştirilmiş  
nickase) Tek Tek Tek 

Onarım  
ssDNA veya dsDNA; 

Hiç biri Hiç biri Hiç biri 

Şablonu 

homoloji kol uzunluğu  
düzenleme boyutu ile 
değişir    

Düzenleme 
Türleri 

Ekleme, silme, Nokta 
Mutasyonları 

Nokta Mutasyonu  
(C->T veya G->A) 

Nokta Mutasyonu (C-
>T veya G->A) 

Nokta Mutasyonu (C-
>T veya G->A) 

 
Hedef 
Yerdeki  
NHEJ  
Frekansı 

 
İndels hedef sitede 
HDR onarım daha 
yaygın olabilir. 

Mutlak Sıfır Mutlak Sıfır 
HDR den daha 
düşük 

Hedef Dışı  
Etkileşim 
Türleri 

 
 
 Hedef dışı lokusta 
inels 

 
 Düzenleme 
penceresinde ve 
hedef dışı sitelerde 
diğer cs'lerin 
dönüştürülmesi 

 
 Düzenleme 
penceresinde ve 
hedef dışı sitelerde 
diğer cs'lerin 
dönüştürülmesi 

 
Düzenleme 
penceresinde ve 
hedef dışı sitelerde 
diğer cs'lerin 
dönüştürülmesi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
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Komar ve Arkadaşlarına Ait Gen Düzenleme Teknolojilerinin Karşılaştırılması 
 

Temel düzenleme için ikinci potansiyel engel mevcut küçük düzenleme penceresidir. Optimal 

düzenleme için, hedeflenen taban, hedefleme dizisinin 4-8. Konumunda olmalıdır. PAM gereksinimleri 

hedeflenebilir dizilerin sayısını sınırladığından, diğer Cas9 değişkenlerini kullanmak hedefleme 

kapasitesini genişletmelidir. Cpf1 gibi diğer CRISPR enzimleri de baz düzenleme için uyarlanabilir. 

gRNA'lar için daha fazla seçeneğe sahip olmak, araştırmacıların hedef üzerinde etkinlik için en uygun 

gRNA testini yapmasına izin verecek ve muhtemelen taban düzenleme sıklığını artıracaktır. Klinik 

uygulamalarda temel düzenleme yapılması durumunda bu husus özellikle önem kazanacaktır. 

 

Nishida ve arkadaşlarının son çalışmaları temel düzenleme varyantlarının faydalarını gösterip baz 

düzenlemenin faydasını doğruladı. Nishida ve arkadaşlarının Cas9 nickase'ine kaynaşmış Deniz 

taşemeninden bir sitidin deaminaz kullanarak Target-AID taban editörünü yarattı. Hedef-AID, benzer 

şekilde davranır, BE3 ile görülen PAM'ın 15 baz yukarı yönde 5 taban penceresi yerine PAM'nin 18 

baz üstünde bir 3-5 taban penceresini değiştirerek BE3 ile aynı değildir. Yazarlar, spesifik deaminazın 

veya Cas9'a yapışma yönteminin temel düzenleme etkinliğini ve verimliliğini etkileyebileceğini 

önermektedir. CRISPR dağıtım yöntemleri iyileştikçe temel düzenleme verimliliği de muhtemelen 

artacaktır. Özellikle, daha kısa BE ifadesi, düzenleme penceresindeki diğer, tercih edilmemiş 

sitozinlerin düzenleme frekansını düşürebilir veya hedef dışı lokustaki sitozinleri azaltabileceğinden, 

ribonükleoprotein sunumu, baz düzenlemesi için iyi bir seçenek olabilir. 

 

Temel düzenleme, CRISPR alanı için en son zaferdir, ancak bu ilerlemenin önceki çalışmalar üzerine 

kurulduğunu hatırlamak önemlidir. Cas9'un yapısal ve işlevsel açıklamaları araştırmacılara Cas9'u 

özgün yeteneklerinin ötesinde geliştirmeye yönelik bilgi vermiştir; daha önce de belirtildiği gibi, yüksek 

sadakatli Cas9'ların mühendisliği budur. Yeni dCas9 füzyonları, CRISPR hedeflemesinin yararlarını 

birçok yeni uygulama ile birleştirerek her an ortaya çıkıyor. 

 

  

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/08/03/science.aaf8729.full
http://www.addgene.org/browse/article/22050/
http://blog.addgene.org/genome-engineering-using-cas9/grna-ribonucleoproteins-rnps
http://blog.addgene.org/enhancing-crispr-targeting-specificity-with-espcas9-and-spcas9-hf1
http://blog.addgene.org/enhancing-crispr-targeting-specificity-with-espcas9-and-spcas9-hf1
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CRISPR DENEYİNİZİ PLANLAMA 
 

 



54 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

CRISPR DENEYİNİZİ PLANLAMA 
 

Biyolojik Bir Soru Sorma 
 

 

İstenilen Manipülasyonunuzu Seçin 
 

 

 

                                  Şok    Düzenleme  Etkinleştirme Baskı 
 

  

 

    Genom Geniş mi Tek Düzen mi? 
 

 

 
                                           İfade Sistemi ve Verim seçimi 
 

 
                                    Transient     Viral RNA      Riboprotein 
 

 

 

 

gRNA'ları tasarlayın ve Klonlama yapın 
 

 

 

   CRISPR Bileşenlerini Sunun 
    ve Genomunun Doğrulayarak Düzenleme 
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Başlarken 
 

CRISPR/Cas9, araştırmacıların hedef hücrelerin genomunu daha önce hiç olmadığı gibi manipüle 

etmesini sağlayan güçlü bir sistemdir. Bu bölüm, araştırmanıza CRISPR/Cas9 kullanmaya başlamanız 

için genel bir çerçeve sağlayacaktır. Her ne kadar CRISPR'yi memeli hücrelerinde kullanmaya 

odaklansak da, bu ilkelerin birçoğu CRISPR'yi diğer organizmalarda kullanmak için geçerlidir. Daha 

sonra burada tartışılan öğelerin birçoğunu, bu bölüm boyunca ilgili bölümlere atlamanıza izin veren 

eKitap ve bağlantı videolarında daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İlk olarak, spesifik hastalığı veya ilgi 

sürecini modellemek için gerekli olan genetik manipülasyonu düşünün. Örneğin: 

 

       • Gen ekspresyonu veya fonksiyonunun eksiksiz ve kalıcı olarak kaybedilmesi (örn. Knock-out)? 

       • Genin mutasyona uğramış bir versiyonunu ifade etmek (örn. Nokta mutantı)? 

       • Bir hedef genin ekspresyonunu arttırır veya azaltır? 

 

Yapmaya çalıştığınızın net bir şekilde anlaşılmasının ardından, belirli denemeniz için mevcut olan farklı 

reaktifleri gezmeye başlamak için hazırsınız demektir. 

 

İstenilen Genetik Manipülasyonunuzu Seçin 
 

Farklı genetik manipülasyonlar farklı CRISPR bileşenleri gerektirir. Belirli bir genetik manipülasyonu 

seçmek, belirli bir deney için hangi reaktiflerin uygun olduğunu daraltmanın iyi bir yoludur. Belirli bir 

model organizmada sizin genetik manipülasyonunuzu gerçekleştirmek için reaktiflerin mevcut olup 

olmadığını kontrol edin. Özel uygulamanız için mükemmel bir plazmid olmayabilir ve böyle bir durumda 

mevcut bir reaktifi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeniz gerekebilir. Burada belirli deneyiniz için bir Cas9 

seçmek hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Birçok CRISPR plazmiti web sitemizde işleve göre 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.addgene.org/crispr/
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İfade Sistemi Seçiniz 
 

CRISPR sistemini kullanmak için, hedef hücrelerinizde hem bir gRNA hem de Cas9 belirtmeniz 

gerekecektir. İhtiyacınız olan ifade sistemi, özel uygulamanıza bağlı olacaktır. Örneğin, bazı hücre 

türleri diğerlerine oranla daha kolay aktarılır. Transforme kolay hücre türleri için (örn. HEK293 

hücreleri), standart transfeksiyon reaktifleri ile transfeksiyon, hem gRNA'nızı hem de Cas9'u ifade 

etmek için yeterli olabilir. Daha zor hücreler (örn. birincil hücreler) için, CRISPR reaktiflerinin viral 

olarak verilmesi daha uygun olabilir. Daha fazla bilgi için ‘CRISPR ifade sistemleri ve teslimat 

yöntemleri'ne bakın.Aşağıdaki tabloda, memeli hücrelerinde CRISPR'yi kullanmanın başlıca ifade 

sistemleri ve değişkenleri özetlenmektedir. 

Değişkenlerden bazıları şunları içerir: 

                • Cas9 ve gRNA Türleri 

                • Cas9 ve gRNA için promotör ve ekspresyon modelinin türleri 

                • Seçilebilir bir markörün varlığı (ilaç veya fluorofor) 

                •Teslimat Yöntemi 

Genetik 
Modifikasyon Uygulama Cas9 gRNA Ek Hususlar 

Knock-out 

Kalıcı olarak bozucu 
gen fonksiyonu 
özel hücre tipi 
veya organizma 
olmadan 
özenle bakmak 
mutasyon 

Cas9 (veya 
Cas9 nikaz 
nickase) 

Tek (veya çift) 
gRNA hedefleme 
5 'ekson veya 
önemli protein 
etki 

Çift-nikotin yaklaşımı 
özgüllüğü artırır, ancak 
daha az etkili. eSpCas9 can 
artırmak için de kullanılabilir 
özgüllük. 

Edit 

Belirli bir kullanıcı 
tanımlıdizi değişimi 
belirli bir gen, 
üretme gibibir nokta 
mutasyonu veya 
etiket ekleme 

Cas9 (veya 
Cas9  
nikaznickase) 

Tek (veya çift) 
gRNA hedefleme 
bölge 
nerede düzenle 
yapılmalı 

Için DNA şablonu gerektirir 
HDR; Verimlilik azalır 
Şoka kıyasla 
karşılaştırıldığında 

Bastırmak 
veya 
müdahale 
(CRISPRi) 

 Belli bir genin 
kalıpların genomu  
kalıcı olarak 
değiştirilmeden 
azaltılması 

dCas9 veya  
dCas9- 
baskılayıcı 
(örneğin 
dCas9-KRAB) 

hedef genin 
promoter 
elementlerini 
hedefleyen 
gRNA (lar) 

dCas9-KRAB,memeli hücre 
hatları için tek başına 
dCas9'dan daha etkilidir. 

Activate 
(CRISPRa) 
 

Genomu kalıcı 
olarak değiştirmeden 
bir endojen gen 
in ekspresyonunu 
arttırın 

dCas9- 
aktivatörü 
(dCas9- 
VP64  gibi) 

hedef genin 
promoter 
elementini 
hedefleyen 
gRNA (lar) 

Birçok farklı aktive 
edici mevcut olup hepsi 
S. pyogenes dCas9'dan 
türetilmiştir. 
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İFADE 
SİSTEM Sistem Bileşenleri Uygulama 

Memeli 
ifade 
vektör 

Cas9 hızlandırıcısı kurucu (CMV, EF1alpha,CBh) veya 
indüklenebilir (Tet-ON); U6 promotörü tipik olarak 
kullanılırgRNA için tanımlamak için muhabir genini (ör. 
GFP) içerebilir ve pozitif hücreleri zenginleştirmek veya 
üretmek için seçim markörükararlı hücre çizgileri 
(ayrıntılar için bkz. Addgene Plasmidleri 101:Memeli 
vektörleri) 

Geçici veya istikrarlı 
Cas9 ifadesi 
ve / veya gRNA'nın 
memeli hücre dizisi 
adresinden transfekte 
edilebiliryüksek verim 

Lentiviral 
transdüksiyon 

•Cas9 ve gRNA, tek bir lentiviral içinde mevcut olabilir 
transfer vektörü veya ayrı aktarım vektörleri 
 
Muhabir genini (ör. GFP) veya seçimi içerebilir 
Pozitif hücreleri belirlemek ve zenginleştirmek için 
işaretleyici 
 
Paketleme ve zarf plazmidleri, 
lentiviral parçacıkları yapmak için gerekli bileşenleri 
(içinlentivirus hakkında ayrıntılar, bkz. Addgene 
Lentivirus kılavuzu) 
 

Dengeli, ayarlanabilir 
Cas9 ifadesive / veya geniş 
çapta gRNAçeşitli memelihücre 
hatlarıİçin yararlı 
transfekte zordur hücre 
türleri ve kullanılabilir 
in vivo ortak 
 
iletkenlik için seçim 
genom geniş ekranlar 
CRISPR / Cas9 kullanarak 

AAV 
transdüksiyon 

•Sadece SpCas9 ile uyumludur (paketleme limiti 
~ 4,5 KB)CRISPR elemanları bir AAV transferine 
eklenirvektör ve AAV parçacıkları üretmek için kullanılır 
(ayrıntılar için bkz.Addgene AAV kılavuzu) 
 

• Geçici veya 
kararlı ifadesiSaCas9 ve / veya 
gRNA 
• Bölünmeyi etkilemektedir. 
ve bölünmeyen hücreler 
• AAV en az zehirlidir 
in vivo viral için yöntem 
teslim 

Cas9 mRNA 
and gRNA 

gRNA ve Cas9 içeren plasmidler in 
Olgun Cas9 üretmek için vitro transkripsiyon 
reaksiyonları 
mRNA ve gRNA, daha sonra hedef hücrelere (ör. 
mikroenjeksiyon veya elektroporasyon) 

GeçiciCRISPR ifadesi 
bileşenlerifadeRNA olduğu için 
azalırhücre içinde bozulmuş için 
kullanılabilir 
transgenik üreten 
embriyolar 

Cas9-gRNA 
riboprotein 
kompleksler 

Saflaştırılmış Cas9 proteini ve in vitro olarak transkribe 
edilen gRNAbir Cas9-gRNA kompleksi oluşturmak 
üzere birleştirilir vekatyonik lipidleri kullanan hücreler 

GeçiciCRISPR ifadesi 
bileşenlerifadegRNA olarak 
azalırve Cas9 proteinihücre 
içinde bozulmuş 

 

http://blog.addgene.org/plasmids-101-mammalian-vectors
http://blog.addgene.org/plasmids-101-mammalian-vectors
https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/lenti-guide/
https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/lenti-guide/
https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/aav-guide/
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Ek Addgene Kaynakları: 

• Addgenede plazmidler için depositör protokolleri 

• JOVE Videosunun Yeni Baskısı: Memeli hücre hatlarında gen silinmeleri için protokol 

Hedef Dizisini Seç ve gRNA’nı Dizayn Et 
 
Teslim metodunu ve CRISPR parçalarını seçtiğinizde, hedef dizisini seçmek için ve gRNA’nızı 

modellemek için hazırsınız. gRNAnızı nasıl dizayn edeceğinizin genel bir özeti aşağıda sunulmuştur. 

gRNA dizaynı üzerine daha fazla ayrıntı ‘gRNAnızı Nasıl Tasarlarsınız’ bölümümüzde bulabilirsiniz. 

gRNA dizaynı için CRISPR yazılım araçlarının özetini ‘CRISPR Yazılım Eşleştirme’(Matchmaker) 

bölümünde bulabilirsiniz.   

 

A. Hücre hattınızı ve genom dizisini tanıyın 
 

Seçtiğiniz hücre hattı deneyinizle alakalı çeşitli faktörleri belirler. gRNAları dizayn etmek için kullanılan 

gen dizisi hücrelerinizin türlerine ve söz konusu olan gene bağlıdır. İmkân olduğunda, gRNAnızı dizayn 

etmeden önce, değiştirmeyi planladığınız bölümü dizilemelisiniz, çünkü hedef dizisi gRNAnızla hedef 

DNA arasındaki dizi farklılıkları eksik bölünmeyle sonuçlanabilir. Her bir gen için allellerin sayısı 

spesifik hücre hattına veya organizmaya bağlı olarak değişebilir. Bu durum CRISPR/Cas9u kullanarak 

yapılan nakavt, silme (knock-out) veya ekleme(knock-in)’in gözlenen verililiğini etkileyebilir.  

 

B. Değiştirilmiş (Manipulated) genetik elemenları ve geni seçin 
 

CRISPR/Cas9 kullanılarak verilen geni değiştirmek için, hedeflemeye çalıştığınız gen için genetik diziyi 

belirlemek zorundasınız. Buna rağmen, hedeflediğiniz genin doğrubölgeleri sizin spesifik 

uygulamalarınıza dayanmaktadır. Örneğin: 

 

• dCas9-activatörleri veya dCas9-baskılayıcılarını kullanarak hedef geni aktive etmek veya 

baskılamak için hedeflediğiniz genininizin ekspresyonunu yönlendiren promoter(düzenleyici) gRNA ile 

hedeflenmelidir.  

 

• Genetik knock-outlar için, gRNAlar genellikle alternatif splicingden dolayı mRNAlardan hedef 

bölgenin kaldırılmasının şansını azaltan kurucu olarak eksprese edilen 5´ eksonları hedefler. N-

https://www.addgene.org/crispr/reference/#protocols
https://www.addgene.org/crispr/genomic-deletions-mammalian-cell-lines/


59 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

terminaline yakın eksonlar da sık sık hedeflenir çünkü frameshift(çerçeve kayması) mutasyonları, 

fonksiyonel olmayan proteinlerin üretilme olasılığını arttırır. 

 

• Alternatif olarak, bilinen önemli protein domainlerini kodlayan hedef eksonlar içinde dizayn 

edilebilir. Protein fonksiyonları için önemli protein domainlerinde olduğunda,  ilaveler ve 

silinmeler(Genellikle DBS ile sonuçlanır) gibi frameshif olmayan mutasyonların protein fonksiyonlarını 

değiştirmesi daha olasıdır.  

 

• HDRyi kullanarak gene düzenleme deneyleri, istenen düzenlemenin konumuna yakın hedef 

dizisi için gereklidir. Bu durumda düzenlemenin olması gereken kesinkonumu belirlemek ve yakında ki 

hedef diziyi seçmek için önemlidir.  

 

C. Tahmin edilen “on-target”(hedef-üzerine) ve “off-target”(hedef-dışı) aktivitesine dayanan 
gRNAların seçimi 
 

PAM dizisi Cas9un hedef DNAya bağlanması için kesinlikle gereklidir. Örneğin, birisi hedeflenilen 

genetik bölgenin içindeki bütün PAM dizilerini belirlemelidir(SpCas9 için 5´ NGG 3´ PAM). Eğer 

istediğiniz hedefte PAM dizisi yoksa genomik hedefinizde olan PAM dizisine bağlanan S.pyogenes 

Cas9 çeşitlerinden veya farklı bir türden Cas9 kullanmayı göz önünde bulundurabilirsiniz(Ek Cas9 

çeşitlerini ve PAM dizilerine bakın). Varsayılan bütün hedef yerleri ve olası PAM dizilerini 

tanımladığınızda, sıra hedef üzerine kesmede(on-target cleavage) hangi yerin daha etkili 

sonuçlanacağını seçmeye geldi.  

 

gRNA hedefleme dizisi hedef yer ile eşleşmesi gerekir, fakat genomun içindeki ekstra yerlerle gRNA 

hedefleme dizisinin eşleşmediğinden emin olmak çok kritik bir durumdur. Mükemmel bir dünyada 

gRNA hedefleme dizisi genomdaki diğer yerlerle homoloji göstermemeli ve hedefinizle mükemmel bir 

homoloji göstermelidir. Gerçekçi düşünürsek, verilen gRNA hedefleme dizisinin kısmi homolojinin 

olduğu genom boyunca ekstra yerleri olacaktır. Bu yerler “off-target”(hedef-dışı) olarak adlandırılır ve 

deneyleriniz de gRNA dizaynı yaparken her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle, hedef-

dışı alanlar PAM dizisinin yakınında yanlış-eşleşme(mismatch) olduğunda etkili kesilmezler, bu yüzden 

homoloji göstermeyen veya PAM dizisine yakıın yanlış-eşleşen gRNAlar en yüksek özgüllüğe sahiptir. 

eSPCas9 ve SpCas9-HF1 Cas9 çeşitleri Broad Enstitüdeki Zhang Lab tarafından “hedef-dışı aktiviteyi” 

düşürmek için dizayn edilmiştir.  
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“Hedef-dışı aktiviteye” ek olarak, istenen hedef dizisinin(“hedef-üzerine aktivite”) bölünmesini 

maksimuma çıkarmak için gerekli faktörleri göz önünde bulundurmakta önemlidir. Her biri hedef DNA 

için %100 homoloji gösteren iki gRNA hedefleme dizisi eşit bölünme verimliliğiyle sonuçlanmayabilir. 

Aslında, seçilen hedef dizisindeki spesifik nükleotidlere bağlı olarak bölünme verimliği artabilir veya 

azalabilir. Örneğin, 20 pozisyonda G nükleotidi içeren gRNA hedefleme dizisi(1 bp upstream of the 

PAM), hedef dizisi için mükemmel eşleşmenin olmasına rağmen aynı pozisyonda C nükleotidi içeren 

gRNAdan daha etkili olabilir. Bu yüzden, deneyinizde en iyi gRNAyı tasarımlamak için herbir olası 

gRNA hedefleme dizisinin tahmin edilen hedef-üzerine ve hedef-dışı aktivitesi için ayrıntılı incelemesi 

gereklidir.  

 

Olası PAM ve hedef dizisinin konumunu bulabilen ve tahmin edilen hedef-üzerine ve hedef-dışı 

aktivitesine göre ilişkili gRNAları sıralayan bir ka. gRNA tasarım programları geliştirilmiştir(CRISPR 

YazılımKarşılaştırmaBölümü). Ek olarak, birçok plazmid içeren “onaylanmış” gRNAlar Addgene 

aracılığıyla şu anda mevcuttur. Bu plazmid içeren gRNAlar genom mühendisliği deneylerinde başarılır 

olarak kullanılmıştır ve hakemli dergilerde yayınlanmıştır. CRISPR/Cas9u kullanarak deneyler 

yürütülürken, bu onaylanmış gRNAlar laboratuvardaki değerli vaktinizden ve kaynaklarınızdan tasarruf 

etmenizi sağlayabilir. 

 

Plazmidleri Araştır:Onaylanmış gRNAlar 

 

D. İstenilen gRNAları klonlamak ve sentezlemek 
 

Hedef dizilerinizi seçtiğinde, şimdi sıra gRNA oligolarını tasarımlama ve bu oligoları istediğiniz vektörün 

içine klonlamada. Birçok durumda, standart kısıtlama-ligasyon klonlama kullanılarak hedeflenen 

oligolar sentezlenir, kaynaştırılır ve plazmid içeren gRNA iskeletine eklenir. Buna rağmen, doğru 

klonlama stratejisi, seçtiğiniz gRNA vektörüne bağlıdır, bu yüzden en iyisi söz konusu olan spesifik 

plazmidle ilişkili olan protokolü gözden geçirmektir(bakınızAddgene Kaynağından CRISPR 

protokolleri). 

 
E. Cas9 ve gDNA İletimi(Deliver) 
 

Seçtiğiniz spesifik ekspresyon sistemi tarafından iletim metodunuz belirlenecektir. Hedef hücrelerinize 

gRNA ve Cas9un iletimi için protokolü en uygun hale getirmek önemli olabilir, çünkü transfeksiyon 

verimliliği iletim metoduna ve test edilen hücre türüne bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için ‘CRISPR 

ekspresiyon sistemleri ve iletim metodlarını’ okuyun. 

https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
https://www.addgene.org/crispr/reference/#protocols
https://www.addgene.org/crispr/reference/#protocols
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F. Genetik Değişikliği Onaylamak 
 

Başarılı bir şekilde gRNA’yı ve Cas9’u hedef hücrelerinize ilettikten sonra şimdi sıra genom değişikliğini 

onaylamakta. Cas9 ve gRNA’nın wild-type hücrelere iletimi oluşan “mutant” hücre popülasyonundaki 

bir kaç olası genotiple sonuçlanacaktır. Hücrelerin yüzdesinin wild-type olması  (1) gRNA’nun ve/veya 

Cas9 ekspresyonunun yokluğundan veya (2) Cas9 ve gRNA’nın eksprese edildiği hücrelerdeki etkili 

hedef bölünmenin azlığından olabilir. Değişikliğe uğrayan hücreler(mutant hücreler) homozigot(iki 

allelinde değişikliği) veya heterozigot(bir allellin değişikliği) olabilir. Ayrıca, iki mutant allel içeren mutant 

hücrelerde, her bir mutant allel NHEJ’in hataya eğilimli doğasından dolayı farklı olabilir. HDR kullanılan 

gen düzenleme deneylerinde bile, NHEJ tarafından tamir edilen DGS’lerin büyük bir çoğunluğu 

istenilen değişikliği her mutant alleli içermez. Bu yüzden, birçok deney hedef gendeki değişik 

mutasyonlar veya değişiklikler içeren heterojen hücre popülasyonuyla sonuçlanır. 

 

İstediğiniz değişikliğin gerçekleştiğine nasıl karar verirsiniz? Değişikliğinizi onaylamak için en doğru 

metod özellikli uygulamalarınıza bağlıdır, bazı durumlarda ise yeni yaklaşımlar ele alınmalıdır(devise). 

Buna rağmen, istediğiniz değişikliğin olduğu hücreleri onaylamak için bir kaç ortak yöntem vardır, bu 

yöntemler bunlarla sınırlı olmamasına rağmen; 

 

1.  Yanlış-eşleşme bölünme deneyi(DBSler ile onarılmış NHEJ için): Karışık hücre 

popülasyonundaki mutasyona uğraşmış allelerin yüzdesinin okunmasını yarı-niceleyici olarak sağlar. 

İlgili bölge PCR ile çoğaltılır, PCR ürünleri denatüre olur, yenilenir(renature), DNA heterodupleksleri 

bölen nükleazlar uygulanır ve DNA fragmanlarını(parçalarını) tespit etmek için agoroz jelde yürütülür. 

 

2.  PCR ve kısıtlama sindirimi(DBSler ile onarılmış HDR için): Yeni kısıtlama yerini sunan küçük 

nükleotid değişiklikleri için. İlgili bölge PCR ile çoğaltırlır, uygun kısıtlama enzimleri ile sindirilir ve DNA 

fragmanlarını(parçalarını) tespit etmek için agoroz jelde yürütülür. 

 

3.  PCR çoğaltması ve jel elektroferezi(HDR veya NHEJ için): Büyük silinmeler ve ilaveler için, ilgili 

bölge, ilgili bölgenin (A) yanında olan primerler(silinmeler veya küçük ilaveler) kullanılarak PCR ile 

çoğaltılabilir veya (B) genom ilave edilmiş sınırları uzatılabilir(sadece ilaveler). Sonra PCR ürünleri 

değişikliğin doğru olup olmadığını onaylamak için agoroz jelde yürütülebilir.  

 

4. PCR çoğaltması, alt-klonlama ve Sanger dizilemesi(HDR veya NHEJ için): Hedef allellerin kesin 

dizisini ve hedef sıklığının değerlendirilmesini yarı-niceleyici olarak sağlar. DNA’dan hedeflenen 
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bölgeninin PCR ile çoğaltmasını, plazmidin içine alt-klonlanmasını ve klonların birbirinden ayrı 

taranmasını içerir. 

 
5.  PCR çoğaltması ve yeni-nesil dizileme(HDR veya NHEJ için): Hedef dizisindeki genom 

değişikliklerinin değerlendirimesinin kantitatif olarak sağlar ve ayrıca hedef-dışı etkilerinin 

değerlendirmek içinde kullanılabilir. 

 

6.  Bu tekniklerle alakalı daha fazla bilgiyi ‘Genom Değişikliğinizi Onaylama’ bölümünde 

bulabilirsiniz. 
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CRISPR Deneylerim İçin Hangi Cas9 Enzimi Kullanmalıyım? 
 

CRISPR/Cas9un gelişi hedeflenen genom 

modifikasyonlarını her zamandakinden daha etkili 

ve kusursuz yapmıştır. Favori geninizi nakavt 

(knock-out) etmek, aktive etmek, baskılamak ve 

hatta görüntülemek için Cas9 araştırmacılara 

olanak tanıyacak şekilde değiştirilmiştir. Fakat bu 

kadar geniş Cas9 kökenli reaktif varken, sizin 

kendi deneyiniz için hangi Cas9un doğru 

olduğuna nasıl karar vereceksiniz? Bu bölüm 

Addgene’nin deposu aracılığıyla bu kadar geniş 

Cas9’lara aşina olmanıza yardımcı olacaktır ve 

sizin için en uygun olan Cas9 reaktifinin seçimini 

kolaylaştıracaktır. 

 

Bütün CRISPR deneyleri için yapılacak ilk şey neyi kesin olarak başarmak istediğinizi tanımlamaktır. 

Bir hücre tipinde veya organizmada kalıcı olarak bir geni nakavt mı etmek istiyorsunuz? Geni kalıcı 

olarak değiştirmek yerine bir genin ekspresiyonunu azaltmaya mı çalışıyorsunuz? Belirli bir lokusta 

denemek ve aktive etmek daha mantıklı mı? Belirli bir bölgedeki epigenom değişikliğine ne dersin? 

Beklediğiniz gibi, bu sorulara verdiğiniz cevaplar deneyiniz için hangi Cas9’a ihtiyacınız olduğunu 

gerçekten etkileyecektir. Aşağıda birinin Cas9’u kullanarak yapabileceği yaygın genetik değişikliklerden 

bir kaçının ve her biri için kullanılabilecek özellikli Cas9’ların kısa bir özeti vardır.  

 

NHEJ kullanarak Cas9-Uyarılmış Kırılmaların Tamiri  
 
Standart SpCas9 kullanarak genetik knock-out yapmak 
 
Hücreleri veya hayvanları nakavt (knock-out) etmek  

 

Knock-out hayvanlar ve hücreler Cas9 endonükleaz ve hedeflenilen gen özellikli gRNAnın ko-

ekspresyonu ile oluşturulur. Genomik hedef herhangi bir ~20 nükleotid DNA dizisi olabilir. Bu iki 

durumu karşılar: 1) Geri kalan genomla karşılaştırıldığında dizi eşsizdir. 2) Hedef Protospacer Adjacent 

Motif(PAM)’in upstreaminde bulunmaktadır. SpCas9 uygun hedef yeri olduğunda ortak seçenektir ve 

https://www.addgene.org/crispr/
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hedef-dışı etkiler için çok fazla endişe etmeye gerek yoktur(Örneğin genom boyunca en az homolog 

yerlerle birlikte en uygun gRNA dizaynı). Addgene bakterilerde, mantarlarda, solucanlarda, 

Dorsophila’da ve memelilerdeki genom mühendisliği deneylerini yürütmek için en uygun hale getirilen 

birçok çeşit SpCas9 içeren plazmidlerisağlar.  

 

Özgüllük hakkında endişeleriniz mi var? Yüksek-özgüllüklü Cas9 çeşitleri kullanmayı düşünün. 
 
Cas9 aracılı bölünmenin özgüllüğü uygun şekilde dizayn edilmiş gRNA dizileri ile etkin hale getirilebilir. 

Bu, genomdaki diğer yerler için en az homoloji gösteren hedef dizisinin seçimidir. Cas9 özgüllüğünü 

daha çok arttırmak için birçok farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Örneğin, Cas9-nickase(Cas9n), Cas9un 

iki nükleaz, RuvC ve HNH, domaininin aktivitesinin kombinasyonu ile çift zincir kırılımı(DBSs) yaparak 

avantaj sağlamasında kullanılır. İki kritik enzimatik kalıntıdan birisinin alanine(D10A veya H840A) 

dönüşümü çift-zincir kırılımı yapamayan “kesilmiş(-işaretlenmiş-çentiklenmiş-nicking)” Cas9 üretir. Bu 

yüzden, uygun şekilde hedeflenmiş iki Cas9n molekülü hedef lokusta etkili bir şekilde DBSler üretmesi 

için gereklidir. Bu şekilde wild-type SpCas9a göre özgüllüğü daha çok artmıştır. 

 

Cas9n wild-type SpCas9dan kesinlikle daha özgül olmasına rağmen, Cas9n ile birlikte sadece bir 

gRNA eksprese edildiğinden DBSler hala hedef bölgelerde tespit edilebilir. This means it’s possible for 

Cas9n to bind and cause an indel at one of the off-target sites for either of its gRNAs. Spesifik olmayan 

Fokl endonükleaza kaynaşmış ölü Cas9 nükleazının kullanımıyla bu sınırlamayı aşabilir. Fokl hedef 

DNAyı sadece dimerize halde kesebilir. Bu yüzden, dCas9-Fokl herhangi bir bölünme olmadan önce 

hedef bölgede iki dCas9-Fokl molekülünün uygun bir şekilde hedeflenmesini gerektirir; dCas9-Focl, 

Cas9nye nazaran tek gRNA tarafından hedef-dışında kesmesi çok daha az olasıdır. 

 

Etkili bir şekilde DBS üretmek için iki uygun hedef dizisinin yakın olmasının gerekmesi Cas9n veya 

dCas9-Fokl yaklaşımını açıkça sınırlandıran durumdur. MGHdeki Keith Joung’ın grubu ve Broad 

Enstitüdeki Feng Zhang’ın Laboratuvarınında içinde olduğu bazı laboratuvarlar hedef-dışı yerlerin 

kesilmesi için Cas9un yeteneği aracılığıyla önemli kalınıtıları tanımlamak amacıyla yapısal(structural) 

biyolojiyi kullanır. “Gelişmiş Cas9” (Zhang) veya “yüksek-doğruluklu Cas9” (Joung) olarak da 

adlandırılanlar hedef lokusdaki wild-type(doğal fenotip) SpCas9 için kıyaslanabilir kesilme aktivitesine 

sahiptir, fakat önemli oranda azaltılmış hedef-dışı aktivitesi vardır. Bu Cas9 çeşitleri hedef lokusdaki iki 

veya daha fazla yakın hedef bölgeleri gerektirmeksizin özgüllüğü arttırır. Cas9 çeşitlerinin arttırılmış 

özgüllüğü üzerine daha fazla bilgi “eSPCas9 ve SpCas9-HF1 ile CRISPR Hedef Özgüllüğün 

Arttırılması” başlıklı bölümde bulunabilir.  

 

https://www.addgene.org/crispr/cut/
https://www.addgene.org/crispr/dcas9foki/
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5’NGG’3 PAM dizisi mevcut değilse ne yaparım? 
 

• Yeni PAM tanıma ile sentetik Cas9s 

Bakterilerdeki pozitif seçilimin gösterilmesi sayesinde, Keith Joung’un grubu yeni NGG PAM dizisi 

olmayanları tanıyanS. pyogenes Cas9’un mutantlarını tanımladı(VQR, EQR ve VRER Cas9 çeşitleri). 

Doğal fenotip (Wild-type)SpCas9u kullanarak değiştirilemeyen genomik lokusları VQR, EQR ve VRER 

Cas9 çeşitlerinin modifiye edebilme yeteneği vardır ve PAM çeşitleri için onların özgüllüğü insan 

hücrelerindeki bir kaç genomik hedef için doğal fenotip (wild-type)SpCas9a benzerdir. VQR, EQR ve 

VRERninde içinde olduğu SpCas9 çeşitleri CRISPR/Cas9un insan genomundaki hedef alanını etkili 

biçimde ikiye katlar. Addgene aracılığıyla ulaşılabilen çeşitli sentetik Cas9s hakkında daha fazla bilgi 

“PAM Gereklilikleri ve SpCas9un Ötesinde CRISPRın Büyümesi” bölümünde bulunabilir. 

 

• S. pyogenes olmayan Cas9s 
 

Ekstra Cas9 homologları çok çeşitli bakteri türleri arasından izole edilmiştir ve birçoğu tipik NGG PAM 

dizinden başka PAM dizilerine bağlanır. “Sp-olmayan”lar olarak adlandırılan Cas9s, deneyiniz için bazı 

nedenlerden dolayı PAM dizisinden daha uygun olabilir. Örneğin, Staphlyococcus aureus (SaCas9)dan 

alınan Cas9 için kodlama dizisi SpCas9dan yaklaşık 1 kilobaz daha küçüktür. Bu durum şu anda gene 

terapisi için altın standart olan adeno-ilişkili virüslerin(AAV) içine paketlenmeyi sağlar. SpCas9s-

olmayanların sadece aynı türden alınan crRNA(veya sentetik gRNA) ve tracrRNA ile uyumlu olduğunu 

hatırlamak önemlidir. Addgene aracılığıyla uygun olan çeşitli SpCas9s-olmayanlar hakkında daha fazla 

bilgi “PAM Gereklilikleri ve SpCas9un Ötesinde CRISPRın Büyümesi” bölümünde bulunabilir.  

 

 
Non-Cas9 CRISPR endonükleaz, Cpf1 

Son zamanlarda Broad Enstitüsündeki Zhang laboratuarı tarafından yeni bir CRISPR endonükleaz 

tanımlandı. Cpf1 olarak adlandırılan bu non-Cas9 (Cas9 olmayan) CRISPR endonükleaz, hedef DNA'yı 

RNA'ya bağımlı bir şekilde parçalayabilen bir sınıf-II CRISPR endonükleazıdır. Cpf1'i ilginç kılan şey 

ise Cas9'la olan benzerlikleri değil farklılıklarıdır. Cpf1 için PAM dizisi 5 'TTN 3' olup hedef bölgesi 5' 

konumundadır (PAM dizisi hedef bölgesi 3' olan CAS9’un aksine). Bu endonükleaz Cas9'a benzeyen 

iki enzimatik rezidü içerir (D917 ve E1006), ancak her iki rezidü RuvC alanındadır (Cpf1 HNH alanına 

sahip değildir) ve her iki rezidünün mutasyonu da DNA bölünmesini tamamen ortadan kaldırır. Aksine, 

SpCas9, tek bir enzimatik rezidüyü mutasyona sokarak bir lümene dönüştürülebilir. Cpf1 bölünmesi 

https://www.addgene.org/65770/
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PAM sekansından 18 baz çifti uzaklıkta şaşırtıcı bir şekilde 5’ 5 nükleotitlik bir yapışkan uç ile 

sonuçlanır. Bu Cas9 kesiminden farklı olarak künt DNA’nın PAM sekansından 3 baz çift uzakta 

sonuçlanmasına neden olur. Cpf1'in en heyecan verici uygulamalarının henüz gerçekleşmemesi 

muhtemel olmakla birlikte Bu CRISPR endonükleazın aşamalı kesme modeli araştırmacıların HDR'ye 

bağımlı yol yerine kullanıp kullanamayacağı zamanla görülecek.Cpf1 plazmidlerini ve bağlantılarını 

Addgene web sitesinde bulabilir ve bir kısmını bu e-kitabın Cpf1 bölümünde okuyabilirsin. 

 

Cas9 Kullanılarak Hedeflenen Genlerin Aktivasyonu ve Baskılanması 
 

Cas9'un benzersiz bir özelliği, hedef DNA'yı parçalamadan bağımsız olarak bağlama yeteneğidir. Diğer 

bir ifadeyle, DNA bölünmesini bozan mutasyonları içermesine (SpCas9 için D10A ve H840A) rağmen 

Cas9 hedef DNA'yı bağlayabilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca inaktif (dead)-Cas9 veya “dCas9” olarak 

adlandırılan bu nükleaz, çeşitli kargoları doğrudan nükleaza füzyon yaparak özellikli DNA lokuslarına 

dağıtmak için kullanılabilir. dCas9'un bu özelliği transkripsiyonel aktivatörler ve transkripsiyonel 

baskılayıcılar da dahil olmak üzere genleri hedefleyen çeşitli protein dizilerini lokalize etmek için 

kullanılmıştır. 

 

dCas9 tabanlı represörler kullanılarak hedef genlerin baskılanması 
 

Bakterilerde dCas9 kullanılarak yapılan ilk deneylerde Cas9'u transkripsiyonel başlatma bölgelerine 

hedeflemenin transkripsiyonun başlamasını bloke ederek "baskılayıcı" veya "knock-down” 

transkripsiyon için yeterli olduğunu kanıtlanmıştır. Memelilerde güçlü baskılama transkripsiyonel 

baskılayıcılarla etiketlenmiş dCas9'u ilgili genin promoter bölgesine hedeflemeyi gerektirir. Hedef 

geninizi nakavt ederken, hücreler için toksik olduğunda dCas9-KRAB da dâhil olmak üzere dCas9 

tabanlı represörleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Çeşitli türlerde ve hücre tiplerinde hedef genleri 

baskılamak için plazmidler Addgene web sitesinde bulunabilir. 

 

dCas9 temelli aktivatörler kullanılarak hedef genlerin aktive edilmesi 
 

dCas9 temelli aktivatörler oldukça çeşitlidir. En basit aktivatör, tek bir transkripsiyonel aktivasyon 

alanıyla (genellikle VP64) birleşmiş dCas9’dan oluşur. Yakın bir zamanda ise ikinci nesil aktivatör 

geliştirildi ve bunlar, birkaç farklı yaklaşım kullanarak gen ekspresyonunu değiştiridi. Örneğin, "SunTag" 

sistemi, epitopla etiketlenmiş dCas9 ve antikor-aktivatör füzyon proteinlerinin birlikte ifadesi yoluyla 

aynı genetik lokusa birden fazla aktivasyon alanının alınmasını kolaylaştırmaktadır. Synergistic 

Activation Mediator kompleksi, bir dCas9-VP64 füzyonundan ve bir ilave RNA-bağlayıcı 

https://www.addgene.org/browse/article/15925/
https://www.addgene.org/browse/article/6441/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
https://www.addgene.org/browse/article/9242/
https://www.addgene.org/crispr/libraries/#sam
https://www.addgene.org/crispr/libraries/#sam
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transkripsiyonel aktivatör ile etkileşime girebilen modifiye edilmiş bir gRNA'dan oluşur. Çeşitli tür ve 

hücre tiplerinde hedef genleri aktive etmek için plasmidlerAddgene web sitesinde bulunabilir 

 

Tamam, bir Cas9 seçtim! Peki, daha sonra ne yapacağım? 
 
Deneyiniz için uygun olan bir Cas9’u seçtiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? İşte CRISPR deneyinizi 

devam ettirmenize yardımcı olacak bazı hususlar. 

 

Bir gRNA tasarlamak veya seçmek- Addgene sizin geniniz için geçerli bir gRNA hazırlayabilir. Test 

edilmiş geçerli gRNA'lar deneylerde başarıyla kullanılmıştır ve hakemli dergilerde yayınlanmıştır ve bir 

CRISPR deneyi başlarken laboratuvarda geçireceğiniz zamandan ve harcayacağınız paradan tasarruf 

ettirecektir. Deneyiniz için yeni bir gRNA oluşturmanız gerekiyorsa, çeşitli "boş gRNA vektörleri" 

arasından seçim yapabilir ve birçok ücretsiz temin edilebilen gRNA tasarım programından birini 

kullanarak gRNA hedefleme dizinizi tasarlayabilirsiniz.  

 

Ne tür bir ifade sistemi veya gönderim yöntemi kullanmalıyım? Deneyiniz için uygun Cas9 reaktifini 

seçmek bu mücadele için bir başlangıçtır- artık uygun ifade sistemini seçmeniz ve Cas9'u hedef 

hücrelerinize göndermeniz gerekiyor! Addgene, (sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere) bakteri, maya, 

bitkiler, Drosophila, solucanlar ve memeliler de dâhil olmak üzere farklı türlerde ve hücre tiplerinde 

ifade için optimize edilmiş çeşitli Cas9 taşıyan plazmidleri sağlar. (Burada model organizmalara göre 

plazmidlere göz atın). Transfeksiyonu zor hücre tipleri için, hedef hücrelerinize Cas9'u vermek için 

lentivirüs kullanmayı düşünebilirsiniz. Memeli hücreleri için çeşitli gönderim sistemleri hakkında daha 

fazla bilgiyi "Memeli İfade Sistemi ve Teslimat Yöntemleri" başlıklı bölümde bulabilirsiniz. 

 

Genom diziliminizi doğrulama- Hedef hücrelerinize Cas9 ve bir gRNA verdikten sonra, hedef 

sekansınızın değiştirildiğini doğrulama zamanı geldi! Kesin protokol, çok özel deneyinize bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir ancak genom düzeninizi doğrulayabileceğiniz çeşitli yollarla ilgili genel bir bakışa, 

"Genom Düzenlemenizi Doğrulama" bölümünde bulabilirsiniz. 
 

https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
https://www.addgene.org/crispr/empty-grna-vectors/
https://www.addgene.org/crispr/


68 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

NHEJ yoluyla nakavtlar oluşturmak için Cas9'u kullanma  
 
CRISPR/Cas9, hedeflenecek gene spesifik bir 

gRNA'yı ve Cas9 endonükleazı birlikte 

eksprese ederek, nakavt hücreler veya 

hayvanlar oluşturmak için kullanılabilir. 

Genomik hedef, bu iki şartı karşılaması 

koşuluyla ~ 20 nükleotid DNA dizisi olabilir: 

 

1. Sekans genomun geri kalanına kıyasla 

benzersizdir. 

 

2. Hedef, bir Protospacer Bitişik Motifinin 

(Protospacer Adjacent Motif (PAM)) hemen 

öncesinde bulunur. 

 

PAM sekansı, hedef bağlanma için kesinlikle 

gereklidir ve kesin sekans Cas9 türlerine 

bağlıdır (Streptococcus pyogenes Cas9 için 5 

'NGG 3'). Biz şu anda genom mühendisliğinde 

en yaygın olarak kullanılan S. pyogenes'deki 

Cas9 üzerinde duracağız. Cas9 proteini ve gRNA bir kez ifade edildiğinde, Cas9 üzerindeki gRNA 

"iskelet" bölgesi ve yüzey açık pozitif yüklü oluklar arasındaki etkileşimler yoluyla bir riboprotein 

kompleksi oluşturur. Cas9, aktif olmayan non-DNA bağlayıcı bir konformasyondan aktif DNA'ya 

bağlanma konformasyonuna geçiren gRNA bağlanması üzerine konformasyonel değişime uğrar. En 

önemlisi, gRNA'nın "spacer" sekansı hedef DNA ile etkileşime girmek için serbest kalır. Cas9-gRNA 

kompleksi, herhangi bir genomik sekansı bir PAM ile bağlar, ancak gRNA spacerının hedef DNA ile 

eşleşme derecesi Cas9'un kesilip kesilmeyeceğini belirler. Cas9-gRNA kompleksi, varsayılan bir DNA 

hedefini bağladıktan sonra, gRNA hedef sekansın 3 'ucundaki bir "çekirdek" sekansı hedef DNA'ya 

bağlanmaya başlar. Çekirdek sekansları ve hedef DNA sekansları uyuşursa, gRNA, hedef DNA'ya 3'-5 

'yönünde bağlanmaya devam edecektir. 

 

Cas9, gRNA spacerı ve hedef sekanslar arasında yeterli homoloji varsa hedefi ikiye ayıracaktır. Zipper-

like bağlanma mekaniği 3' çekirdek dizisindeki hedef dizisi arasındaki uyuşmazlıkların neden bölünmeyi 
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tamamen ortadan kaldırdığını, bununla birlikte 5' uyumsuzlukların hedef bölünmeye neden izin verdiğini 

açıklayabilir.Cas9 nükleazının RuvC ve HNH olmak üzere iki fonksiyonel endonükleaz alanı vardır ve 

hedef DNA'nın karşılıklı zincirlerini açmak için nükleaz domainlerini konumlandıran hedef bağlama 

üzerine ikinci bir konformasyonel değişime uğrar. Cas9’la DNA bölünmesinin nihai sonucu, hedef DNA 

içindeki çift sarmal (DSB) kırılmasıdır (PAM dizisinin 3-4 nükleotid yukarı yönündedir).  

 

Ortaya çıkan DSB daha sonra iki genel onarım yolundan biriyle onarılır: 

1. Etkili fakat hataya eğilimli Homolog Olmayan Uç Birleşimi (Non-Homologous End Joining (NHEJ)) 

yolu 

2. Daha az etkin ancak yüksek doğrulukta onarım yapan Homolog Yönlendirilmiş Tamir (Homology 

Directed Repair (HDR)) yolu 

 

NHEJ yoluyla nakavtlar oluşturmak için Cas9'u kullanma  
 
NHEJ onarım yolu, DSB'leri hızla tamir etme yeteneğine sahip en aktif onarım mekanizmasıdır, ancak 

sıklıkla DSB sahasında küçük nükleotid ekleme veya silmelerle (In-dels) sonuçlanır. Burada, NHEJ'in 

ardındaki bazı ayrıntıları göstereceğiz. 

 

Homolog Olmayan Uç Birleşimi (Non-Homologous End Joining(NHEJ)) 
 
HDR'den farklı olarak NHEJ, hücre döngüsü boyunca aktiftir ve tamir kalıbına (kardeş kromatid, 

homolog veya ekzojen olarak sağlanan DNA) veya kapsamlı DNA sentezine gerek olmadığından, 

onarım için daha yüksek kapasiteye sahiptir. Ayrıca çoğu kırılma tipinde onarım işlemini on dakika 

içinde tamamlar- HDR’den bir kat daha hızlı. Dolayısıyla NHEJ, CRISPR/Cas9 temelli kırkların 

onarıldığı ana araçtır. 

 

NHEJ onarımında, son yapıdan bağımsız olarak, aşağıdaki faktörler gereklidir ve yolağın önemli 

olaylarını belirler: 

1. Kırık uçlar Ku70 / Ku80 heterodimerinin oluşmasıyla(yüklenmesiyle) tanınır 

2. Daha sonra Ku, bir kinaz (DNA-PKcs) ve bir iki alt birimi DNA ligaz (XRCC4-ligaz IV) alımı için 

bir temel görevi görür; bazı yardımcı faktörlerle (PAXX, XLF) birlikte, bu kompleks bir çift DNA ucunu 

birlikte tutar ve eşleştirilmiş bir son kompleks oluşturur 

3. Eşleştirilmiş son kompleks daha sonra uyumlu DNA uçlarını birbirine bağlar, böylece kırılma 

tamir edilir. 
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NHEJ bu yolun basitleştirilmiş ve elverişli bir şekli olup, DSB'lerin biyolojik kaynakları için ortak olan ve 

işlenmesi gereken eksik veya hasarlı nükleotidleri dikkate almaz. Uyumsuz DNA uçları bu basamağa 

müdahale ederek işlem, bağlanmadan önce gerçekleşir. Buna göre, NHEJ, polimerazlar(Pol μ and Pol 

λ), nükleazlar(Artemis) ve bağlanma için daha iyi substratlar elde etmek amacıyla işlev gören yapıya 

özgü cleaning enzimleri(Aprataxin, Tdp2) gibi faktörler açısından geniş bir seçeneğe sahiptir. Burada 

anlattıklarımıza rağmen, DNA uçlarının işlenmesi, mutasyonların başlatıldığı noktada olma 

eğilimindedir. 

 

 
 
NHEJ tarafından Cas9 ile indüklenmiş kırıkların onarımı 
 
Öncesinde belirtildiği gibi, Cas9'un ürettiği kırılmaları NHEJ ile onarmak in-del hataları üretme eğilimi 

gösterdiği için bu durum ilgi geninizde fonksiyonsuz bir allel ("nakavt") yapmak isterseniz yararlıdır. 

NHEJ tarafından onarım sırasında üretilen in-del hataları genellikle küçüktür (1-10 bp) ancak son 

derece heterojendir. Dolayısıyla üçte iki oranla bir çerçeve kayması mutasyonuna neden olur. Bazı 

önemli noktalarda silinme işlemi, silinme sırasındaki sekans kimlikleri ("mikrohomolojiler") tarafından 

sınırlandığında, daha az heterojen olabilir. 

 

NHEJ'nin kesin olarak in-del mutasyonlarını meydana getirmediğini belirtmek gerekir; Cas9 DSB'sinin 

son yapısı (nükleotit hasarı olmaksızın küt veya küte yakın (near-blunt) göz önüne alındığında, bu tür 

sonuçlar nadir olarak görülür ve muhtemelen tamir olaylarının% 5'inden azını oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte son onarımın ürünleri, in-del ürünleri olmadığında kolaylıkla yeniden parçalanır; bu nedenle, 

tekrarlanan döngüler sonraki ürünlerin birikimine katkıda bulunur. Yukarıda belirtildiği gibi, bölünmenin 
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tek bir döngüsü ve doğru tamir bir saatten daha kısa sürmelidir, dolayısıyla hedef Cas9'u yapısal olarak 

ifade eden bir hücre popülasyonu, bir gün içerisinde kendi kromozomlarının çoğunda in-del 

mutasyonlar taşımalıdır. Onarımı etkilemesi beklenen bir diğer faktör, Cas9 proteininin, bölünmeden 

sonra kırık ucundan hemen salınmadığı ve Ku ve normal NHEJ aktivitesinin başlamasına 

etkileyebileceğidir. 

 

NHEJ, standart Cas9 yaklaşımının başka bir biçimiylede ilgilenebilir. Yüzlerce baz çifti veya daha fazla 

bölgeyi çevreleyen bir çift CRISPR kılavuzları, aynı anda bir çift kromozom kırılması meydana 

getirebilir ve NHEJ distal uçları bir araya getirirse araya giren DNA'nın silinmesine ("pop-out" 

silinmeleri) neden olabilir. Benzer şekilde, uyumlu bir yapışkan uç içeren bir şablonun mevcut olması 

koşuluyla, NHEJ'ye bağlı tamir ("pop-in" yerleştirme) ile bir Cas9 hedefli kırılma (veya çiftlerin kopması) 

üzerinden bir eksojen DNA fragmanının doğrudan sokulması mümkün olabilir. Cas9, aynı zamanda 

hedeflenen tek zincir kopması yapmak için değiştirilebilir; Karşılıklı zincirlerde birbirine yakın iki adet 

kopma yapıldığında, bunun uzun çıkıntıları olan bir DSB'ye neden olduğu varsayılmıştır. Bu " double 

nickase" stratejisi, hedef dışı bölgelerdeki kırılmaları ve mutasyonları büyük ölçüde azaltır, ancak 

NHEJ'in bu kırılma sınıfına nasıl girdiği henüz açık değildir (daha fazla bilgi için nickase bölümüne 

bakın). 

 
İleri Okumalar İçin: 
 

1. Bennardo, Nicole, vd. “Limiting the persistence of a chromosome break diminishes its mutagenic 

potential.”PLoS Genet 5.10 (2009): e1000683. PubMed PMID: 19834534. PubMed Central PMCID: 

PMC2752804. 

2. Bétermier, Mireille, vd. “Is non-homologous end-joining really an inherently error-prone process.” 

PLoSGenet 10.1 (2014): e1004086. PubMed PMID: 24453986. PubMed Central PMCID: 

PMC3894167. 

3. Waters, Crystal A., vd. “The fidelity of the ligation step determines how ends are resolved during 

nonhomologousend joining.” Nature Communications 5 (2014). PubMed PMID: 24989324. PubMed 

Central PMCID:PMC4107315. 

4. Ghezraoui, Hind, vd. “Chromosomal translocations in human cells are generated by canonical 

nonhomologousend-joining.” Molecular Cell 55.6 (2014): 829-842. PubMed PMID: 25201414. PubMed 

Central PMCID:PMC4398060. 

5. Ran, F. Ann, vd. “Double nicking by RNA-guided CRISPR Cas9 for enhanced genome editing 

specificity.”Cell 154.6 (2013): 1380-1389. PubMed PMID: 23992846. PubMed Central PMCID: 

PMC3856256. 



72 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

 

Homoloji Yönetimli Onarım (HDR) İle Düzenleme 
 

DNA lezyonları, DNA'da yapısal olarak 

oluşan ya da baz eşleşmesi sırasında 

meydana gelen hata bölgeleri olarak 

tanımlanır. Her iki DNA zincirinin kopması 

-Çift Zincir Kırılımı (ÇZK)-, bu lezyonların 

belki de en tehlikeli olanına neden olur. 

Genomun sürekliliği için bu lezyonun 

onarımı esastır. ÇZK'ler; nükleazlar ve 

reaktif oksijen türleri gibi hücre içi ya da 

iyonize radyasyon ve ultraviyole ışınları 

gibi hücre dışı faktörler sonucu 

şekillenebilir; ancak bu tür kırılmalar oldukça rastgele ve beklenmeyen şekillerde oluşur. DNA kırılması 

hususundaki kontrolü sağlamak için, bilim insanları DNA'daki spesifik bölgeleri kesebilen plazmid bazlı 

sistemler geliştirmişlerdir. Kırılmadaki sebep her ne olursa olsun, tüm kırılmaların onarım mekanizması 

aynı şekilde işler. 

 

Burada, homoloji yönetimli onarımın genel mekanizmasını, genom modifikasyon amaçları için 

laboratuvarda çalışılmış olan kırılma onarımı odaklı olarak anlatacağız. 

 

DNA Çift Zincir Kırılımı Onarımının Mekanizmaları 
 

Genom sürekliliği, ÇZK'lerin doğru ve yeterli onarımını gerekli kılar. Ökaryotik hücrelerde ÇZK'lerin 

mekanistik onarımı öncelikli olarak iki şekilde gerçekleşir: Non-Homolog (homolog olmayan) Uç 

Birleşimi (NHUB) ve Homoloji Yönetimli Onarım (HYO). NHUB (bir önceki konuda anlatılmıştır), iki 

ucun yeniden bağlanmasını sağlayan bir ya da birkaç tamamlayıcı bazın sıralanmasını içeren 

homolog-bağımsız standart bir yoldur. HYO, DNA lezyonlarını onarırken daha uzun sekansları kullanır. 

DNA'nın zarar görmüş ve zarar görmemiş donör zincirleri arasında daha yüksek homoloji sekansının 

gerekliliğinden dolayı HYO; ÇZK onarımında daha doğru bir metod olarak kabul görür. Onarımda 

kullanılan DNA kalıbı, eğer ÇZK'deki orijinal DNA ile aynı ise, bu süreç hatasız sonuçlanır. Aynı değil 

ise, hasar görmüş DNA'da oldukça spesifik mutasyonlar şekillenir. 
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HYO metodunun ana üç basamağı şöyle sıralanır: 

 

1. 5' uçlu DNA zinciri, 3' uçlu zincir oluşturmak için kırılmanın olduğu bölgeden kesilir. Bu hem DNA zincir 

birleşmesi sırasında kullanılacak olan proteinler için substrat olarak hem de DNA'nın onarım ve 

sentezinde primer olarak görev yapar. 

2.  

3. Birleşecek olan zincir, homolog DNA çiftinindeki bir zinciri yerinden çıkarabilir ve başka bir zincirle 

eşleştirebilir. Bu durum, deplasman düğümü (D-loop) olarak adlandırılan DNA hibriti oluşumu ile 

sonuçlanır. 

4.  

5. Rekombinasyon ara ürünleri, DNA'nın onarım sürecini tamamlamak için sonradan çözülebilir. 

 

3' uçlu DNA tek zincirinin (ssDNA) homolog DNA çifti ile birleşmesi, HYO'nun belirleyici noktasıdır. 

ÇZK'leri onarmak ve aşağıda belirtildiği gibi tüm metodları tanımlayan Basamak 2 ve 3'te kullanılan 

spesifik mekanizmalar için dört tane HYO 

metodu bulunur. 

 

DNA Çift Zincir Kırılımı Onarımının 
Mekanizmaları 
 

HYO, konservatif ya da konservatif olmayan 

şekilde gerçekleşebilir. Konservatif olmayan 

metod, tek zincir bağlanması yolunu içerir; fakat 

bu metoddan burada bahsedilmeyecektir. 

Konservatif metodlar, homolog donörler  (örn.: 

kardeş kromatidler, plasmid vs.) aracılığı ile 

ÇZK'nin tam onarımı ile karakterizedir ve üç 

metoddan oluşur: klasik çift zincir kırılımı 

onarımı (ÇZKO), sentez bağımlı zincir 

bağlanması (SBZB), kırılma uyarımlı onarım 

(KUO). 
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Klasik Çift Zincir Kırılımı Onarımı (ÇZKO) 
 

Klasik ÇZKO metodunda; 3' uçları, tam olan bir homolog şablonla birleşir, daha sonra DNA onarım 

sentezinde primer olarak görev alır. Bu da en sonunda çift Holliday birleşimlerinin oluşumunu sağlar 

(çHb). çhb'ler, invazif zincirin ikinci ÇZK ucunu yakalayıp DNA sentezlemesi sırasında uzamasından 

oluşan dört zincirli dallı yapılardır. Her bir Holliday birleşimi, şu iki yoldan birinde ayrılma ile açılır. 

Aşağıdaki figürün sol tarafındaki şemaya bakılacak olursa, her bağlantı çözülmesi çaprazlanan (mor 

oklarda yatay olarak) ya da çaprazlanmayan (turuncu oklarda dikey olarak) zincirde gerçekleşebilir. 

Çözülme, eğer benzer olmayan şekilde gerçekleşirse (örn.: bir bağlantı, çaprazlanmayan zincirde 

çözülürse ve bir başkası da çaprazlanan zincirde çözülürse) crossoverolayı oluşur; ancak eğer her iki 

Holliday Bağlantısı da aynı şekilde çözülmüşse, bu durum non-crossoverolayı olarak sonuçlanır. ÇZKO 

yarı korunumludur, crossover olayları sıkça görülür. Şu animasyon ÇZKO metodunu iyi bir şekilde 

anlatmaktadır. 

 

Sentez Bağımlı Zincir Bağlanması (SBZB) 
 

Figürün sağ kolunda da görüldüğü üzere, SBZB korunumlu olarak gerçekleşir ve sadece non-crossover 

olayları ile sonuçlanır. Bu da tüm yeni sentezlenmiş sekansların aynı molekül üzerinde bulunacağı 

anlamına gelir. ÇZKO'nun aksine, invazif zincirin yeni sentezlenmiş parçası şablondan ayrılır ve diğer 

ÇZK ucunun bulunduğu noktada, bağlanmayan zincirin işlenmiş ucuna geri döner. İnvazif olmayan 

zincirin 3' ucu uzatılır ve aralığı doldurmak için bağlanır. Böylece SBZB sonlanır. 

 

Kırılma Uyarımlı Onarım (KUO) 
 

KUO, ÇZKO ve SBZB kadar iyi tanımlanmamış olsa da bu 

metodun ana özelliği, onarım için kullanılacak sadece bir tane 

ÇZK ucunun bulunmasıdır. Bu tek invazif uç, bir homolog 

sekansa bağlanır ve kesintili ile kesintisiz zincir sentezini başlatır. 

Bu olay, bir tane Holliday junction oluşumu ile sonuçlanır. HJ'ler 

çaprazlanan ucun ayrılması ile çözülür. Bu yöntem ÇZK uyarımlı 

gen hedeflemesinde hemen kullanılmasa veya plazmid bazlı 

genom mühendisliği ile ilişkili olmasa bile, ÇZKO'yu ya da 

SBZB'yi etkinleştirecek ikinci ucu bulunmayan kromozom 

uçlarının onarımında biyolojik öneme sahip olabilir. 

http://web.mit.edu/engelward-lab/animations/DSBR.html
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ÇZK'nin Onarımı ve Genom Mühendisliği 
 

Plazmid bazlı metodların ÇZK'yi uyarmak için kullanılmaya başlanması, genom mühendisliği ile 

homolog rekombinasyonları birleştiren birçok teknolojiyi beraberinde getirmiştir. Eski meganükleaz 

tabanlı teknolojiler, Çinko Parmak Nükleazları (ÇPN) ve TAL Efektör Nükleazları (TALEN) gibi plazmid 

tabanlı genom mühendisliği araçları için bir kuruluşun kurulmasını sağlamıştır. ÇPN ve TALEN'lerin her 

ikisi de, bir endonükleazı, modifikasyon için hedeflenen spesifik DNA lokuslarına yönlendirmek için 

kullanılabilir. RNA rehberli CRISPR/Cas9 teknolojisinin keşfi ve gelişimi, bir nükleazın spesifik bir ÇZK 

oluştururken yönetilmesi yeni bir teknoloji olarak görünebilir. Rehber oluşturmanın kolaylığı, sistemin 

hızı ve uygulamadaki genel çok yönlülüğü genom mühendisliğini henüz tam anlamıyla 

canlandırmamıştır; ancak sahada bir devrim yaratmıştır. 

 

Mutasyon Oluşturmak için Bir Onarım Şablonu Tasarlama Konusundaki Genel Düşünceler 
 

HYO şablonları, spesifik mutasyonlar oluşturmak ya da modifiye edilecek hedef sekansların etrafında 

bulunan belli miktarda homoloji gerektiren bir gene yeni unsurlar eklemek için kullanılırdı. Bilim 

insanları, CRISPR uyarımlı ÇZK'de başlayan homoloji kollarının kullanımında oldukça başarılı 

olmuşlardır, ancak yine de biraz esneklik payı bulunmalıdır. Genel olarak, modifikasyonun eklenme 

bölgeleri ÇZK'den 100bp'den daha uzakta olmamalıdır, ideal olanı mümkünse 10bp'den az uzaklıkta 

olmalıdır, ve homoloji kolunun toplam uzunluğu şunları tasarlarken göz önünde bulundurulması 

gereken önemli bir faktördür (aşağıda daha detaylı anlatılacaktır). 200bp'ye varan daha uzun uzaklıklar 

da işe yarayabilir; ancak etkinliği daha düşük olacaktır ve modifikasyonun mevcut olduğunu göstermek 

için bir seçim işareti eklenmesi gerekebilir. 

 

Bir kere ÇZK oluştuktan ve onarıldıktan sonra CRISPR/Cas9 sisteminin durmaması, not edilmesi 

gereken önemli bir noktadır. gRNA hedef bölgesi ve PAM bölgesi bozulmamış bir şekilde durduğu 

sürece, Cas9 endonükleazı kesmeye devam edecek ve ÇZK, NHUB veya HYO'dan biri aracılığı ile 

onarılmaya devam edecektir. Spesifik bir mutasyon ya da sekans oluşumu isteniyorsa bu sistem 

problem yaratabilir. Bu durumu gidermek için, HDR şablonu; başlatıcı ÇZK onarıldıktan sonra Cas9 

hedeflemesini engelleyecek bir şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, PAM artık mevcut olmayan bir şekilde 

mutasypna uğratılabilir, ancak genin kodlayan bölgesi etkilenmemiştir (yani sessiz mutasyon). 

 

Cas9, gRNA ve ekzojen onarım şablonunu açıklayan hücrelerde bile olsa HYO'nun etkinliği genellikle 

düşüktür (modifiye alellerde <%10). Bu sebepten birçok laboratuvar yapay olarak HYO'yu arttırmak için 
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şu yolları izler: HYO'nun en aktif olduğu zaman hücre döngüsü fazındaki (S fazı) hücreleri senkronize 

ederek, kimyasal olarak ya da NHUB'ye dahil olan genleri inhibe ederek, yani genetik olarak. HYO'nun 

düşük etkinliği birkaç pratik çıkarım yapmamızı sağlar. İlk olarak, Cas9 ayrılmasının etkinliğinin görece 

yüksek olmasından dolayı ve HYO'nun etkinliğinin görece düşük olmasından dolayı, Cas9 uyarımlı 

ÇZK'lerin bir kısmı NHUB ile onarılır. Diğer bir deyişle, sonuç olarak oluşan hücre populasyonu sokak 

türü aleller, NHUB onarımlı aleller ve/veya istenen HYO ile düzenlenmiş alellerin bazı 

kombinasyonlarını içerir. Bu nedenle, istenen düzenlemenin varlığının deneysel olarak ortaya konması, 

gerekirse istenen düzenlemeyi içeren klonların izole edilmesi önemlidir (Deneyini Planla'daki onaylama 

bölümümüze bakınız). 

 

En İyi Şablon İçin: Plazmid DNA ya da Tek Zincirli Donör Oligonükleotid (ssODN) 
 

İstenen mutasyonun büyüklüğü, tek ya da çift zincirli DNA onarım şablonunu belirlemede önemli bir 

faktördür. Önceleri, gen hedefli vektörler oluşturulurken plazmidler dsDNA olarak kullanılırdı; ancak 

ssDNA şablonları (ssODN'ler) daha küçük modifikasyonlar için daha yaygın olarak kullanılır hale geldi 

ve bunların etkinliği daha yüksek olma eğilimindedir. Basit bir prensip olarak, 50bp'ye varan küçük 

mutasyonlar ya da tek nokta mutasyonları, ssODN şablonları kullanımı sırasında başarılı bir şekilde 

kullanılabilir; ancak dsDNA plazmid tabanlı şablonlar, fluoresan proteinleri ya da seleksiyon kasetleri 

gibi daha uzun eklemelerde kullanılmalıdır. 

 

ssODN için; şablonlar, şablonun ortasında yer alan Cas9 uyarımlı kırılma noktası ile mümkün 

olduğunca uzun tutulmalıdır. Bilim insanları toplamda 100-200bp'ye varan şablon uzunlukları ile, 

istenen mutasyonun her iki homoloji kolunda en azından 40bp ile (genellikle 50-80bp'ye yakın) oldukça 

başarılı olmuşlardır. Çünkü hedef sekans yerleştirmesi PAM bağımsızdır. Ekleme bölgesinin kesilme 

bölgesine bitişik olması her zaman görülmez; ancak birbirlerine oldukça yakın olmalıdırlar (20 bp'den 

daha az). 

 

Daha uzun eklemeler için, 800bp ya da daha uzun olan homoloji kollarını içeren dsDNA'lar 

kullanılmalıdır. Plazmidler, dsDNA hedeflerini sağlayan en sık kullanılan kaynaktır. Şu web sayfası gen 

hedefleyen vektörü tasarlamak için iyi bir kaynaktır. 

 

 

 

 

 

http://ko.cwru.edu/info/targvectdesign.html
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Özgünlüğü Geliştirmek İçin Cas9 Nickase Kullanımı 
 

gRNA doğru şekilde tasarlandığında CRISPR/Cas9 son derece özgün olmasına rağmen özgünlük hala 

başlıca endişeyi oluşturmaktadır, özellikle CRISPR tekniğinin klinik kullanım amacı ile geliştirildiğinde.  

CRISPR sisteminin özgünlüğünü büyük oranda gRNA hedef sekansının genomik hedefe geriye kalan 

genoma nazaran ne kadar özgün olduğu belirlemektedir. İdeal olarak, gRNA hedef sekansının hedef 

DNA’ya kusursuz benzeşim (homology) göstermesi gerekirken, genome içersinde başka yere 

benzeşim göstermemesi gerekir. Gerçekçi olarak, belirli bir gRNA hedefleme dizisi kısmi benzeşimin 

(homology) mevcut olduğu genom boyunca ek bölgelere sahip olacaktır. Bu sitelere "off-targets" denir 

ve deneyiniz için bir gRNA tasarlarken göz önüne alınması gerekir."CRISPR Genomu Düzenlemesi için 

gRNA'nızı Nasıl Tasarlanır" bölümünde bir gRNA tasarlamayı öğrenin. 

 

gRNA tasarımının optimize edilmesine ek olarak, 

CRISPR sisteminin spesifikliği Cas9'un kendisi 

için yapılan değişiklikler yoluyla artırılabilir.Cas9, 

iki nukleaz alanlarının (domain), RuvC ve HNH, 

kombine etkinliği vasıtasıyla çift zincir kopmaları 

(DSB'ler) üretir.Endükleükleaz aktivitesi için kritik 

olan her bir nükleaz etki alanı içindeki kesin 

amino asit rezidüleri bilinmektedir (S. pyogenes 

Cas9'da RuvC için D10A ve HNH için H840A) ve 

yalnızca bir aktif katalitik alanı (domain) ("Cas9 

nickase" olarak adlandırılan) içeren Cas9 

enziminin değiştirilmiş versiyonları) 

oluşturulmuştur.Cas9 nickases hala DNA'yı 

gRNA özgünlüğüne dayanarak bağlar, ancak 

nick'ler yalnızca bir DNA bükümünden birini 

kesebilir ve bu da bir DSB yerine bir "nick" ya da 

tekli zincir parçalanmasına neden olabilir.DNA 

nickleri, tam olarak tamamlayıcı DNA ipliğini 

şablon olarak kullanarak HDR (homoloji yönelimli 

onarım) ile hızla onarılır (daha ayrıntılı bilgi için HDR bölümüne atlayın).Dolayısıyla, zıt zincirleri 

hedefleyen iki nickazın, hedef DNA'da bir DSB üretmesi gerekmektedir (çoğunlukla bir "çift nikaz 

(çentik açıcı enzim)" veya "dual nickase" CRISPR sistemi olarak anılır). 
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Bu gereklilik hedef belirliliğini önemli ölçüde artırır, çünkü iki hedef dışı çentik (nick) bir DSB'ye neden 

olabilecek kadar yakın bir mesafede üretilme ihtimali düşüktür.Bu nedenle, özgüllük ve azaltılmış hedef 

dışı etkiler çok önemliyse, çift nikaz ile indüklenen bir DSB oluşturmak için çiftli nickaz yaklaşımını 

kullanmayı düşünün.Nikaz sistemi, son derece spesifik gen düzenlemeleri için HDR aracılı gen 

düzenleme ile birleştirilebilir. 
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CRISPR Genom Düzenlemesi için gRNA Nasıl Tasarlanır 
 

CRISPR teknolojisi hem spesifik DNA düzenleyicileri geliştirmek hem de ilgili bir fenotipe dahil olan 

genleri tanımlamak için işlevsel ekranlar gerçekleştirmek için her zamankinden daha kolay hale 

getirmiştir.Bu blog yazısı, bu yaklaşımların arasındaki farklılıkları tartışacak ve aynı zamanda 

gRNA'ların en iyi nasıl tasarlanacağı üzerine güncellemeler sağlayacaktır. 

 

Bir sonraki deneyiniz için onaylanmış gRNA'ları Addgene's Validated gRNA Sequence Datatable'da da 

bulabilirsiniz. 

 

CRISPR ile Deney Yapmadan Önce Önemli Hususlar 
 

Çekiç, puzzle ve ingiliz anahtarı hepsi çok iyi araçlardır, 

ancak hangisini kullanacağınız elbette, ne yapmak 

istediğinize bağlıdır - aralarında "en iyi" araç yoktur. 

 

Bu açıkça görülse de, CRISPR teknolojisini kullanırken 

gRNA'ları tasarlarken de durum aynı olduğunu 

hatırlamak önemlidir - "en iyi" gRNA, ne yapmaya 

çalıştığınıza çok bağımlıdır: gen nakavt, belirli bir DNA 

baz düzenlemesi veya gen ekspresyonun 

modülasyonu. 

 

Çekiç: NHEJ (non-homologous end joining) ile Gen 
nakavt  
 

CRISPR teknolojisi ile gen nakavtı genellikle Cas9 

aracılı dsDNA kopmaları ile başarılır: bir kesmenin 

ardından, homolog olmayan DNA ucu birleşmesinin 

(NHEJ) hata eğilimli doğası, sıklıkla ekleme veya 

çıkarma (indels) mutasyonu ve dolayısıyla bir DNA lokusun protein kodlama kapasitesini bozan 

çerçeve kaymalarına (frameshift) neden olur. 
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S. pyogenes Cas9 kullanılırken, DNA'nın kodlayıcı veya kodlayıcı olmayan iplikçiklerini eşit derecede 

etkileyebileceği için, potansiyel hedef bölgeler hem [5'-20nt(nükleotid)-NGG] hem de [5'-CCN-

20nt(nükleotid)] 'dir. 

 

Kural olarak, proteinin N 'ucuna yakın amino asitleri kodlayan hedef bölgelerden kaçınırız. Bunun 

sebebi olarak, hücrenin belirlenmiş başlatma (başlangıç) kodonunun akış yönündeki bir alternatif 

ATG'yi kullanma kabiliyetini hafifletmek istememizdir.  

 

Aynı şekilde, fonksiyonel olmayan bir allel oluşturma şansını en üst düzeye çıkarmak için proteinin C 

'ucuna yakın amino asitleri kodlayan hedef bölgelerden kaçınırız. 

 

1 kilobaz gen için, potansiyel hedef siteler her 8 nükleotidde ~ 1 meydana geldiğinden, gRNA'ları 

protein kodlama bölgesinin % 5-65'ine kısıtlamak, seçim için birçok düzinelerce gRNA ile 

sonuçlanacaktır. 

 

Birçok olasılıkla, optimize edilmiş bir sekansı olan bir gRNA seçmek esas önem taşımaktadır (daha 

aşağıda bu konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmektedir). 

 
 
Kıl Testeresi: HDR (homology directed repair) ile Düzenleme 
 

Floresan bir etiket yerleştirilmesi veya belirli bir mutasyonun başlatılması gibi belirli bir düzenleme için, 

DNA'ya yeni bilgiler eklemek için genelde homoloji yönelimli onarım (HDR) kullanılır. Bu da eksojen 

DNA şablonu gerektirir. Bununla birlikte, HDR çok düşük verimlilikte bir işlemdir ve genellikle başarılı 

düzenlemeler için tek hücre klonlama ve müteakip tarama gerekir. Bu çok zaman alan bir süreçtir ve 

hafife alınmamalıdır! 

 

Aslında, altın standarda gerçekten ulaşmak bir kez değil iki kez tek hücre klonlamayı gerektiriyor; 

kontrol olarak, fenotipin gerçekten tek hücre klonu ile birlikte gelen bazı yolcu varyantlarından ziyade 

amaçlanan düzenlemeden kaynaklandığını ispatlamak için düzenlemeyi orijinal haline geri 

döndürmelidir  

 

HDR için bir dsDNA kopuşu hedeflediğinde, hedef sitenin seçimi, istenen düzenleme yeri tarafından 

daha fazla kısıtlanır; kesim bölgesi onarım şablonunun (1) yakın uçlarından> 30nt uzak olduğunda 

verimlilik önemli ölçüde azalır. 

https://www.addgene.org/crispr/empty-grna-vectors/
https://www.addgene.org/crispr/tagging/
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Bu demek oluyor ki, gen düzenleme için genellikle çok az potansiyel gRNA'sı bulunur.  

 

Aynı lokasyon kısıtlamaları, dsDNA yokluğunda DNA değişikliklerini yapan Temel Düzenleyici (Base 

Editor) Cas9 için daha da hassaslaştırır (2). Bu nedenle, gen düzenleme için konum en kritik tasarım 

parametresidir. 

 

İngiliz Anahtarı: CRISPRa ve CRISPRi ile Gen Aktivasyonu ve İnhibisyonu 
 

Son olarak, transkripsiyon CRISPRa (aktivasyon) ve CRISPRi (inhibisyon) teknolojileri seviyesinde gen 

ekspresyonunu ayarlamak için bir nukleaz inaktif(dead) Cas9 (dCas9) hedef genin promotörünün 

yakınına yönlendirilir. Burada, hedef pencere CRISPR kesme yolu ile nakavt yaparken ki kadar geniş 

değildir. 

 

CRISPRa için, transkripsiyon başlangıç alanının (TSS-Transcription start site) yukarı akış yönünde ~ 

100nt bir pencereyi hedeflemek en etkili iken, CRISPRi için ise, TSS'nin aşağı yönünde ~ 100nt bir 

pencere en fazla aktivite verir.Böylece, belirli bir genin, en uygun konumdan seçim yapacakları 

yalnızca bir düzine kadar gRNA'sı olacaktır. TSS’nin kesin yeri hakkında iyi bilgilere sahip olmak da 

önemlidir. 

 

Farklı veritabanları TSS'yi farklı şekillerde belirliyor ve kısa süre önce, mRNA kapağını doğrudan 

yakalamak için CAGE-seq'e dayanan FANTOM veritabanının en doğru haritalama (3) sağladığı 

gösterildi. Bu durumda, konum ve dizilim tasarımda neredeyse eşit önemdedir - yanlış yerde olması 

durumunda optimize edilmiş bir dizi az iş yapacaktır, ancak hedef pencere daha dar olduğundan, seçim 

için daha az sayıda gRNA vardır ve bu nedenle en uygun sıra kullanılamayabilir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
http://fantom.gsc.riken.jp/


83 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

 
Hedef Üzerindeki gRNA Faaliyetini Öngörme 

 
Kişinin hedefi ister tek gen veya genom çapında 

gen bozulması veya gen düzenlemesi olsun, 

etkisiz gRNA’ları etkili olanlardan ayırt edebilmek 

büyük ölçüde bir deneyin akışını ve sonuçların 

yorumlanmasını kolaylaştırabilir. Daha önce, 

genlerin bir paneli için tüm olası gRNA'ları 

yaratarak ve akış sitometrisi (flow cytometry) ile 

hangi sekansların protein knockout'u 

tamamladığını değerlendirerek gRNA hedeflerinin 

üzerinde aktivitesini artıran sekans özelliklerini 

inceledik (4). 

 

1,841 gRNA'lardan oluşan en aktif gRNA'ların 

nükleotid özelliklerini inceleyerek, puanlama kurallarını türettik ve ilgilenen genlere karşı gRNA'lar 

tasarlamak için bu kuralların web sitesi uygulaması yaptık. 

 

Ardından, veri setimizi genişlettik ve gRNA etkililiğinin tahmini için Kural Seti 2'yi türetmek için 

hesaplama modellememizi geliştirdik (5).İstatistiki gücü daha da güçlendirmek ve aktivite tahminlerinin 

genelleştirilebilirliğini onaylamak için 2.000'den fazla ilave gRNA'nın aktivitesini ölçtük.Microsoft 

Research ile birlikte, daha güçlü hesaplama modelleme yaklaşımlarının kullanımını araştırdık. 

 

İlk modelimiz (Kural Seti 1) oldukça basit bir sınıflandırma modeline dayanıyor olsa da, genel olarak 

regresyon modellerinin ve özellikle gradyant artırılmış regresyon ağaçlarının (regression tree) 

kullanılmasının tahminlerimizin gücünü önemli ölçüde geliştirdiğini bulduk.Kural Seti 2'nin web tabanlı 

uygulanması şimdi hem Broad hem de Microsoft elde edilebilir ve bağımsız yayınlar öngörülen değeri 

gösterdi (6). 

 

 

 

 
 

https://www.microsoft.com/en-us/research/?from=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2F
https://www.microsoft.com/en-us/research/?from=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2F
https://portals.broadinstitute.org/gpp/public/analysis-tools/sgrna-design
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/azimuth/?from=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2Fprojects%2Fazimuth%2F
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Hedef dışı etkilerin azaltılması 
 

 

Cas9'un hedef dışı etkilerinden kaçınma, diğer 

bir deyişle, genomdaki istenmeyen diğer 

sitelerde kesme, gRNA'ların tasarımında 

önemli bir adımdır. Literatüre bakıldığında, 

farklı grupların gRNA'ların özgüllüğü hakkında 

farklı sonuçlara ulaştığı görülüyor. Örnek 

olarak şu başlıkları karşılaştırabilirsiz: 

 

 

 

‘İnsan kök hücre klonlarını hedef alan tek CRISPR-Cas9 ve TALEN'deki hedef dışı mutasyonların zayıf 

görülme sıklığı, tüm-genom dizilemesi ile saptanır.’[7] 

 
‘İnsan hücrelerindeki yüksek frekanslı hedef dışı mutajenez, CRISPR-Cas nükleazları tarafından 

indüklenir.’[8] 

 

Sormak gerekir, peki, ama hangisi doğru? Her zamanki gibi gerçek ayrıntıda gizli, bir dergi makalesinin 

başlığına göre yargılanamayacağınızı söylemek gerekir! Gerçekten de, her iki başlık da her bir 

çalışmanın sınırları içerisinde doğrudur, ancak genelleştirilebilirlik daha fazla önem taşımaktadır. 

Elbette, bu yayınlarda (ve diğerlerinde) bazı farklılıklar deneysel sistemlerdeki farklılıklar ile ilişkilidir, 

ancak, bu makalelerin her ikisinde de az sayıda gRNA incelenmiş olması önemli bir noktadır. 

Gerçekten karışık (promiscuous) gRNA'lar var mıdır? Kesinlikle! Oldukça özel olanları var mı? Emin 

olun! Tabii ki, bu her hedefleme teknolojisi için söylenebilir -spesifik ve gerçekten spesifik olmayan 

TALENler, siRNA, antikorlar ve küçük moleküller vardır. 

 

Genelleştirilme için çok sayıda örneklem gerekir ve hedefdışı etkileri yöneten kurallar daha ayrıntılı 

olarak anlaşılmaya başlanabilir. İlk olarak, GUIDE-Seqgibi tekniklerle hedef dışı sitelerin doğrudan 

fiziksel tespiti, bazı gRNA'ların düzinelerce saptanabilir hedef dışı siteye sahip olduğunu göstermiştir; 

ancak aynı çalışma bu yöntemle incelenen 10 gRNAdan sadece birinin hedefdışı bölgelerinin 

olmadığını gösterir (9). Dahası, mevcut hedefleri bulup puan dışı bırakmanın, aslında pek çok siteyi 

kaçırdığını gösterdiler. GUIDE-Seq sonuçlarını Feng Zhang’s labve Michael Boutros’s lab gelen iki 

tahmin algoritmasında karşılaştırdılar ve "hangi programın GUIDE-seq tarafından bulunan hedef dışı 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25513782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25513782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25513782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25513782
http://crispr.mit.edu/
http://www.e-crisp.org/E-CRISP/designcrispr.html
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sitelerin büyük çoğunluğunu tanımadığını keşfedildi." Elbette, başlangıçta bu sunucular o sırada 

mevcut en iyi bilgilere dayanıyordu ve mükemmel, iyi ürünün düşmanı olmamalıydı.  

 

Daha yakın zamanlarda, önceki çalışmalara kıyasla daha büyük ölçekli hedef dışı siteleri inceledik ve 

önceki tahminlere göre daha iyi hassasiyet ve özgünlük ile hedef dışı siteleri öngörmek için CFD 

scoregeliştirdik (5). Bu çalışma boyunca, arama algoritması(search algorithm) nın kendisinin de doğru 

sonuca ulaşmada belki de az takdir gören bir rol oynadığını bulduk. Uygulama kolaylığı ve hızından 

ötürü birçoğu, bowtie2'yi, küçük sayıda uyuşmazlık içeren hedef dışı siteleri bulmak için genomun 

taramalarını yapmak için kullandı; ancak bowtie algoritması bu amaçla tasarlanmamıştı ve aslında pek 

çok hedef dışı siteleri kaçırmaktaydı, özellikle 1'den fazla uyuşmazlığa sahip siteler bowtie ile tespit 

edilemezdi. Bu nedenle, arama metriği ve puanlama metriği, potansiyel hedef dışı sitelerin kapsamlı bir 

görünümü için kritiktir (10). 

 

Amaç, belirli bir sitede spesifik bir değişiklik meydana getirmek olan gen düzenleme yaklaşımları için, 

gRNA'ların seçimi çoğu zaman sınırlayıcıdır ve bu nedenle bazen tüm gRNA'larınız hedef dışı 

özelliklere sahip olmaktadır. CRISPR teknolojisiyle hedef dışı etkileri azaltmak için bir yöntem Cas9'un 

mutasyona uğramış bir "nickase" versiyonu ile birlikte iki gRNA'nın kullanılmasıdır. Bu yaklaşım, 

özgüllüğün artması ve dolayısıyla hedef dışı dsDNA kopmalarının azaltılması yararı sağlar. Ancak bu 

yaklaşımın bir dezavantajı, iki hedef bölgeye gereksinim duyması, bazı özel konumların bir dsDNA 

kopması oluşturmak için uygun olmamasıdır. Bu yöntem mümkün oldukça gen düzenleme için tercih 

edilen yaklaşımdır. (buradannickase hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Hedef dışı etkileri 

azaltmak için bir diğer yaklaşım da Cas9 varyantlarının, protein, RNA ve DNA arasındaki bağlanma 

enerjisinde azalma ile sonuçlanan mühendislik ürünü mutasyonları ile beraber kullanılmasıdır. (11, 12). 

Sonuç olarak, eşleşmeyen (yani hedef dışı) alanlar genellikle kesime uğrayan alt tabakalar olarak artık 

görev yapamazlar. 

 

Genom çapında havuzlanmış kütüphaneler  
 

Genom çapında havuzlanmış kütüphaneler oluşturmak için hedef ve hedef dışı puanlama kuralları 

uygulamaya koyduk. İlk denemelerimiz Avana (şarap yapmak için kullanılan bir üzüm), fare için ise 

Asiago (peynir) olarak adlandırıldı ve bu kurallar hazırlanmadan önce geliştirilen GeCKO kütüphanesi 

ile performans karşılaştırıldı. Hem pozitif hem de negatif seçim ekranları için, bir geni hedefleyen farklı 

gRNA'ların artan tutarlılığı, yani kütüphanedeki daha fazla gRNA'nın etkili olması nedeniyle, bu yeni 

kütüphanelerin daha fazla istatistiksel güvenle daha fazla isabetli sonuç verdiği bulundu. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26780180
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26780180
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24463181
https://www.addgene.org/crispr/nick/
https://www.addgene.org/crispr/guide/#Nickase
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26628643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26735016
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Gen başına daha fazla gRNA'nın daha fazla bilgi sağladığı doğruysa da, bu, bazı hücresel modelleri ve 

deneysel sistemleri mümkün olmayan yerlere koyan daha fazla hücrenin taranması ve dizilendirilmesi 

anlamına gelir. Bu nedenle birçok araştırmacı için, daha küçük, yüksek etkinliğe sahip genom çapında 

bir kütüphaneyi kullanmak daha elverişlidir. Bu amaçla, insan için Brunello(şarap yapımı bir üzüm) ve 

fare için Brie, adlı yeni kütüphaneler yaptık bu kütüphaneler hem hedeflerimizdeki yeni tasarımlarımızı 

hem de hedef dışı sitelerden kaçınmayı hesaba katılarak oluşturuldu. Bu kütüphaneler, hem plasmid 

havuzları hem de kullanıma hazır lentvirus olarak Addgene'den temin edilebilir. Avanadan Brunello'ya 

olan iyileşmenin, GeCKOv2'den Avana'ya geçişte görülen iyileşmeye yaklaşık olarak eşit olduğunu 

göstermektedir(henüz yayımlanmamış fakat reddedilmemiş veriler).  

 

Tek bir analiz yaklaşımı ile Brunello kütüphanesinde yalnızca tek bir gRNA'nın kullanılmasının 

GeCKOv2 kitaplığında 6 gRNA'nın hepsinden daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca, 

yakında Addgene aracılığıyla edinilebilecek optimize edilmiş tasarım kurallarını kullanarak CRISPRa 

(Calabrese ve Caprano) ve CRISPRi (Dolcetto ve Dolomiti) için kütüphaneler tasarladık. Bu 

kütüphaneleri açıklayan bir yayın da benzer şekilde The System aracılığıyla ilerlemektedir. 

Hücre İçine Aktarım Seçenekleri 

 
Bir hedef site belirlendikten sonra, teslim seçeneklerini göz önüne almak önemlidir. Entegre olabilen bir 

virüsün (örn., lentivirus) kullanılması, genetik profilleri bir araya getirilmiş süreç için kritik önemdedir.  

Bununla birlikte, hücresel bir model oluşturmak için, hedef dışı lezyonların birikim potansiyeli nedeniyle 

CRISPR bileşenlerinin uzun vadeli ifadesi istenmemektedir. Geçici ifade seçenekleri, kararlı bir hücre 

hattının oluşturulması için en uygun seçeneklerdir. Bunlar, in vitro olarak kopyalanıp sentezlenen gRNA 

ile önceden kompleks haline getirilmiş plazmid DNA, mRNA veya Cas9 proteinin transfeksiyonunu 

veya elektroporasyonunu veya AAV veya Adenovirüs gibi entegre edilmeyen virüslerin kullanımı 

içermektedir. 

 

HDR gerçekleştirirken onarım şablonu, uzun bir dsDNA (örn., Bir plasmid) veya Cas9 ve gRNA ile 

birlikte verilen tek sarmallı oligonükleotidde olabilir. İki şablon arasındaki seçim büyük oranda istenen 

değişimin boyutu tarafından belirlenir; ~ 100-200nt'lik sentetik oligonükleotitlerle küçük (<~40 nt) 

değişiklikler yapılabilir. Bunlar ticari olarak satın alınabilir. Bir proteini etiketlemek için GFP'nin 

eklenmesi gibi büyük eklemeler, çok daha büyük homoloji kollarına sahip bir şablon gerektirir. 

 

 
 

https://www.addgene.org/pooled-library/broadgpp-human-knockout-brunello/
https://www.addgene.org/pooled-library/broadgpp-mouse-knockout-brie/
https://www.addgene.org/pooled-library/zhang-human-gecko-v2/
https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/
https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/
https://www.addgene.org/viral-vectors/adenovirus/
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Sonuçlar 
 

Özetle, bir deney için gRNA'larının seçiminde hedef dışı etkinliği en aza indirirken, hedef üzerinde 

maksimum etki sağlanması arasında sağlam bir denge kurulması gerekir. Örneğin, genomda gerçekten 

benzersiz bir siteyi hedefleyen daha az aktif bir gRNA'yı mı yoksa bilinen bir fonksiyonu olmayan 

genomun bir bölgesindeki bir ilave hedef bölgeye sahip daha aktif bir gRNA uygulama için daha uygun 

olur? Uzun süreli çalışma için kullanılacak istikrarlı hücre modellerinin yaratılması için, eski olan daha 

iyi bir seçim olabilir. 

 

Genom çapında bir kütüphane ile genetik taramaların beraber kullanımı önemlidir, bir geni hedefleyen 

birden çok sekansın onu çağırmak için puanlamasını gerektiren sonuçların yorumlanmasına dikkat 

edildiği sürece, genetik taramalardan oluşan bir kütüphane daha etkili olacaktır. 

 

İşlevsel genomik alanında gen işlevini araştıran araçların her geçen gün artması heyecan vericidir. En 

iyi araçlar sadece bunları kullanan kişi kadar iyidir. CRISPR teknolojisinin doğru kullanımı, dikkatli bir 

şekilde deneysel tasarımın yapılması, deneyin yürütülmesi ayrıca analize bağlıdır. 
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CRISPR Yazılım Eşleme 
 
CRISPR Yazılımı ve Piñata Etkisi 
 
İki yıl önce sıtma toplumunda genom düzenini değiştiren bir grubun parçasıydım (Biyoloji-Host-parazit 

Etkileşimleri, Institut Pasteur, Paris) (1). Zamanlama göz önüne alındığında, CRISPR sisteminin dahil 

olması sürpriz olmamalıdır. Bugün, aynı laboratuar Plasmodium falciparum'un (sıtmaya neden olan 

parazit) genomunu düzenleme çalışmalarında % 90'ın üzerinde başarılı düzenleme oranına sahip 

bulunuyor. Başarılarını teknik uzmanlığa, özenle yaptıkları gRNA tasarımına ve Plasmodium falciparum 

genomunda mevcut anormal derecede düşük GC içeriğine borçlu olduklarına inanıyorum. Buradaki son 

noktayı biraz açmak gerekirse, Plasmodium falciparum genomu yalnızca 0.66 milyon hedeflenebilir 

NGG PAM sitesine, insan genomu ise yaklaşık 300 milyon siteye sahiptir. Bu tür seyrek olarak 

hedeflenebilir bir genomda hedef dışı etkiler daha az endişe vericidir ayrıca hedeften alınan sonuç 

daha etkilidir. Bu öngörüleri, hesaplama desteği olmadan takdir etmek zordur. Rasyonel gRNA 

tasarımı, bir çeşit ön-analize dayanmaksızın mümkün değildir. 2014'ün sonunda, herkes için gRNA 

tasarımını erişilebilir hale getirmek için yazılım geliştirmeye başladım. O dönemde iyileştirmeye yer 

olduğunu düşündüm ve bir yıl sonra başkalarının da aynı fikirde olduğu açıkça belliydi. Ocak 2013'ten 

bu yana OMICtoolstarafından yayınlanan ve belgelenen 33 CRISPR yazılım aracı bulunmaktadır.     

Yeni başlayan birinin doğru yazılımı kullanmaya karar vermesi kafa karıştırıcı olmalıdır. Bu kadar 

seçenek arasında kafamdaki soru şu “Başladığımız noktadan buraya nasıl geldik?” 

 
 
CRISPR İnovasyonu Yazılım Geliştirmeyi Nasıl Etkiler? 
 

CRISPR, önündeki miRNA balonu gibi, hızlı yeniliğin 

araştırma topluluğunu nasıl etkilediği hakkında ilginç 

bir bakış açısı sunar. Ben bunu bir piñatanın 

etrafının sarıldığı kutlamaya benzettim. Piñata'yı 

inşa edenlerin bakış açısı pervaneyi değerli bir şeyle 

doldurmaktır. Onlar içeriğin gözden geçiricileridir. 

Öte yandan, piñata'nın parçalama(dövme) 

bağımlılarının hedefleri tamamen farklıdır. Kör 

öngörüyle doludurlar İçeriğin niteliğine olan 

güvenleri, gözden geçirenlerin piñata üreticilerine 

olan güvenceleri ile örtük olarak tanımlanır. 

 

https://omictools.com/
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 Parti müdavimleri tarafından yapılan fiziksel uğraştan sonra piñata patlar ve içerikleri etrafa dökülür. 

Kalabalık tartmaya çalışan, zeminde dağılmış her tatlı veya oyuncağın değerini belirlemeye çalışan bir 

çılgınlığa benzeyen bir şey var. Sonunda, hepsi kararlaşıyor ve her maddenin değeri, gözden 

geçirenlerin o denli zahmetle değerlendirdiklerinden, toplulukların bakış açısını biraz daha temsil eden 

bir şeye dönüşüyor. Sorun, çok fazla seçenekle, piñata patlamasından sonrası kısa sürede, her bireyin 

temel ihtiyaçlarına göre öznel olarak atfedilmesidir; topluluk bir bütün olarak, herhangi bir gerçek 

değere razı olmamıştır. Bunu "Piñata Etkisi" olarak adlandırdım, bu piñata'nın içeriğini ve körü körüne 

onları alan izleyicileri incelerken ortaya çıkan bir bağlantıdır; oldukça benzer içeriğe ve yinelemeli 

tasarımın olmamasına neden olur; bunun nedeni, halkın tepkisini değerlendirmek için zamana sahip 

olmamasıdır ve şu an CRISPR yazılım alanında olduğumuzu düşündüğümüz sahnede bunun gibidir. 

CRISPR araştırma topluluğunun henüz en iyi CRISPR yazılım araçları üzerinde fikir birliği yapma şansı 

yoktur. 

 
 
Bir genom düzenleme aracı olarak, CRISPR/Cas9 teknolojisi, 2012 yılından bu yana araştırma 

faaliyetlerinde gelişme fırtınası içerisindedir. Bundan sadece 3-4 yıl önce bir inovasyon hayaliyken, 

bunu yazılım geliştirme takip etmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde çok yakın aralıklı CRISPR 

yazılımları birbiriyle kıyasıya yarışmıştır. Devam edebilecek daha az sayıda yayınla birlikte, sunulan bir 

makale yalnızca önemli bir gelişme olarak görülebilirdi. Sonuç olarak, bunları gözden geçirmek için 

birçok kaynak olmaksızın bir tema üzerine hafif değişiklikler ile yazılım piñata* oluşturuldu.  Genel 

olarak, CRISPR yazılım havuzu, CRISPR mühendisliğinde deneysel uygulamaların çoğunu 

kolaylaştıracak çözümler üretmektedir. Bu ortak yarar karşılaştırıldığında, tek bir uygulamada herhangi 

bir özellik eksikliğini gidermek kolaydır. Akla şöyle bir soru geliyor, tüm araçları bir çeşit meta 

/Frankenstein uygulaması olarak mı kullanmalıyız? Ya da öğrenmemize vakit ayırıp en fazla değeri 

elde edebileceğimiz bir şey var mı? Bu, CRISPR tasarımına katılanların karşılaştıkları birçok sorudan 

sadece bir tanesidir, ancak bu durum giderek artan bir pazarda daha da kötüleşen önemli bir engel 

oluşturmaktadır. 2013 yılından bu yana her yıl yaklaşık 11 araç eklenmiştir. 

 

*(Bir kutlamanın bir parçası olarak, yüksekten asılmış ve gözleri bağlanmış çocuklar tarafından açılmış 

oyuncak ve şeker içeren bir hayvanın süslü bir figürü)  
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Engelleri Kaldırmak: Mevcut gRNA Tasarım Araçları Üzerine Görüş 
 
Bu yazının amacı, mevcut CRISPR yazılım araçlarına ilişkin bazı bilgiler vermek, çeşitli araçların hangi 

problemleri çözmeye çalıştığını anlatmak ve sonuç olarak gelecekte nasıl ilerlenebileceğini tartışmaktır. 

CRISPR kullanarak deneyler tasarlarken, yazılımın yardımcı olabileceği iki önemli alan vardır. 

Bunlardan ilki gRNA'nın tasarımıdır ve bu konu mevcut araçlardaki aslan payını temsil eder (bu 

bölümde bu araçlara odaklanacağız). İkinci büyük alan, deney sonrası kalite kontrolünü ele alır; buna 

CRISPR-GA iyi bir örnektir. Bu araçlar onarım olaylarını tipe göre değerlendirir (NHEJ/ HDR) ve 

genellikle hedef bölge olan tek bir lokusta bu işlemi gerçekleştirirler. Hedef dışlamayı tamamen 

değerlendirmek için çok lokuslu değerlendirme gerekli olacaktır ancak bu amaçla şu anda hiçbir yazılım 

tasarlanmamıştır. Bu ikinci alan son derece önemlidir ve bu konuya olan ilgi eksikliği göz önüne 

alındığında, daha fazla gelişmeye odaklanılması gereken bir yer olduğu da barizdir. Bununla birlikte, 

kalite kontrolü bu bölümün odaklandığı konu değildir. gRNA tasarım araçları veritabanı ve yeni 

çözümler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Veritabanı araçları, hangi gRNA tasarımlarının daha önce hangi 

koşullar altında çalıştığını görme ve izleme imkânı verir. Bu tür kaynaklar, otomatize rasyonel tasarım 

için son derecede değerli olabilir. Bu üç veritabanından birincisi olan EENdb (1 Ocak 2013'te 

yayınlandı), bildirilen gRNA tasarımlarının basit bir katalogudur. İkinci veritabanı olan CrisprGE (27 

Haziran 2015'te yayınlandı), geniş kapsamı, seçilmiş içeriği ve erişim kolaylığı açısından dikkat 

çekicidir. Üçüncüsü, WGE (15 Eylül 2015'te yayınlandı), CrisprGE’den ziyade EENdb'ye daha çok 

benzemekle birlikte, aynı zamanda veritabanı araçlarının tasarıma nasıl yardımcı olabileceğine iyi bir 

örnektir. Bu veritabanları hala yenidir ve başarılı olmak için geliştiricilerin işbirliğine ihtiyaç duyar.  

 

gRNA tasarımını tekrardan iki kategoriye daha ayırıyoruz. Bir taraftan bir gRNA dizaynının diğeri 

üzerindeki öneminini belirlemek için bazı yaklaşık veya makul kuralları uygulayan yazılım araçlarına 

sahibiz. Diğer yandan, bazı yazılım araçları, iyi gRNA tasarımını belirleyen özelliklerin bilinmesi için 

ampirik (deneysel) olarak türetilmiş ve/veya önceden varolan bilgiden faydalanır. Bu arada, gRNA 

tasarımı için ilk yazılım (Hsu ve ark., 2013, [2] tarafından) ampirik ve yaklaşık yöntemlerin bir 

kombinasyonunu kullanmıştır. Puanlama işlevinin ayrıntıları çevrimiçi araçlarının belgelerinde 

bulunabilir. Hsu ve ark, 2013 (2)'den bu yana, diğer araçlar Doench-Root skoru (Doench ve ark, 2014, 

[3] gibi yeni parametreleri puanlama işlevlerine dahil etmiştir). Hsu ve ark., 2013 (2)’den bu yana diğer 

araçların puanlama fonksiyonları Doench-Root skoru gibi yeni parametreler içerir. Birçok araç farklı 

puanlama algoritmalarını ve parametrelerini karıştırma ve eşleştirmeyi tercih etmiştir. Bu fikir farkları, 

doğru aracın kafa karıştırıcı seçimini yapmasına neden olan şeydir ve bu, tek boyutlu uyumu olan bir 

yaklaşımın olmadığı anlamına gelir. Ancak yapılacak olan projeye göre uygun araç seçmek de 

gereklidir.  

http://54.80.152.219/
http://www.sanger.ac.uk/htgt/wge/
http://crdd.osdd.net/servers/crisprge/
http://eendb.zfgenetics.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25184501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873081
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 CRISPR Yazılım Eşleyiciye genel bakış 

 

 

Her bir aracı ayrıntılı bir şekilde incelemek çok zaman alabilir, bu zaten yayınlanmış makalelerde 

yapılmıştır.  Bunun yerine, her bir aracı benzersiz kılan özellikleri ayrıntılı incelemek daha yararlı 

olacaktır. CRISPR Software Matchmaker(CRISPR Yazılım Eşleme)yazılımı bu özelliklerden oluşur ve 

proje ihtiyaçlarınıza göre araç(lar) seçmenizi sağlar. Tabloda temel işlevlerden ileri düzey işlevselliğe 

kadar her şeyi açıklamanın yanı sıra kullanıcının araçla nasıl etkileşime girmesi bekleneceğini 

açıklayan 8 ana kategori bulunmaktadır (bir ekran görüntüsü ve tabloya genel bakış yukarıda 

bulunabilir). Bu kategoriler aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır (tüm terimlerin tanımları da 

tabloda verilmektedir). 

 

• Temel işlevler: Bu işlevler, yazılımın ana hedeflerini somutlaştırır ve bir aracın uygunluğunu 

belirlemek için bakılması gereken ilk yer olmalıdır. Bu kategorideki işlevler, araçlar arasında en yaygın 

olanıdır. Örnekler: "tek hedef tasarımı", "çoklu hedef tasarım", "hedef dışı", "yüksek uyumsuzluk sınırı", 

"yaklaşık tasarım", "deneysel tasarım", "tek PAM tasarımı" ve "çoklu PAM tasarımı". Eğilimler: 2014 

yılının sonuna gelindiğinde, araçlar yalnızca NGG PAM hedefleri için tasarlanmaya başladı ve keyfi 

PAM tanımlarına izin vermeye başlanmıştır. Bu yeni araçlar, en son NTT'nin Cas protein, Cpf1'i 

hedeflemesi için biraz yararlı olduğunu ispatlayabilir. Ayrı ayrı, hedef üzerindeki etkinlik hala sadece 

birkaç aletin çözmeye çalıştığı bir kavramdır. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ik3GWCoRVS74x7lDt2tPjWg9pVFEtaTPCd-LEzBoMUE/edit#gid=1285541112&vpid=A1
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• Gelişmiş işlevler: Bu işlevler tamamen gerekli değildir, ancak tasarım hedeflerine bağlı olarak 

son derece yararlı kabul edilmelidir. Örnekler: "özellik uyumlu", "SNP (Tekli nikleotid polimorfizmi) 

uyumlu", "ikincil yapı uyumlu" ve "mikrohomoloji uyumlu".  Eğilimler: Gelişmiş işlevlere sahip az sayıda 

araç piyasaya sürülüyor; bu tür özellikler,  ApE veya MacVector gibi ticari ve daha uygun diğer yazılım 

araçlarına devredilmiş gibi görünüyor. 

 

• Yardımcı Fonksiyonlar: Bu işlevler, tekrar eden görevleri ortadan kaldırarak ve/veya primer ve 

plasmid tasarımı gibi tasarım sonrası süreçle yardımcı olacak özellikleri sağlayarak gRNA tasarım 

sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Örnekler: "çok katmanlı tasarım", "çoklu yöntem tasarımı" ve 

"tekli yöntem tasarımı". Eğilimler: En yaygın yardımcı fonksiyonlar toplu tasarım veya çoklu 

fonksiyonlardır. Bununla birlikte, primer tasarımında yardımcı araçlar giderek yaygınlaşmaktadır. 

 

• Kullanıcı etkileşimi: Bu kategoriye giren yazılım tasarım öğeleri, kullanıcının yazılımla nasıl 

etkileşimde bulunması gerektiğini açıklar. Bu kategori, bilgisayar kullanırken uygun araç seçmek 

açısından kullanıcılar için önemlidir. Örnekler: "çevrimdışı", "çevrimiçi", "CLI (komut satırı arayüzü)" ve 

"GUI (Grafiksel kullanıcı arayüzü)". Eğilimler: Çevrimiçi araçların yazılım alanına hakim olmasına 

rağmen, genellikle hedefleri saptamak için daha az güçlü algoritmalara güvenilir. Kullanılabilen birkaç 

çevrimdışı araç çoğu bilgisayarda çalışır, ancak genellikle komut satırı veya komut diziminin çalışma 

bilgisini gerektirir. 

 

• Girdi esnekliği: Yazılım araçları, sonuçlar üretmek için bir takım veri girişi gerektirir. Bazı girdi 

türleri diğerlerinden daha kullanıcı dostu olsa da, farklı girdi türleri kolayca dönüştürülebildiğinden, veri 

çıktısından daha az endişe duyulur. Örnekler: "organizma", "sekans", "tanımlayıcı" ve "yük".  Eğilimler: 

Kullanıcıların çalıştığı organizmayı belirtmesini gerektiren sekans temelli girdi, oldukça yaygındır. 

 

• Çıktı çeşitliliği: Farklı araçlar kullanıcıya farklı formatlarda sonuçlar sağlar. Bu, downstream 

(aşağı akım) sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Örnekler: "HTML", "görsel parça", 

"arsa", "çizelge halinde", "interaktif" ve "kaydet".  Eğilimler: Çoğu araç tablo biçiminde HTML çıktısı 

sağlar. Şaşırtıcı bir şekilde, yalnızca 2 araç FastA çıktısı sağlar. Bazı araçlar, kullanıcının sonuçları 

kaydetmesini ve daha sonra geri dönmesini veya paylaşmasını sağlar.  
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• Topluluğa özgü durumlar: Farklı topluluklar kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirirler. 

Bu genellikle bir veya bir alt grup organizması için geçerli olan yazılım tasarımıyla sonuçlanır. Sadece 

birkaç durumda yazılım, organizma agnostiktir (organizmadan bağımsızdır). Çoğu araç, bir veya bir dizi 

organizma için ayrıcalıklıdır. Örnekler: "organizma bağımsız", "model organizmalar", "küçük genom", 

"büyük genom" ve "organizma bağımlı değerlendirme". Eğilimler: Birçok araç, herhangi bir boyuttaki 

genomları işleyebilir ve araştırmacının araç kaynağına genom eklemek için gereken süreyle sınırlıdır. 

Organizma bağımsız araçlar iyi bir çözümdür, ancak bir programlama dili veya başka bir konuda 

uzmanlık gerektiren genellikle çevrimdışı araçlar olarak bilinirler. 

 

• Desteklenen organizmalar: Bu bölüm, her bir araç tarafından desteklenen genomları listeler. 

Genomlar, organizma adı ve genom derleme versiyonu ile gösterilir. Tablodaki adlar, yazılımda olduğu 

gibi görünür. Çoğu gRNA tasarım aracı kullanıcının bir organizmayı belirtmesini gerektirir. Bu araçlar 

sonuçları önceden bulup sunmak için önceden oluşturulmuş indeksleri veya veritabanlarını kullanmaya 

ihtiyaç duyar. Bazı araçlar, organizmanın tanımlanmasına ihtiyaç duymaz ve organizma bağımsız 

çalışır. Organizma belirtilmesini gerektiren araçlar aynı zamanda kendi veritabanınızı oluşturmanıza da 

izin verir; bu araçlar organizma bağımsız olarak işaretlenecektir ve şu anda bu bölümde listelenen 

organizmalara da sahiptirler. 
 

Özel Kullanıcılar için CRISPR Yazılım Önerileri 
 
Bazı araçlar, belirli organizmalar üzerine odaklanarak geliştirilen algoritmaları vasıtasıyla belirli 

kullanım alanlarına uygundur. Bu sebeple, genellikle birkaç CRISPR deneyi gerçekleştiren 

laboratuvarların ilgilendikleri her aracın öngörme gücünü aracın geçmiş sonuçlarını her araç tarafından 

önerilen tasarımlar ile karşılaştırarak değerlendirmesi tavsiye edilir. İlk defa gRNA tasarımına girenler 

için acil ihtiyaçlara dayalı bir araç seçip, birkaç denemeden sonra yeniden değerlendirmek en iyisidir. 

Alternatif olarak, yukarıda bahsedilen veri tabanları  ya da, aynı organizma üzerinde CRISPR kullanan 

laboratuvarlardan ilk elden gelen bilgi bu son yaklaşım için bir temsil niteliğinde kullanılabilir. 

 

• Alanda yeni olanlar için en iyi araç: Dili ve hangi parametrelerin ne anlama geldiğini 

öğrenmek gereklidir. En iyi öğrenme yolu, E-CRISP yaparak öğrenmektir. Bu aracı geliştirenler, 

araçlarının hem öğretici hem de işlevsel olması için büyük çaba göstermiştir.  Ayrıca, üzerinde çalışılan 

CRISPR deney türüne göre parametre sınıfları sunmak için karşılaşılabilecek tek araçtır. Ayrıca 

CRISPR yazılım alanı için tanımlanması önemli olabilecek terimlerin bir listesini sunan CRISPR 

Yazılım Eşleyici’nin sözlük bölümüne de bakılması gerekir. Bu terimleri başka herhangi bir yerde 

http://www.e-crisp.org/E-CRISP/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ik3GWCoRVS74x7lDt2tPjWg9pVFEtaTPCd-LEzBoMUE/edit#gid=1285541112&vpid=A1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ik3GWCoRVS74x7lDt2tPjWg9pVFEtaTPCd-LEzBoMUE/edit#gid=1285541112&vpid=A1
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bulmak olası değildir, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda fikir verecek olan bu terimler, bu 

kaynak için özel olarak geliştirilmiştir.  

 

• Biyoinformatikçilere yönelik en iyi araçlar: Analizlerdeki esneklik için ham verilere, hedef 

bölgelere, hedef dışı bölgelere, puanlara ve hesaplamalara giden istatistiklere erişim gereklidir. Bunun 

için, Cas-Offinder gibi bazı çevrimiçi araçlar yeterli olacaktır. Cas-OFFinder herhangi bir düzenleme 

aralığında herhangi bir IUPAC kodlanmış deseni kullanarak bir genomdaki tüm dizilerin dökümünü ve 

temel verileri sağlar. Bununla birlikte, düzenleme aralığı dışında herhangi birşeyi hesaplamayacaktır. 

Eklenen işlevler kullanıcının uygulaması için bırakılmıştır. Yazılım, OpenCL özellikli donanıma sahip 

herhangi bir cihazda indirilebilir. Bu OpenCL gerekliliği ciddi bir sınırlamadır ancak araç yeterince 

hızlıdır, ağır CRISPR tasarımı (çok geniş genomlar için) için özel bir makine satın almaya değer. 

Çevrimdışı tarafta, SSFinder adı verilen bir Python komut dosyası vardır, ancak pratik kullanım için çok 

yavaş olabileceği düşünülmektedir. R tabanlı paket CRISPRseek, büyük yarar sağlar ve Bioconductor 

ile birleştiğindeR ile zaten tanışık olan herkes için ilk tercih. Java meraklıları için sgRNAcas9'a bir göz 

atın. 
 

• CRISPR teknolojisini yeni bir organizmaya aktarmak için en iyi araçlar: Birtakım 

nedenlerden dolayı, araştırmacıyı belirli genomların bir alt kümesiyle sınırlayan herhangi bir araç ekarte 

edilebilir. Protospacer WB, yeni organizmalara CRISPR teknolojilerinin uygulanması amacıyla 

geliştirilmiştir ve ve tam bir uyum olup olmadığı noktasında yardımcı olur. Çevrimdışı bir araçtır, ancak 

grafik kullanıcı arabirimi ile birlikte gelir.  

 

• Laboratuarlar için en iyi strateji: Laboratuvar için alışveriş yapmadan evvel hangi amaç için 

yazılım aracına ihtiyaç duyulduğu tanımlanmalıdır. İhtiyaca uygun aracı seçmek için CRISPR Yazılım 

Eşleme aracı kullanılmalı. Kriterler geliştirilmeli. En iyi araç bulana kadar tekrarlanmalı. Birkaç deneme 

yapılmalı ve tüm araçları yeniden değerlendirmek için sonuçlar kıyaslanmalı. Başkalarına yardımcı 

olmak için sonuçlar rapor edilmeli 

CRISPR teknolojisi, dünyanın birçok yerine ulaşmış durumdadır. Şu durumda, objektif olarak 

araçları fonksiyonlarına göre ayırarak ve ihtiyaca göre seçmenin mümkün olduğuna inanılmaktadır. 

Büyük olasılıkla, Benchling (ticari, çevrimiçi), DESKGEN (ticari, çevrimiçi) veya ProtospacerWB 

(akademik, çevrimdışı) gibi sözde genom düzenleme tezgahlarına bütünleştirilmiş daha fazla özellikle 

birlikte mevcut araçların daralması görülmeye başlayacaktır.  

 

http://www.rgenome.net/cas-offinder/
https://code.google.com/archive/p/ssfinder/
http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/CRISPRseek.html
http://www.biootools.com/col.jsp?id=103
http://www.protospacer.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ik3GWCoRVS74x7lDt2tPjWg9pVFEtaTPCd-LEzBoMUE/edit#gid=1285541112&vpid=A1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ik3GWCoRVS74x7lDt2tPjWg9pVFEtaTPCd-LEzBoMUE/edit#gid=1285541112&vpid=A1
https://benchling.com/
https://www.deskgen.com/landing/
http://www.protospacer.com/
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CRISPR yazılımının geleceğinin umut verici olduğu görülmektedir. Bu alandaki hızlı gelişme 

deneylerimiz ve hayatlarımızda fark yaratacak özellikleri seçmek için imkân sunacaktır. Bunu etkili bir 

şekilde yapmak için, geliştiriciler ile son kullanıcılar arasında iyi bir iletişim olması şarttır. 
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3. Doench, John G., et al. “Rational design of highly active sgRNAs for CRISPR-Cas9-mediated gene 
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CRISPR Yazılım Eşleyiciye genel bakış 
 

 

Özellik 

Hedef 
dışını 

algılaya
n 

Hedefi 
algılaya

n 

Ayarlanabil
ir sgRNA 
uzunluğu 

Düşük 
uyumsuzlu

k limiti 

Yüksek 
uyumsuzlu

k limiti 
Doğru 

eşleyici 
Yaklaşık 
tasarım 

Ampirik 
tasarım 

Doench 
root 

skoru 
CRISPR Araç Adı (Yay. 

Tar.) 
Skor/Ağırlı

k 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 

CRISPRer(2014) 1110 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
sgRNAcas9 (2014) 112.5 1 0 0 0 0.5 0 1 0 0 

SSFinder(2014) 1109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Microhomology-

associated Score 
Calculator(2014) 

1107 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

CRISPR-P(2014) 114 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
CRISPRseek(2014) 619 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

GT-scan(2014) 110 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
CRISPR gRNA design 

tool(2014) 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COSMID(2014) 108 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
CRISPR 

Multitargeter(2015) 613 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

CCTop(2015) 113 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
CRISPRdirect(2015) 118.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

DESKGEN(2015) 121 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
CROP-IT(2015) 108.5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

CRISPR-ERA(2015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CRISPRscan(2015) 115 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

ProtospacerWB(2015) 2127.5 1 1 0 0 1 0.5 1 1 1 
Cas-Dseigner(2015) 2214 0 0 0.5 0.5 1 1 1 0 0 

Azimuth(2016) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CRISPR/CAS9 kullanılarak Genom Görüntüleme 
 

Fenotipin için hangi genler önemlidir? Birçok bilim insanı alttta yatan genetik sebebin tam olarak 

bilinmediği hastalıkları çalışıyor. Fenotip için önemli genleri belirlemek yeni tedavilerin gelişmesinde 

yardımcı olabilir ve belirli bir hastalık sürecinde bütün yolakların ya da bireysel genlerin rolünün 

incelenmesiiçin yapılan deneylerin zenginleştirilmesine yol açabilir. CRISPR/Cas9, sözde "ileri genetik 

tarama deneyleri" ni gerçekleştirmenin ilk ifade edilmediği halde, bu kesinlikle daha çok daha güçlüdür. 

Bu blog postta, biz CRISPR kütüphanelerinin genom- wide görüntüleme uygulamasının nasıl olduğunu 

tartışacağız ve Addgene aracılığıyla yapılan reaktiflerin bazılarını vurgulayacağız. 

 

CRISPR ÖZEL KILAN ŞEY NEDİR? 
 

CRISPR/Cas9’un önceki gen düzenleme tekniklerine göre majör avantajı onun basit ve çok yönlü 

olmasıdır. CRISPR/Cas9 sistemi iki komponentten oluşur; 

spesifik olmayan endonükleaz (Cas9) ve tek zincirli rehber 

RNA (gRNA).  gRNA içerisinde ̴20 nükleotid ‘hedeflenmiş’ 

sekans olarak kullanıcılar olarak tanımlanır ve kolayca fiilen 

herhangi bir genomik için Cas9 hedeflemek için modifiye 

edilebilir, geri kalan genoma hedefin eşsiz benzerliği sağlanır 

ve protospaser adjacent motif (PAM) sekansı için direkt olarak 

5’ lokalizedir. Yaygın tip Cas9 ve bir gRNA ‘nın birlikte salımı 

hedef DNA’da çift zincir kopması oluşturur ki, hataya eğilimli 

homolog olmayan son katılım (NHEJ) aracılığıyla tamir 

edildiğinde, hedef gende mutasyon fonksiyonunun 

azaltılmasıyla sonuçlanabilir.CRISPR/Cas9, ölü Cas9(dCas9) 

ve dCas9 aktivatör/ baskılayıcı kullanılarak kalıcı olarak 

modifiye olmaksızın hedef geni baskılayıcı ya da aktivite edici 

kullanılabilmektedir.  

 
Resim 1: Jelibon kavanozu gibi, toplanmış CRISPR 
kütüphaneleri kompleks bir karışımdır. Toplanan kütüphane çok farklı herbiri farklı genomik 
hedeflenmiş plazmit içeren-gRNAlardan oluşur. Bir CRISPR görüntülemenin amacı Cas9 kullanılmak 
içindir ve alınan fenotip için esansiyel olan genleri tanımlamak için gRNAların toplanmasıdır. 
Resim:https://www.flickr.com/photos/72005145%40N00/5600978712 
 

https://www.addgene.org/crispr/
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Genom-Ölçeğindeki Taramalarİçin Hangi CRISPR Reaktifleri Mevcuttur? 
 

Genom-ölçeğindekitarama deneylerinin amacı bir özel fenotipin içeren tanımlı genlere mutant 

hücrelerin popülasyonunun taranması ve oluşturulması içindir. CRISPR/Cas9 plazmit içieren–gRNA 

üretiminin kolaylığı ve potansiyel hedef sekansların geniş aralığından dolayı genom geniş tarama için 

büyük ölçekte çoğaltma kolayca yapılabilir. CRISPR/Cas9 genom geniş tarama deneyleri Cas9 

eksprese hücreler için gRNA’ların toplanmış popülasyonunun iletimi için genelde lentivirüsler kullanılır. 

Toplanan lentiviral CRISPR kütüphaneleri (şimdiye kadar CRISPR kütüphaneleri olarak basitçe ifade 

edilmiştir) genom içerisinde herbiri spesifik gen hedeflenen, lentiviral transfer vektörleri içiren-

gRNA’ların heterojen popülasyonundan oluşur. Bireysel gRNA’lar alenen uygun gRNA dizayn yazılımı 

kullanılarak in-siliko tasarlanır ve sentezlenir. Toplanan gRNA’lar sonra lentivirallere klonlanır, finalde 

CRISPR kütüphanelerinin oluşumuyla sonuçlanır. CRISPR kütüphaneleri, Cas9’un bahsi geçen 

türevleriyle bir gRNA kombinlenmesiyle hedef genler baskılanır ve ya aktive olması ya da 

zayıflatılması(knock-out) için adapte olmuştur. Birçok CRISPR Kütüphanesi şu anda Addgene 

aracılığıyla ulaşılabilir.  

 

Senin için doğru kütüphanenin seçimi  
 

Senin deneyin için CRISPR kütüphaneleri seçildiğinde önemli birçok faktör vardır; 1. Hücrelerin hangi 

türlerden köken alır? Güncel olarak Addgene fareye, insana, sinek, ve T. gondii genlerine hedeflenen 

CRISPR kütüphanelerini taşır. 2. Yapmaya çalıştığınız genetik değişiklik nedir? Addgene gen 

aktivasyonu, baskılanması, zayıflatılması(knock-out) için CRISPR kütüphaneleri taşır. 3. Genomda ya 

da genlerin spesifik sınıflarında her geni hedeflemeye mi çalışıyorsun? Addgene güncel olarak insan 

genlerinin hedeflenen spesifik sınıfların alt kütüphanelerinin seçimi ve birçok genom- geniş CRISPR 

kütüphanelerini taşır. İyi geliştirilmiş bir biyolojik sorun kesinlikle senin deneyin için doğru CRISPR 

kütüphanesinin seçiminden emin olmak gereklidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.addgene.org/crispr/libraries/
https://www.addgene.org/crispr/libraries/
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CRISPR tarama hangi adımları içerir? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: CRISPR kütüphanesi lentivirüs (B) üretmek için kullanılanılmak üzere çoğaltılmalıdır (A). 
Cas9-eksprese eden hücreler ya da yaygın tip hücreler sırasıyla mutant hücre üretimi için gRNA 
kütüphanesi plus Cas9 ya da gRNA kütüphanesi içeren lentivirüslerle tedavi edilir (C). Mutant hücreler 
taranır (D) ve vuruşlar yeni nesil sekanslar kullanılarak tanımlanır (E). 
 

CRISPR kütüphanelerini kullanarak ileriye yönelik bir genetik taramagerçekleştirmek, çok aşamalı bir 

süreçtir. Çoğu durumda, CRISPR kütüphaneleri deneysel kullanım için çok düşük konsantrasyonda 

sağlanır. Dolayısıyla, ilk basamak kütüphanenizı çoğaltarak lentivirüs oluşturmak için yeterli yoğunluğa 

getirmektir Yeni nesil sekans kullanılarak kütüphanenin (herbir gRNA pre- ve post- ampfilkasyon 

yüzdesi) temsil ettiğinden emin olun. Cas9 eksprese olan hücreler mutant hücrelerin heterojen 

mutasyonları oluşturmak için CRISPR Kütüphanesi içeren lentiviriüslerle transdüksiyonudur. Mutant 

hücreler hem ilaç-seçilim hem de florasan bazlı hücre sınıflandırma ve özel fenotip için tarama 

kullanılarak zenginleştirilir. Örneğin, mutant hücreler ilaç direnci kazanan genleri tanımlamak için ilaç 

görüntülemede kullanılabilir. Burada, mutant hücreler tedavi edilmeyen kontrol gruplarla karşılaştırılan 

ilaca dirençli popülasyonda analiz edilen gRNA dağılımı ve ilgili ilaç ile tedavi edilir. Bu senaryoda, 

zenginleştirilen gRNA’lar mutasyona uğradığında ilaç direnci kazanan genler karşılık gelir. Bu tip 

deneylerdeki bulgular ilaçlara direnç kazanan hücreler ile mekanizmalara ışık tutabilir ve kanser gibi 

kontrol edilemeyen hücre gelişimine sebep olan hastalıklara terapötik hedefler belirlenebilir.  

CRISPR 
Kütüphanesi 

Çoğaltılmış CRISPR 
kütüphanesi 

CRISPR gRNA 
kütüphanesi 

içeren lentivirüs 
(ya da 

gRNA+Cas9) 

Cas9-ekrpeseedilmiş hücreler 
(yada yaygın tip hücreler) 

Mutant hücreler  

NGSiletanımlanmış 
‘vuruş’lar 

https://www.addgene.org/viral-service/viral-production/
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Başarılı görüntüleme için ipuçları ve hususlar 
 
Yeni jenerasyon sekanslar- CRISPR kütüphaneleri binlerce gRNA plazmiti içerir, herbir plazmitte 

sadece benzersiz barkod tarafından ayırt edilir. Amplifikasyondan sonra ve yeni jenerasyon 

sekanslarının kullanımını gerektiren görüntülemelerden sonra gibi. 

 

Sunma-Her hedeflenen gen >3 gRNAları içeren çoğu kütüphane ve popülasyonda herbir gRNA’nın 

dağılımının korunmasıkesinlikle gereklidir. Spesifik gRNAları azaltma ya da zenginleştirmeden dolayı 

temsil kaybı çarpıtılmış sonuçlara yol açabilir. 

 

Hücre tipinin seçimi- teorik olarak, herhangi bir hücre tipi CRISPR taramada kullanlabilir. Ancak senin 

mutant popülasyonunda sunulan yeterli korunma başlangıç materyali olarak hücrelerin büyük miktarları 

gerekir. Doalyısıyla, düşük miktarlarda hücre tipleri özellikle genom-ölçeğindeki taramalar için özellikle 

çok uygun değildir.  

 

Yanlış negatif ya da yanlış pozitifden kaçınmak- herhangi bir deneyle, ugun kontrollerin 

kullanılması, çoklu tekrarlamalar ve birçok hücre tipi senin sonuçlarını güçlendirebilir. Dahası, aynı 

genlere hedeflenen çeşitli gRNA’ların azaltılması ya da zenginleştirilmesi alınan fenotip için aslında 

önemli özel genlerin güçlü kanıtları olabilir. Ekrandan gelen her "vuruş", aranan modifikasyonun ilk 

etapta taradığınız fenotipi ürettiğinden emin olmak için bağımsız olarak onaylanmalıdır. 

 

Kötü deney tasarımı ve valide pratiklerle, CRISPR kütüphaneleri ilgilendiğin fenoptiple daha fazla 

öğrenmene yardım eder. 
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CRISPR ile Gen ekspresyonun düzenlenmesi 
 
Önceki bölümde biz genom düzenleme ve silinmesi için araştımacılara kolaylık sağlayan CRISPR’ın 

nasıl olduğunu vurguladık, ama çeşitli bilim adamları DNA sekanslarındaki değişimden daha fazlasını 

yapmaya izin veren protein yapıları için akıllıca bir tutumla Cas9’u kaynaştırmıştır. Bu kısımda gen 

ekspesyonunu hem aktive hem de baskılama yapmak için nasıl tasarlandıklarını bu kısımda ele 

alacağız. Mükemmel CRISPR uygulamalarını daha sonra sonraki bölümlerde göreceksiniz. 

  
 
dCas ile yeni fonksiyonlar yapabilme 
 
CRISPR/Cas9 sistemi genom 

manipülasyonu için büyük ölçüde esnek 

bir araçtır. Cas9’un eşsiz özelliği ayrılan 

hedef DNA yeteneğinden bağımsız 

hedef DNA ile bağlanmasıdır. Özellikle, 

RuvC- ve HNH-nükleaz yapıları 

mutasyon noktaları (SpCas9’da D10A ve H840A) ile inaktive edebilir. Bölünemeyen hedef DNA dead 

Cas9 (dCas9) ile sonuçlanır. dCas9 molekülü hedeflenen sekans Cas9 gRNA’dan baz alınan hedef 

DNA ile bağlanma yeteneğini korur. Bakterilerde dCas9 kullanılan ilk deneylerde bloklanan 

transkripsiyon başlatma ile baskılama ya da transkripsiyon kalitesini düşürmek için yeterli 

transkripsiyonel başlama alanı için hedeflenen dCas9 gösterilmiştir(üstteki resimde) (1). 

 

Genin promotor alanında transkripsiyon faktörüne bağlı alanlar için hedeflenen dCas9 veya çok az 

hedef etkisiyle E.colide güçlü baskılama ile sonuçlanan transkripsiyon başlama alanının aşağı 

akışalanlarını Qi ve ark. göstermiştir. Bu sadece etkilidir, ancak; dCas9 kalıp olmayan iplikcik hedeflenir 

ve dCas9 fiziksel olarak bloklanan RNA polimeraz tarafından fonksiyonları ortaya çıkar. Qi et al. 

Memeli hücrelerinde yalnızca orta düzeyde transkripsiyon baskılanabilir. Güçlü baskılama memeli 

hücrelerde ve dCas9 bazlı gen aktivasyonu daha fazla mühendislik gerektirmektedir. 

 

 

 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452860
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Genin baskılanması ve aktivasyonu için daha fazla dCas9 mühendisliği 
 

dCas9 yalnızca memeli hücrelerinde gen ekspresyonunu orta düzeyde baskılar, bu baskılayıcı etkiler 

KRAB baskılayıcı yapısı için dCas9 kaynaştırılmasıyla geliştirilebilir. Gilbert ve ark. gösteriyor ki, 

geliştirici alanlara hedeflendiğinde, dCas9-KRAB füzyonları verimli olarak ürün hücreler ve hedef 

etkileri az olan hücrelerde memelilerde çeşitli genlerin ekpresyonunu baskılar. Bunula birlikte, gRNAları 

hedeflenen promoterlardan olmayangüçlü baskılanmayı kolaylaştırır; memeli hücrelerinde Cas9 bazlı 

baskılanmayı yöneten kurallar henüz anlaşılamamıştır ve çeşitli gRNAları kullnabilen bu sistemleri 

kullanan herhangi bir çalışma dizayn edilmemiştir. Baskılanmanın aksine, dCas9 bazlı transkripsiyon 

aktivasyonunda dCas9 kaynaştırması gereklidir. E.coli’de RNAPnin omega alt ünitesine 

dCas9kaynaştırılmasıyla gerçekleştirilir (3). Memeli hücrelerde, transkripsiyonel aktivatörlerin çeşitliliği 

VP64 ve p65 içeren dCas9 ile birleştirilebilir. Baskılayıcılarla benzer şekilde bu füzyonda kullanılan 

aktivasyon seviyesi henüz anlaşılmayan aktivasyon kurallarına, kullanılan spesifik gRNA’ya ve 

hedeflenen lokasyona bağlıdır. dCas9 füzyonlarının biri kullanılarak gen ekspresyonu baskılamak için 

ya da aktive etmek için girişimde bulunulduğunda araştırmacıların çeşitli gRNAları test etmeleri önerilir.  

 

Çeşitli transkripsiyonel aktivitörlerin simultane olaraktoplanması (recruiting) 
 
Bilim insanları son zamanlarda çeşitli transkripsiyonel aktivitörlerlerin etkilerinin kombinasyonuyla gen 

ekspresyonu değişimi aktivitörlerin ikinci jenerasyonlarının geliştirlimiştir. Örneğin, “SunTag” sistem 

antikor-aktivatör füzyon proteinleri ve dCas9 etiketlenen epitoplarının ko-ekpresyonu aracılığıyla aynı 

genetik lokus için çeşitli aktivasyon yapıları toplanır. Burada, antikor füzyon proteinleri Cas9 etiketli 

epitopu bağlantılıdır ve promotordaki aktif gen ekspresyonu ko-eksprese edilen gRNA aracılığıyla 

hedeflenir(4). Aynı şekilde, sinerjistik aktivasyon medyatörü(SAM) kompleksi dCas9-VP64 

füzyonundan ve RNA bağılı transkripisiyonel aktivatör ekiyle etkileşebilen modifiye gRNA’lardan oluşur. 

Burada modifiye gRNA çift role sahiptir- ilgili promotor için direlt kompleks girişi ile ve yalnız dCas9-

VP64 ile olandan daha büyük gen ekspresyonunun aktivasyonu ile sonuçlanan transkripsiyonal 

aktivitör toplanmasıdır(5). Zhang Labgenomölçeğinde aktif gen ekspresyonu taramalarındaki etkileri 

belirlemek için kullanılabilen SAM bazlı toplanmış kütüphaneleri geliştiriyorlar. Final olarak, Church 

laboratuarından sadece dCas9-VPR'deki gibi çoklu transkripsiyonel aktive edicilere kaynaşmış Cas9'u 

ifade etmek mümkündür (6).  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23849981
https://www.addgene.org/browse/article/9242/
https://www.addgene.org/pooled-library/zhang-human-sam-v2/
https://www.addgene.org/Feng_Zhang/
https://www.addgene.org/George_Church/
https://www.addgene.org/George_Church/
https://www.addgene.org/63798/
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Şekil: dCas9'u, birden fazla transkripsiyonel 
aktivatör alanını ilgilendiren bir aktifleştirici olarak 
uygulamak için kullanabileceğiniz bazı olası yollar. 
A) dCas9, her biri bir aktivatör füzyon proteini 
alabilen bir dizi epitop etiketine kaynaştırılır. B) 
Cas9, bir transkripsiyonal aktivasyon alanına 
doğrudan kaynaştırılırken, modifiye edilmiş bir 
gRNA ilave bir transkripsiyonel aktivatör alır. C) 
Cas9'un kendisi birden fazla etkinleştiriciye 
doğrudan kaynaştırılır. 
 

 

Değişen gen ekspresyonlarının çeşitli metotları 

esansiyel fonksiyonlu genleri çalışan bilim insanları 

için kullanışlı olmalıdır ve zayıflatılmamış gen 

seçeneğinin fonksiyonlarını çalışmak için 

araştımacılara daha kolay yapılmalıdır. dCas9 bazlı 

transkrüpsiyon aktivatöri ve baskılayıcıları ile birçok 

plasmiti Addgen websitesinde bulabilirsin.  

 

Aktifleştiricileri buradan bul 
 
Baskılayıcıları buradan bul 

 

  

https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
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CAS9 Aktivatörlükleri: Uygulama Rehberi 
 
CRISPR / Cas9 son derece plastik bir araçtır ve bilimsel dünyayı fırtınayla sarmıştır. Cas9, DNA'da 

spesifik düzenlemeler yapmak için en yaygın şekilde kullanılmaya devam ederken, Cas9 

transkripsiyonel aktivatörlerini oluşturma konusunda da önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu yapılar, DNA 

kopyalama aktivitesinde eksik Cas9'un mutantlarını bir transkripsiyonal aktivasyon alanına 

kaynaştırarak esas olarak herhangi bir genin upregülasyonuna izin verir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Genel aktivasyon deneyleri. dCas9, bir 
genin hızlandırıcısının akış yönüne bağlanır ve 
kendisine kaynaşmış bir etkinleştiriciye sahip 
olan ya da bir etkinleştiricinin toplanması ile 
transkripsiyonu başlatır. Maksimum aktivasyonu 
sağlamak için, transkripsiyon başlangıç alanının 
0-400 bp üst akışında bir bölgeyi hedeflemesi 
için gRNA'nızı tasarlamanızı öneririz. 
 
 

 
 

Cas9 Etkinleştiricileri Ne Zaman Kullanılmalı Ve Ne Zaman Kullanılmamalı? 
 
Cas9 Aktivatörleri için en iyi kullanım yöntemlerinden biri de genetik taramadır. Örneğin, insan 

genomundaki her bir geni hedef alan gRNA'lar oligo kütüphane sentezi kullanılarak kolayca ve ucuza 

yapılabilir. Cas9 aktivatörlerinden önce, çinko parmaklar (ZF) ve TAL efektörleri (TALE) gibi diğer DNA 

bağlama proteinleri kullanılarak benzer araçlar yapılmıştır. Bununla birlikte, bu yapıların aksine, Cas9, 

tamamen yeni bir proteini mühendislikten ziyade basitçe yeni bir gRNA sağlayarak aktivatör tarafından 

hedeflenen sekansı kolayca değiştirmenize izin verir. Bu, Cas9 aktive edicileri kullanmak için çok daha 

ucuza gelir.  

 

Belirli bir hücre türünün veya organizmasındaki kodlayıcı dizileri aşırı derecede ifade eden 

plasmidlerden oluşan cDNA kütüphaneleri, Cas9 aktive edicilerine benzer şekilde kullanılmıştır. 

Bununla birlikte, bunlar gRNA'lara kıyasla yapı ve teslimat yapmak zor olabilir. Ayrıca, cDNA'lar cis 

düzeninde çalışmak için kullanılamaz ve aynı zamanda belirli bir hücre tipine özgü izoform(lar)’ın 

bilinmeyen veya belirli bir genin uygun izoformlarını kolaylıkla sunamamasından da etkilenmektedir, 

kolay erişilebilir değil. Genin doğal bağlamından aktive ederek, Cas9 etkinleştiriciler bu problemleri 

etkin bir şekilde çözerler.  

 

https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/pooled-library/#cdna
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Cas9 etkinleştiricileri son derece güçlü araçlar olabiliyor olsa da, her uygulama için uygun değildir. 

Örneğin, Cas9 aktive edicileri, yalnızca tek bir geni etkinleştirmek istediğiniz deneyler için özellikle 

kötüdür; çünkü geninizin yukarı doğru düzenlenmesini engelleyebilecek birkaç faktör vardır. Örneğin, 

genel olarak, daha yüksek oranda ifade edilen bir gen yerli koşullar altında olduğunda, bir Cas9 

etkinleştiricisi kullanarak daha az aktivasyon elde edersiniz; ilgi geniniz şimdiden geçerli Cas9 

sistemlerinin geçmesine yardımcı olamayacağı bir üst sınıra ulaşmış olabilir. Ayrıca, sisteminizin 

beklendiği gibi çalıştığını bilmeden etkinleştirme deneyleri sıklıkla biraz ayarlamayı gerektirir. Son 

olarak, aktive etmek istediğiniz her gen için, rehber kuvvetliliğinde büyük bir fark olabileceğinden, o 

gene yönelik üç ya da dört kılavuzun test edilmesine hazır olmanız gerekir.  

 

Cas9 aktive edicileriyle ilgili yukarıdaki endişelerin tümü genom-ölçeğindeki taramalarının (Genom-

wide screens) ayarında daha az bir konudur; çünkü bu ayarın doğru düzenlenemeyen bir genin tek 

sonucu potansiyel olarak kaçırılan bir isabettir, deneysel başarısızlıktan ziyade. Böylece, kullanıcıların 

etkinleştirmek istedikleri tek bir geni olduğu durumlarda Cas9 tabanlı aktivasyon için gereken tüm sorun 

giderme işlemlerini yerine cDNA aşırı ifade teknolojisi kullanmanızı öneririz.  

 

Son olarak, Cas9 aktive edicileri, in vitro deneyler için çok yararlı olsa da, teknolojinin in vivo deneyler 

için henüz tam olarak mevcut olmadığını belirtmek isteriz. Cas9 aktivatörlerinin çoğu, tüm bileşenleri, 

en umut verici teslim vektörü olan Adeno-ilişkili virüs (AAV) içine sığdırmak için çok büyük. Gelecekte, 

daha küçük Cas9 ortologları ve transkripsiyon faktörü bileşenleri, AAV şasisine sığacak kadar küçük bir 

aktive ediciye yol açabilir ve yine de, potansiyel olarak hedeflenen gen ekspresyonunu indükleme 

yeteneğini korudu.  

https://www.addgene.org/crispr/libraries/
https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/aav-guide/
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Hangi Cas9 Aktivatörünü Seçmeliyim? 
 
Denemeleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda aktivatör bulunmaktadır. SAM (1), Suntag (2, 3) ve 

VPR (4), çok hücreli hatlar (HEK293T, MCF7, U2-OS, Hela, N2A, 3T3) ve organizmalar arasında iyi 

seçimler olduğunu keşfettik. Bununla birlikte, genel bir tavsiye olarak, sizin için en erişilebilir olan ve en 

çok tanıdığınız aktivatör hangisi ise onu kullanmanızdır.  

 

Hedefsizlikten Daha Az Endişe Edilir 
 
Cas9 kesme faaliyetinin aksine, hedef dışı etkileri genellikle Cas9 etkinleştiricileri için büyük bir sorun 

olarak görülmez. Önceki RNA-seq deneylerinin sonuçlarına göre (1, 4, 5) doğru olduğuna 

inanılmaktadır; bunun yanında, Cas9'un başka bir genin promotörüne inen bir hedef dışına sahip olma 

ihtimalinin çok düşük olduğu inancı ile birlikte anormal kopyalama. Genimizin promotörünü, WU-

CRISPR (6) veya laboratuvarımızın sgRNA skoru 1,0 (7) gibi bir gRNA bulucuya koyarak ve 

transkripsiyon başlangıç sitesine (TSS) en yakın kılavuzları seçmek suretiyle kılavuzlar seçeriz. 

Kılavuzları, en iyi sonuç için TSS'nin 200 bp akışından daha düşük bir bölgeye hedeflemenizi öneririz, 

ancak 400 bp'ye kadar çıktılar makul derecede iyi çalışır.  

https://www.addgene.org/pooled-library/zhang-human-sam-v2/
https://www.addgene.org/browse/article/9242/
https://www.addgene.org/browse/article/9868/
http://crispr.wustl.edu/
http://crispr.wustl.edu/
https://crispr.med.harvard.edu/
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GenEkspresyonunun Düzenlenmesi İçinKesik gRNA’lar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Tam boy bir gRNA (hedef bölgeye 20 nt tamamlayıcılık) veya kesilmiş gRNA (hedef bölgeye 15 
nt tamamlayıcılık derecesine eşit veya daha düşük) ile etkileşen yerli (nükleaz ile uyumlu) Cas9 
şematik. Tam uzunlukta bir gRNA ile kompleksleştiğinde, yerli Cas9'un iki katalitik alanı HNH ve RuvC 
sırasıyla DNA zincirlerini gRNA'ya tamamlayıcı ve tamamlayıcı olmayan parçalara ayırır. Kesilmiş bir 
gRNA ile kompleksleştiğinde, Cas9 hedef bölgeye bağlanır, ancak DNA'nın her iki ucunu da kesmez. 
 

 

CRISPR/Cas9 teknolojisi moleküler biyoloji ve biyomühendislik alanlarında devrim yarattı, çünkü 

hedeflenmiş genetik düzenlemelerin basit ve ölçeklenebilir bir yönteminin geliştirilmesini kolaylaştırdı. 

Cas9 uygun biçimde tasarlanmış bir küçük RNA ile kompleks ya da RNA (gRNA) kılavuz zaman 

hemen hemen herhangi bir genetik yere yönlendirilebilir bir DNA bağlayıcı proteindir. Genetik olarak 

gRNA, genomda hedef bölgeyi veya protospaseri tamamlayan 20-nükleotid bir diziyi içerir. Doğal 

Cas9'un iki katalitik alanı vardır ve bunların her biri protospaseri bağladıktan sonra bir DNA zincirini 

parçalamaktadır. Meydana gelen çift zincir kırılımı (DSB), bir geni inaktive etmek veya istenen bir 

genetik değişikliği başlatmak için kullanılabilen DNA onarım mekanizmalarını uyarır. 
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Geleneksel Cas9 Düzenleyicileri 
 
DNA'ya hedeflenmiş değişiklikler yapma konusundaki faydasına ek olarak Cas9, gen ifadesinin 

regülatörü olarak yeniden programlanabilir. Katalitik alanları, proteinin nükleolitik özelliğini inaktive 

etmek için mutasyona uğratılabilir ve bu nükleaz boşluğu veya "ölü" Cas9 (dCas9) varyantı, daha 

sonra, transkripsiyonel aktivatörler veya represörler gibi efektör alanlarına kaynaştırılabilir. Bu füzyon 

proteinleri DNA'yı tanıyıp bağlama yeteneğini korur; onları bir ilgi geninin promotörüne yönlendiren bir 

gRNA ile kompleksleştiğinde, ifade seviyelerini dramatik olarak değiştirdiği gösterilmiştir.  

 

Cas9'un hem DNA değiştirme aracı hem de gen ifadesini modüle etme aracı olarak dönüşümlü olarak 

sunma kabiliyeti, gen işlevinin sorgulanmasında çok değerli bir araç olmasını sağlar. Bununla birlikte, 

farklı pertürbasyonların gerçekleştirilmesi için iki farklı Cas9 varyantına (nükleaz yetkili,geçerli veya 

nükleaz geçersiz) dayanan bir sistemin sınırlamaları vardır. Örneğin, tek bir hücre içinde farklı genetik 

lokuslarda hem kesme hem de düzenlenmeyi aynı anda ve seçici olarak teşvik etmeye çalışmanın 

zorluğunu düşünün. Biri, gerekli gRNA'lar ile birlikte Cas9'un hem nükleazla-pozitif hem de nükleaz 

geçersiz değişkenleri ile transfekte hücreleri düşünebilir, ancak hangi gRNA'nın Cas9'un hangi 

varyantıyla kompleksleştiğini kontrol etmek mümkün olmayacaktır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 

daha önceki çalışmalar, farklı bakteri türlerinden türeyen "ortogonal" Cas9 proteinlerinin eşzamanlı 

kullanımını önerdi; bunların her biri, kullanıcıların hangi Cas9 proteininin hangi hedef bölgeye 

yönlendirileceğine karar vermesine izin veren ayrı bir gRNA ile etkileşime girdiğini gösterdi (1).  

 

Bu mümkün olsa da, bu strateji çeşitli sınırlamalara maruz kalmaktadır. Belki de en önemlisi, çoğu 

Cas9 ortologları, geleneksel olarak kullanılan SpCas9'dan (Streptococcus pyogenes bakterisinden 

türetilmiş) daha az karakterizedir. Sonuç olarak, hedeflenen transkripsiyonel ve epigenetik regülasyon 

için daha az genetik araç bu proteinlerle doğrulanmıştır. Ayrıca, incelenen Cas9 ortologları arasında, 

çoğunluğun SpCas9'a göre daha sınırlı etkinlik gösterdiği (2) gösterildi. Çoğu durumda, bunun nedeni, 

hem nispeten nükleaz verimliliğini düşürmek hem de mevcut hedef sitelerde bir azalmaya neden olan 

daha sıkı hedefleme kurallarını azaltmasıdır.  

 
Alternatif bir yaklaşım, Cas9'un nükleaz aktivitesini, proteinin kendisinden ziyade kompleksleştirildiği 

gRNA'yı değiştirerek modüle etmektir. Doğal Cas9, bir hedef bölgeye 15 veya daha az nükleotid 

nukleotit sergileyecek şekilde kesilmiş bir gRNA ile kompleksleştiğinde, Cas9'un DNA bağlama 

kabiliyeti, nükleolitik aktivitesi ortadan kaldırılırken kalır (Şekil 1) (1, 3). GRNA, ek efektör alanlar (4) 

alabilme yeteneğine sahip MS2 saç tokası gibi bir RNA saç tokasının dâhil edilmesi ile daha da 

https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
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modifiye edilebilir. Birlikte ele alındığında, bu küçük çaplı gRNA değişiklikleri Cas9 için herhangi bir 

işlev değişikliği yapmadan hızlı ve ucuz bir şekilde güçlü bir Cas9'a dayalı transkripsiyonel regülatör 

üretmek için kullanılabilir. Örneğin, doğal (nükleus yeterliliği olan) Cas9, bir transkripsiyonel aktivatör 

alabilen bir RNA adaptörü içeren ≤15 nt gRNA ile etkileşime girdiğinde, gen ekspresyonunun genom 

düzeninin düzenlenmesi genom düzenleme yokluğunda gözlenir (Şekil 2 ve 3) (5,3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Nükleazla uyumlu Cas9 ile gen aktivasyonu. Kesilmiş gRNA'ya dahil edilen bir RNA saç tokası, 
Cas9-gRNA kompleksine bir transkripsiyonel aktivatör alır. Bu kompleks bir ilgi geninin transkripsiyonel 
bölge (TSS) 'nin yukarı akış yönündeki bir hedefe yönlendirildiğinde, hedef stitte hiçbir genetik 
değişiklik gözlemlenmeden güçlü bir gen ekspresyonu oluşturur. 
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Kesik gRNA’ların Faydaları 
 

Kesik kılavuzların kullanımı önemli olarak yaygın olarak kullanılan 20 nt gRNA'ya kıyasla azaltılmış 

uyuşmazlık toleransına ve dolayısıyla artmış spesifıkliğe yol açtığı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte nadir 

görülen durumlarda kesilmiş gRNA'ların (≤15nt) Cas9'u düzenlemeleri yapma kabiliyetini (AC, WLC, 

JQ, yayınlanmamış sonuçlar sonucunda) koruduğu bulunmuştur. Kesilmiş rehberlerin kullanılmasının 

ek bir yararı hâlihazırda yeni hücre dizileri üretmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırarak veya gen ifadesini 

modüle etmek için dCas9'u ifade eden genlerin transgenik hayvanlardan mahrumiyetine karşı 

nükleazlara uygun Cas9'u ifade eden sistemlere dağıtılabilmeleridir (6). 

 

Dolayısıyla, farklı ilgi alanlarını hedefleyen gRNA'ların uzunluğunun değiştirilmesi, Cas9 nükleaz 

etkinliği üzerinde sıkı kontrol yapmanın ve ortogonal Cas9 türlerine olan bağımlılığın ortadan 

kaldırılmasının basit araçlarını ifade eder. Tek bir hücre içinde, bir dizi genetik lokasyonu hedef alan 

tam uzunluktaki rehberler, ilgili bölgelerdeki eşzamanlı kesme ve transkripsiyonal aktivasyon yapmak 

veya baskı uygulamak için farklı lokus setlerini hedefleyen kesik gRNA'larla birlikte kullanılabilir. 

 

 

 

Şekil 3: Nükleaz etkili Cas9 ile gen 
baskısı.Kesilmiş bir gRNA ile 
kompleksleştiğinde, Cas9 hala DNA'yı 
bağlayabilir ancak DNA'yı kesmek için artık 
yetkili değildir. İlgilenilen bir genin 
transkripsiyonel başlangıç alanının akış 
aşağısındaki bir alana yönlendirildiğinde Cas9, 
RNA polimerazın geni etkin bir şekilde 
kopyalamasını önleyen bir sterik blok oluşturur. 
Bu durum hedef bölgede genetik değişiklikler 
gözlenmeyen gen susturulmasına neden olur. 
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Epigenomu Düzenleyen Plazmidler 
 

Epigenetik modifikasyonlar gen ekspresyonu üzerinde genomik dizinin ötesine geçen ek bir katmandır. 

Epigenomun disregülasyonu (genomdaki epigenetik modifikasyonların toplamı) hastalık durumlarıyla 

ilişkilendirilmiştir ve epigenomun hedeflenmesi, iPSC'lerin hücresel yeniden programlanması gibi bazı 

işlemleri daha verimli yapabilir. Genellikle, epigenetik kromatin modifikasyonları gen ekspresyonundaki 

değişikliklerle korele olmakla birlikte, nedensellik ve mekanizmalar belirsizliğini korumaktadır. Bugün, 

belirli genomik lokuslarda hedeflenen epigenetik modifikasyon CRISPR kullanılarak mümkündür ve 

Addgene'nin bu amaç için bir takım araçları vardır! 

 

Epigenetik, DNA’nın paketlenmesine yardımcı proteinlere, DNA’ya veya histonlara kovalent 

modifikasyonların gen ekspresyonu veya susturulması ile ilişkili olan korelatif bir alan olarak başladı. 

DNA değişikliklerini değiştirmek için araştırmacılar, histon deasetilazlar gibi kör araçları kullandı, ancak 

hedeflenen epigenetik modifikasyon imkânsızdı. Genom mühendisliği devrimi ile epigenetik 

mühendislik araçları - çinko parmak nükleazları ve epigenetik modifiye edicilere kaynaştırılmış 

TALEN'ler, kullanıcı tarafından belirlenen bir lokusda epigenetik modifikasyonlara olanak sağladı. 

 

Maeder ve arkadaşları TALEN'i Tet1 demetilaz katalitik alanına kaynaştıran TALE-TET1 yapılarının, 

demetilasyona aracılık edebileceğini ve çeşitli promotorların CpG bölgelerinde transkripsiyonu 

indükleyebileceğini gösterdi. Mendenhall ve arkadaşları ilave olarak güçlendirici bölgelerinin 

demetilasyonunu yapmak için bir TAL efektörünü LSD1 histon demetilaz ile kaynaştırdı. Geliştiriciler 

aktif veya sessiz olduklarında gen aktivasyonunu karşılaştırarak, daha önce tanımlanmamış 

güçlerindiricilerin hedef genlerini belirleyebilirler. Transkripsiyonu düzenlemek için ışığı kullanan 

popüler TALEN tabanlı LITE sistemi ayrıca ışıkla düzenlenmiş histon metil transferazları ve 

deasetilazları içerir. 

 

CRISPR ve Epigenetik 
 
Aktivasyon 
p300 Asetil Transferaz 

 

p300 asetiltransferazın katalitik alanına kaynaştırılmış dCas9, belirtilen lokustaki H3K27ac histon 

modifikasyonunun seviyelerini arttırır. Charles Gersbach'ın laboratuarı, pcDNA-dCas9-p300 Core ve 

pcDNA3.3-Nm-dCas9-p300 Core'un yanı sıra son zamanlarda yayınlanan lentiviral ekspresyon için 

pLV-dCas9-p300-P2A-PuroR da dahil olmak üzere memeli ekspresyon yapılarını ifade etti. 

http://www.addgene.org/stemcell/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108092
https://www.addgene.org/browse/article/7448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013198
https://www.addgene.org/browse/article/7321/
http://blog.addgene.org/let-there-be-lite-plasmids
https://www.addgene.org/61357/
https://www.addgene.org/61365/
https://www.addgene.org/83889/
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Şekil 1: dCas9-p300, hızlandırıcı ve arttırıcı bölgelerdeki histonlara H3K27ac işaretleri ekler. Bu 
işaretler transkripsiyonel aktivasyon ile ilişkilidir. 
 

Ronggui Hu'nun laboratuarı, memeli hücrelerinde hedeflenen sitozin demetilasyonu için pdCas9-Tet1-

CD'yi ortaya çıkardı. Bu plazmid metilasyonu azaltmak ve transkripsiyonu etkinleştirmek için 

pcDNA3.1-MS2-Tet1-CD ile birlikte kullanılır. Aynı değiştirici, Fuw-dCas9-Tet1CD'ye sahip bir lentiviral 

vektör, Rudolf Jaenisch'in laboratuarından temin edilebilir. 

 

 

 
 
 
 
 
Şekil 2: dCas9-Tet1, promotorlardaki ve güçlendiricilerdeki sitozinleri demetile eder. Bu hedeflenmiş 
demetilasyon artan transkripsiyon ile ilişkilidir. 
 
Represyon 
DNA Metiltransferaz 3 Alfa 

 

Vlatka Zoldoš laboratuarı, memeli hücrelerinde hedeflenen sitozin metilasyonuna yönelik pdCas9-

DNMT3A EGFP ve pdCas9-DNvMT3A-PuroR'yi ifade etti. Koekpresyon işaretleyicileri EGFP ve PuroR, 

dönüştürülen hücrelerin sınıflandırılmasını ve seçilmesini sağlar. Grant Challen'in laboratuarı ayrıca 

yapıcı (pCMV-dCas9-D3A) ve Tet bağımlı (TetOdCas9-D3A) yapılarını oluşturdu. Lentiviral ifade için, 

Fuw-dCas9-Dnmt3a ve Fuw-dCas9-Dnmt3a-P2A-tagBFP, Rudolf Jaenisch'in laboratuarından temin 

edilebilir. 

 

 

 
 
 
 
 
Şekil 3: dCas9-DNMT3A, promoterler ve arttırıcılardaki sitozinleri metilatlamaktadır. Bu hedeflenen 
metilasyon transkripsiyonel represyon ile ilişkilidir. 

https://www.addgene.org/83340/
https://www.addgene.org/83340/
https://www.addgene.org/83341/
https://www.addgene.org/84475/
https://www.addgene.org/71666/
https://www.addgene.org/71666/
https://www.addgene.org/71667/
https://www.addgene.org/78256/
https://www.addgene.org/78254/
https://www.addgene.org/84476/
https://www.addgene.org/84569/
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Epigenetik Modifiye Edicileri Neden Kullanmalıyız? 
 
Epigenetik modifikasyon, gen ekspresyonunu değiştirmek için tasarlanmış tek CRISPR tabanlı teknoloji 

değildir. DCas9-KRAB füzyonları transkripsiyonu baskı altına alırken, dCas9'u VP64 veya VPR gibi bir 

transkripsiyonel etkinleştiriciye kaynaştırmak transkripsiyonu aktive eder. Bu yöntemlerin her ikisinde 

de epigenetik mekanizmalar var - fakat doğrudan epigenetik modifikatörlerin kullanılmasının bir 

avantajı var mı? 

 

Her deneyde olduğu gibi, istediğiniz sonucu,  kullanmanız gereken aracı test ederek belirlemeniz 

gerekir. H3K27ac gibi hedeflenmiş bir editörün bulunduğu belirli bir değişikliğin etkilerini incelemek 

isterseniz, epigenetik bir araç en iyi seçeneğiniz olacaktır. 

 

CRISPR epigenetik araçlarının bir diğer potansiyel avantajı da kalıcılığı ve kalıtımsal olmasıdır. 

CRISPR aktivatörleri ve baskılayıcıların, efektör sistemden etkisiz hale getirildikten veya geri 

çekildikten sonra geri döndürülebilir olduğu düşünülmektedir. Buna karşılık, hedeflenen epigenetik 

modifikatörlerin bıraktığı epigenetik işaretler daha çok ilişkili hücreler tarafından kalıtım yoluyla 

alınabilir. Stolzenburg ve arkadaşları, ZFN-KRAB ve ZFN-DNMT3A'yı karşılaştırarak KRAB kaynaklı 

susturmanın geçici olduğu ve kültürde hızlıca tersine döndüğünü buldular. Bununla birlikte, DNMT3A 

ile indüklenen metilasyon, 100 günlük deneysel bir süre boyunca devam etmiştir çünkü bu işaret kültür 

içinde ve canlıda hızlı bir şekilde yayılmıştır. 

 

Bazı durumlarda, epigenetik modifiye ediciler aktivatör veya represörlere göre daha iyi çalışabilirler. 

Hilton ve arkadaşları dCas9-p300'ün transkripsiyonel aktivasyonu dCas9-VP64'ten daha fazla, özellikle 

de distal güçlendiriciler hedeflediğinde arttırdığını bulmuşlardır. Bu araçların etkileri muhtemelen hücre 

türüne ve konsepte göre deneysel sisteminizi kurarken çoklu CRISPR araçlarını denemek mantıklı 

olabilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.addgene.org/crispr/interfere/
http://blog.addgene.org/cas9-activators-a-practical-guide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25684141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25849900
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Arttırıcılar (Enhancer) VE Epigenomik İle Nasıl Deney Yapılır? 
 

Quilt genomik için işbirliği yapan bir veritabanıdır. Quilt CTO Aneesh Karve, genomun herhangi bir 

yerinde çalışılan deneylerin nasıl tasarlanacağını gösterir. Aneesh'nin araştırma alanları proteomik, 

makine öğrenimi ve İnsan Genom Projesi için görselleştirmeler içerir. 

 

Genom için GPS 
 

 
 

İnsan genomunu üç koordinatlı bir harita olarak düşünebiliriz: kromozom, başlangıç ve durma. Örneğin 

(chr3, 1, 10) üçüncü kromozomun başında, on baz çift uzunluğunda bir DNA uzantısını belirtir. 

Gelişmekte olan bir dizi sıralama tekniği protein, RNA ve DNA gibi genetik elementlerin koordinatlarını 

hesaplamak için "genom için GPS" olarak işlev görür (Tablo 1). Gerçek dünyadaki GPS'de olduğu gibi, 

koordinatlar tek başına pek yararlı değildir. Adresleri tanımlamamıza ve görselleştirmemize yardımcı 

olması için Google Haritalar gibi bir şeye ihtiyacımız olacak. Güçlendiriciler ve genom matematiği 

burada devreye giriyor. Ham genomik koordinatları anlamlı deneylere dönüştürmemize yardımcı olur. 

 
Google Haritalar: Geliştiriciler ve Genom Matematik 
 

Starbucks hariç, evinizin yakınındaki tüm kafeleri bulmak için Google haritalarını kullanmak istediğinizi 

varsayalım. 

 

Bir asosyal perspektifiyle aramanızı şu şekilde belirtebilirsiniz: 

(evim + kahve) – starbucks 
 

https://quiltdata.com/
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Gösterimin nasıl çalıştığını görüyor musun? + operatörü kesişimi gösterir ve - operatörü ayarlanmış 

farkı belirtir. Bu, genom matematiğinin genomdaki ilginç adresleri bulmamıza nasıl yardımcı olduğunun 

sezgisidir. Şimdi genom matematiğinin yardımıyla güçlendiriciler olarak bilinen güçlü DNA uzantılarını 

nasıl bulabileceğimizi inceleyelim. 

 

 
Şekil 1: Resimli genom matematiği. Kesişim (sol) ve eksi (sağ) olarak ayarlayın. 
Güçlendiriciler DNA'nın "uzakta ürkütücü eylem" sergileyen bölgeleridir. DNA kompaksiyonunun hayret 
verici özelliği sayesinde bir güçlendirici, milyonlarca baz çift uzaklıktaki bir genin ifadesini artırabilir. 
(DNA sıkıştırması ve bunu mümkün kılan yapısal proteinler hakkında ayrıntılı bilgi için ek: DNA, 3 
boyutlu bir fraktal). 
 
 
Güçlendirici biyolojisi karmaşık ve dinamik bir alandır. Histonlar olarak adlandırılan modifiye proteinlere 

bağlı genomik bölgelerin izole edilerek güçlendiricileri bulmanın denenmiş olduğu gerçek bir yönteme 

odaklanacağız. Modifiye edilmiş histonları "Tablo 1" den ChIP-seq "Proteinler için GPS" ile tespit 

edebiliriz. DNA'nın 3 boyutlu geometrisi ve modifiye edilmiş histonların kimyasal özellikleri nedeniyle, 

mono-metillenmiş ve asetillenmiş histonlara sahip ancak tri-metillenmiş histonlara sahip olmayan bir 

genomik bölge güçlendirici olarak işlev görür. Dolayısıyla güçlendiricileri şu şekilde gösterebiliriz: 

 

(mono_metilasyon + asetilasyon) – tri_metilasyon 
 

Bir sonraki bölümde, yukarıdaki formülün gerçek hayatta deneye uygulanması gerekecek. ENCODE 

projesindeki ChIP-seq verileri ile başlayacağız, embriyonik kök hücrelerde güçlendiriciler bulacağız ve 

bu güçlendiricileri bozabilecek hedeflenen bir CRISPR taramayla sonuç vereceğiz. 

 
GERÇEK HAYATTAKİBİR DENEY 
 
Embriyonik kök hücrelerde (EKH) önemli bir transkripsiyon faktörü olan NANOG için bir ChIP-seq 

deneyi ("GPS için proteinler" düşünün) uyguladığınızı varsayalım. ChIP-seq'iniz, insan genomunda 

NANOG için 13.000'den fazla önemli bağlanma sinyali buluyor. Ancak, bu 13.000 bölgenin tamamı 

EKH'lerin korunması için önemli değildir. Peki bu 13.000 bölgeden hangisi kritik? Bir hipotez: 

http://www.genome.gov/ENCODE/
https://www.addgene.org/crispr/libraries/
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeobox_protein_NANOG
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güçlendiriciler! Bu durum kritik NANOG bağlayıcı bölgelerini tanımlamak üzere bir deney tasarlamak 

için üç adımlı bir yaklaşım gerektirir: 

 

1. NANOG bağlama bölgelerine sahip güçlendiricileri bulun 

2. NANOG güçlendiricileri hedefleyecek ve bozacak bir CRISPR ekranı tasarlayın 

3. 2. adımdaki güçlendiricileri CRISPR yapın. Hangi EKH'lerin öldüğünü veya farklılaştığını görün. 

3. adımda hangi NANOG ile ilişkili genlerin kök hücrelerin sağ kalması için kritik olduğunu ortaya 

koymaktadır. Hangi genlerin hücre kültürümüzün hayatta kalmasını etkilediğini bilmek, modern ilaç 

keşfi ve tedavilerinin temelini oluşturur. Bir sonraki bölümde CRISPR'nin klinik uygulamaları hakkında 

daha fazla şey söyleyeceğiz. 

 
1. adımdaki NANOG arttırıcıların genom matematiğiyle gösterilmesi için, epigenomik alandan kısaca 

bahsetmemiz gerecek: 

•  H3: NANOG'un ilişkili histon proteinlerinden biri 

• K4 ve K27: H3'deki lisin aminoasitinin yeri 

• me1, me3 ve ac: sırasıyla mono-metilasyon, tri-metilasyon ve aseilasyon (bunlar, lizin üzerinde 

bulunan kimyasal modifikasyonlar veya fonksiyonel gruplardır) 

 

Hepsini bir araya getirirsek, adım 1 için aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: 

 

(H3K4me1 + H3K27ac) – H3K4me3 
 
Bir sonraki sayfada bağlantısı ile verilen video, herkesin Quilt ile güçlendiricilerin nasıl bulunabileceğini 

göstermektedir. 

 

NANOG enhansırları(transkiripsiyon hızını arttıran nükleotid dizilimi)  için genom matematik ifadesi ile 

donatılmış olarak, bu enhensırları bozacak bir CRISPR ekranı tasarlamaya hazırız. Bu, CRISPR'nin 

keskin bir uygulamasıdır. Eğer bunu denerseniz, sizden öğrenmek isteriz. Şimdiye kadar, CRISPR 

ekranlarının büyük çoğunluğu protein kodlayıcı genleri hedeflemiştir. Enhansırlar gibi epigenomik 

öğeleri hedefleyerek bilinmeyen bir yolda ilerliyoruz. 

 

CRISPR ekranımızı idare edecek üçüncü ve son adım. Milyonlarca embriyonik kök hücreye(ESC), bir 

lentiviral vektör, HIV ile aynı aileden olan zayıflatılmış bir retrovirüs enfekte ederek başlıyoruz. Tasarım 

gereği lentivirüsümüzün CRISPR’e genetik olarak programlandığını ikinci adımda belirtmiştik. Sonuç, 

genellikle tek şişede konumlanmış farklı kök hücre populasyonlarıdır. Biraz rastgeleliğin sihri ve 

https://quiltdata.com/grna-search/
https://genomics.quiltdata.com/2016/01/26/getting-started-with-crispr-experiments-part-i/#appendix
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Poisson dağılımı sayesinde, ortalama olarak her bir alt populasyonun, belirgin bir 

enhansırı(transkiripsiyon hızını arttıran nükleotid dizilimi) parçalandı. Embriyonik kök hücrelerimiz 

zamanla farklılaşınca ve ölünce, populasyon boyunca rehber RNA(gRNA)’ların karşılaştırmalı 

oranlarını ölçmek için periyodik olarak yeni nesil sekanslama kullanıyoruz. Bu kalıp RNA'ların CRISPR 

için hedefleme mekanizması olduğunu hatırlayın. Bu nedenle, eğer bir gRNA zamanla düşerse yada 

kaybolursa, kök hücremiz için hedeflediği enhansır’ının “bel kemiği” olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Onu 

çıkarırsak,  kök hücre ölür. 

 

Netice: Karanlık Konulara Işık Tutmak 
 

Genomun uzantıları hakkında kesin bilgi, kök hücreler veya metastatik tümör hücreleri veya 

alzheimerdan etkilenen nöronlar için bel kemiğidir ve hassas tıbbın temelidir. Bu bilgiyi hastalıklara 

yönelik tedavilerde, sağlıklı hücreye minimum yan etki ve hastalıklı hücreye maksimum etki için 

kullanabiliriz. 

 

Yakın zamana kadar,  insan genomu tamamıyla karanlıktı: enhansırlar, IncRNA’lar tekrarlayan öğeler, 

reseptörler, insulatörler(arttırıcı (enhansır) ve tetikleyici (promotor) arasında bulunan nükleotid dizilimi) 

ve daha fazlası. Bu meselenin var olduğunu biliyoruz ancak geleneksel yaklaşımlarla bunun 

fonksiyonunu çözmek oldukça zordu. CRISPR, Tablo 1'deki teknikler ve güçlü GPS tarzı tekniklerle 

birlikte bize genomdaki bilinmeyen meseleleri keşfetmeyi sağlar. Keşfetmek için henüz bilinmeyen 

sayısız bölge var. Umarım bu kısa elkitabı bunu yapmanıza yardımcı olur. 

 

 

Kendi enhansır ekranınızı tasarlamak için, gRNA’lar ararken gen ismi veya gen koordinatıyla Universal 

Guide RNA designer’ı deneyin. 

 

Eğer bilimsel verilerle çalışıyorsanız, sizin için bir sistem yaptık. Deneyin ve bize görüşlerinizi söyleyin. 

 

Bol şans, daima devam edin. 

 

 

 

  

https://quiltdata.com/grna-search/
https://quiltdata.com/grna-search/
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EKLER 
 
DNAz Aşırı Hassas Bölgeler ve İntergenik CRISPR’ler 
 
Sizin, ENCODE projesinin 125 farklı insan hücresi türünden, DHS sitelerinin tümüyle başlayarak DHS 

veri setini doğru bir şekilde oluşturduk. DHS siteleri, enhanserleri, promotorları, insulatörleri ve 

dahasını içermesiyle genomdaki düzenleyici bölgelerin en kapsamlı işaretçileridir. Daha sonra, 2 

milyonun üzerindeki DHS siteleri için, istenmeyen etkiler olmadan, geçerli gRNA dizilerini belirledim. 

İstenmeyen etkiler için, gRNA seçimi ve filtreleme hakkında daha fazla detay için eklere bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: DNA yapısı. Grafike hali(solda) ve karmaşık hali(sağda). 

 

 

İnsanlar genellikle DNA'yı çift sarmal şeklinde yerleştirilmiş A, T, G ve C nükleotidlerinin doğrusal bir 

polimeri olarak düşünürler. Yanılıyorlar :-). Aslında, hücresel DNA kompleks, 3 boyutlu bir kromatin 

küreciğidir. Kromatin histon adı verilen yapısal bir protein ve ona sarılı DNA’nın birleşimidir.Kromatin, 

aşırı bir sıkıştırma elde etmek için ikincil(loop) ve üçüncül(globül) yapılara katlanır-gram başına 700 

terabayt-ve hepimizin bildiği, sevdiği X-şeklindeki kromozomları oluşturur. Sıkıştırmayı anlamak için, 10 

metre uzunluğunda bir ip parçanızın olduğunu düşünün. Onu dolayarak küçük bir top halinde rulo 

yapın. Artık, ipin iki ucu 10 metrelik bir uzaklıkta olmak yerine, sadece milimetrelik bir uzaklıktadır. 

Benzer şekilde, hücresel sıkıştırılmış DNA, doğrusal olarak birbirine uzak olan bölgelerin birbirine yakın 

olmasını sağlar. 

 

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/encodeDCC/wgEncodeAwgDnaseMasterSites/
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Hedef Dışı Etkiler İçin gRNA Seçimi ve Filtrelemesi 
 

İlk olarak Bedtools getFasta kullanarak, hg19 genomunun multi-fasta dosyasını oluşturduk. Bu bölgeler 

ve onların ters tamamlayıcıları spCas9 PAM bölgeleri için çözümlendi ve daha sonra iki ana kriterde 

filtrelendi: TTTTT izni olmaması(Bu bir polimeraz terminatörüdür), ve tanımlanmış 23-mer gRNA için 

istenmeyen etkilerin olmaması. İstenmeyen belirlemeler, ilk defaKearns ve ark.’da tanımlanan 

parametreler kullanılarak Bowtie2ile kuruldu:  

 

bowtie2 -f -x HG19_GENOME --local -f -k 10 --very-sensitive-local -L 9 -N 1 -U 

GRNA_23MERS -S GRNA_HITS.sam 

 

 

  

http://bedtools.readthedocs.io/en/latest/content/tools/getfasta.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24346702
http://bowtie-bio.sourceforge.net/bowtie2/index.shtml
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CRISPR İle Genlerin Etiketlenmesi 
 
İlk kez 1980’lerde tanımlanan protein etiketleri, şuan da bilim insanlarının envanterindeki en kullanışlı 

yöntemlerden biridir. Plasmid 101'de gösterdiğimiz gibi, etiketler önemli bir proteinin konumunu 

belirlemenize yardımcı olabilir, proteini saflaştırın veya onun ifade seviyesini bir antibody için ihtiyaç 

olmadan belirleyin. CRISPR, proteinlerin DNA'ya veya diğer proteinlere nasıl bağlandığını izlemelerine 

imkân tanıyan endojen proteinlerin etiketlenmesini, her zamankinden daha kolay hale getirmiştir.  

 

CRISPR Etiketlemesinin Temeli 
 

Addgene mevduat üyeleri Eric Mendenhall ve Richard Myers, FLAG etiketlerini, endojen lokilerin C 

terminusuna kolayca ekleyebilecek bir yöntem geliştirdi. Proteininizi işaretlemek için, öncelikle, 

işaretlemek istediğiniz lokus için bir sekans tasarlayın. Daha sonra onu Cas9 ve gRNA iskelesi içeren 

bir plazmidin içine ekleyin. gRNA'nın stop kodonundan -5 baz eksik, +15 baz fazla kesilmesi ideal 

olacaktır. 

 

 İkinci olarak, aşağıdaki kılavuza uygun olarak bir tamir kalıbı oluşturun. Mendenhall ve Myers, kalıp 

tamirinin homolog kollarını belirlemek için IDT gBlocks kullanmayı öneriyor. Plasmid pFETCh_Donor, 

3X-FLAG etiketi ve bir neomisin direnç geni içeriyor; homolog kollar, Gibson Assembly kullanılarak 

vektör içinde klon olabilir. Yapıyı hücre içine tanıtır tanıtmaz, neomisin kullanmayı tercih edeceksiniz. 

Klonal populasyonlar izole etmek mühim değil; Mendenhall ve Myers, deneyler için havuzlanmış 

neomisin pozitif hücreler kullanıyor. 

 

http://blog.addgene.org/plasmids-101-protein-tags
https://www.addgene.org/Eric_Mendenhall/
https://www.addgene.org/Richard_M._Myers/
https://www.addgene.org/63934/
https://www.addgene.org/protocols/gibson-assembly/
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PFETCh_Donor plasmidini kullanarak endojen proteinleri etiketleyen FLAG için bir şema. Sol ve sağ 

homoloji kolları, Gibson Assembly kullanılarak hedef vektörü içeren FLAG-P2A-NeoR içine klonlanır. 

Homoloji yöneltilmiş onarım durma kodonunu ortadan kaldırır ve 3X-FLAG etiketi ve neomisin direnci 

ekler. NeoR, FLAG etiketli TF ile birlikte transkribe edilir. P2A kendiliğinden bölünen bağlayıcısı, 

ribozomun Flagtag etiketli protein ve antibiyotik direnç kutusu arasındaki bir peptid bağını atlamasına 

neden olarak iki ayrı protein ürününe neden olur. 

 

 

Uygulama: Çoklu Transkiripsiyon Faktörleri Etikenlenmesi 
 
ENCyclopedia of DNA Elements Project (ENCODE)üyesi Mendenhall ve Myers, insan genomuna 

bağlanan 1,500 kadar transkiripsiyon faktörünü tanımlamaya çalışıyorlar. Antibadylerin %10’dan daha 

az kadarı, transkiripsiyon faktörlerinin bağlanmasını haritalamak için kullanılan ChIP-seq analizi için 

uygundur. Transkripsiyon faktörlerini etiketlemek ve bağlanma skalalarını küresel bi yaklaşımla analiz 

etmek için bir CEThseq (DNA'ya bağlanan proteinlerin ChIP-seq'inin CRISPR epitop etiketi) 

oluşturdular.CETCh-seq'un evrenselliğini test etmek için, Savic ve ark.seçilen 5 bağlanıcı protein, 

HepG2 kültür hücrelerinde, farklı seviyelerde ifade edildi.3' UTR'yi(Untranslated Region- proteine 

dönüşmeyen bölge) hedef alan gRNA'ları tasarladılar ve her TF'nin Carbonil terminusuna FLAG etiketi 

eklemek için EMM0021 tabanlı onarım kalıbı kullandılar. Homolog rekombinasyon için,PCR ve daha 

sonra Western blotlama ve Sanger dizilimi ile doğrulanmış etiket eklediler. Savic ve arkadaşları paralel 

etiketlenen 5 TF’den, 4’ünü başarıyla etiketledi. 

 

Savic ve arkadaşları daha sonra bir FLAG antikoru kullanılarak CETCh-seq gerçekleştirdi. Etiketli TF 

içermeyen hücrelerde, bağlanma olayları gözlemlenmedi ve methodun düşük arkaplana sahip 

olduğunu gösterdi. Sonuçlarını onaylamak için, CETCh-seq'deki bağlanmayı, doğrulanmış antikorlarla 

ChIP-seq kullanılarak elde edilen veri setleriyle karşılaştırdılar, veri kümeleri arasındaki bağlama 

bölgelerinde ~ 85% oranında bir ortalama bulundu. Teknik ve biyolojik CETChseqkopyalar da son 

derece uyumludur (rho = 0.92-0.98), bu da sağlamlığını ve tekniğin özgüllüğünü gösteriyor. Savic ve 

arkadaşları, RNA-seq kullanarak, TF etiketlenmesinin, transkiriptomu değiştirmediğini doğruladı, TF 

bağını profillemek için yeni bir yöntem olarak CETCh-seq için durumu güçlendirdi. 

 

HepG2 hücrelerindeki ilk deneyler tamamlandıktan sonra, Savic ve arkadaşları, CETChseq’nun birçok 

hücre tipinde güçlü olduğunu doğrulamak için MCF7 hücrelerine döndü. Hedeflerindeki lokus için, 

RAD21, doğrulanmış ChIP sonuçlarıyla uyumlu, teknik ve biyolojik olarak tekrarlanabilirliği yeniden 

http://blog.addgene.org/plasmids-101-multicistronic-vectors
https://www.genome.gov/encode/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26355004
https://www.addgene.org/63934/
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buldular. CETCh-seq kemirgen embriyonik kök hücrelerindede başarılıydı, bu etiketleme girişimi 

yoluyla transgenik fare üretme imkânını artıracak! 

 

Uygulama: Protein Kompleks İzolasyonunun Saflaştırma Etiketlemesiyle İlişkisi 
 

Addgene yatırımcısı Yannick Doyon, biyokimyasal etkileşimler üzerine çalışmaları için doğal protein 

komplekslerini izole etmekle ilgileniyor. Dalvai ve arkadaşları endojen lokilerin N veya C terminaline 

3X-FLAG-2X-STREP etiketleri eklemek için bir sistem tasarlayıp, protein komplekslerinin yüksek 

verimli saflaştırılmasını sağladılar. Endojen lokusların etiketlenmesi, bizi afizyolojik bağlanma gibi 

birçok protein ekspresyonuyla alakalı problemlerden kurtarıyor. Sistem AAVS1 lokusuna cDNA 

yerleştirmek için de kullanılabilir, diğer genlerin işlevlerini kesintiye uğratmayan bir "güvenli liman" 

lokusu. Doyon sistemini kullanarak genleri etiketlemek için, Addgene 

AAVS1_Puro_PGK1_3xFLAG_Twin_Strep tabanlı bir tamir şablonunun yanı sıra, istediğiniz lokusun 

ucuna yakınlaşıp ikiye bölecek bir gRNA'ya ihtiyacınız var.  PCR veya IDT gBlocks yoluyla homolog 

kolları oluşturduktan sonra, sol kolu ve sağ kolu sırasıyla vektör eklemek için kesin. Temel bir şema 

aşağıda gösterilmiştir ancak Dalvai ve arkadaşlarının bütün methodlarında daha fazla bilgi mevcut. 

AAVS1'e bir cDNA ekleme için bu plazmidi kullanmak isterseniz, PGK1 promotorunun dizi akışına 

çoklu klon bölgesi ekleyin.  

 

 
 

3X-FLAG-2X-STREP protein etiketleme şeması. Endojen protein etiketleme için plasmid 

AAVS1_Puro_PGK1_3xFLAG_Twin_Strep kullanmak için, digestNdeI ve NcoI ile sol homoloji kolunu 

yerleştirin, sonra sağ kolu eklemek için bu yapıyı BstBI ve EcoRI ile kesin. Etiketli bir cDNA'yı AAVS1'e 

sokuyorsanız, hPGK1'in aşağı akışındaki MCS'yi kullanarak cDNA'yı klonlayın. 

 

Avantajlar ve İpuçları 

https://www.addgene.org/Yannick_Doyon/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26456817
https://www.addgene.org/68375/
https://www.addgene.org/68375/
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Bu plazmid sistemleri, endojen protein etiketlemesini her zamankinden daha kolay ve hızlı yapmaya 

vaat ediyor. gBlock'ları kullanmak klonlamayı hızlandırır ve CRISPR homolog rekombinasyonun 

frekansını büyük ölçüde arttırır. Bu sistemler FLAG ve STREP etiket tabanlı olmasına rağmen, diğer 

etiketlere uyarlanabilir; hücre populasyonu içerisinde çoklu loki etiketlenmesine imkân verir. 

 

CRISPR etiketlemenin olası bir potansiyel tehlikesi, gRNA'nın hedef terminale yakın bağlanması 

gerektiğidir. Eğer SpCas9 kullanarak lokusun için çalışacak bir gRNA bulamazsan, farklı 

PAM(protospacer adjacent motif) gereksinimleri olan, alternatif Cas9'lar veya Cpf1 denemek mantıklı 

olabilir.Etiketlemeye başlamaya hazır mısın? FLAG ve FLAG-STREP etiketlemeleri için plazmidler 

Addgene'de mevcuttur. 

 

İleri okumalar için: 
1. Savic, Daniel, et al. “CETCh-seq: CRISPR epitope tagging ChIP-seq of DNA-binding proteins.” 

GenomeResearch 25 (2015): 1581–1589. PubMed PMID: 26355004. 

2. Dalvai, Mathieu, et al. “A Scalable Genome-Editing Based Approach for Mapping Multiprotein 

Complexes in Human Cells.” Cell Reports 13 (2015): 621-633. PubMed PMID: 26456817. 

 

Genomu Görselleştirmek İçin CRISPR Kullanmak 
 

CRISPR Etiketlemenin Temelleri 
 

CRISPR en iyi genom düzenleme ve transkripsiyonel aktivasyon için bilinir, fakat aynı zamanda 

araştırmacıların 4D nükleom olarak da bilinen genomu ve nükleustaki organizasyonunu 

görselleştirmesine yardımcı oluyor. Floresan in situ hibridizasyon (FISH) ve kromozom yakalama gibi 

teknikler düşük çözünürlüklü ve in vivo olarak kullanılamadığından, spesifik lokusları görselleştirmek 

tarih boyunca zor olmuştur. Bazı araştırmacılar, belirli lokusları etiketlemek için floresan olarak 

etiketlenmiş DNA’ya bağlanan proteinleri kullandı, fakat bu yöntem CRISPR’dan farklı olarak her lokus 

için yeniden şekillendirilebilir değildir. 

 

In vivo Genomik Lokusu Görselleştirmek İçin dCas9 Kullanımı 
 

CRISPR'nin esnekliği, hemen hemen her genomik lokusu hedefleme ve bunu in vivo gerçekleştirme 

kabiliyetimizi geliştirmiştir. Bütün ihtiyacınız olan ilgilenilen lokusu belirten floresanla etiketli dCas9 ve 

https://www.addgene.org/crispr/tagging/
https://www.addgene.org/fluorescent-proteins/
https://www.addgene.org/fluorescent-proteins/
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bir gRNA’dır. Bu teknik, hücre döngüsü boyunca telomer dinamiklerini izlemek için, Addgene mevduat 

sahibi Stanley Qi ve Chen ve ark.’nın laboratuvarında geliştirildi. Sistemin sinyal kirlilik oranını en iyi 

duruma getirmek için GFP-dCas9 ve gRNA iskelesini karmaşık birleştirmeyi arttırmak için değiştirdiler, 

böylece bağlanmamış GFP-dCas9'dan kaynaklanan arka plan floresansının miktarı azaldı. Bu 

gelişmelerle birlikte etiketleme etkinliği karşılaştırılabilir bir FISH yötemine benzedi. Önemli olarak, a) 

herhangi bir gRNA mevcut olmadığında veya b) memeli dizisi olmayan bir diziyi (GAL4) bağlayan bir 

gRNA verildiğinde etiketleme yapmadılar. Etiketli tekrarlayan telomerik dizilere ilaveten, Chen ve ark. , 

hem intronik hem de eksonik gRNA'lar ile protein kodlayan genleri başarıyla etiketledi. Aslında, 

yöntem, gözlemlenen floresan noktanın sayısına dayalı gen kopya sayısını saptayacak kadar spesifik 

ve duyarlıdır. İki geni aynı anda etiketleyerek, iki genin zaman içindeki uzamsal ilişkisini izleyebilirler. 

 
Kromozom İçindeki Lokusun, Çoklu Etiketlemesi 
 
Chen ve ark.’ nın çalışmalarına dayanarak, Thoru Pederson'ın laboratuvarı, birden fazla lokusu farklı 

renklerde etiketlemek için CRISPR' yi kullandı. Renkli bir Cas9 araç kutusu oluşturmak için, Ma ve ark., 

SpCas9 ve ortologları NmCas9 ve St1Cas9 oluşturdu. Her ortolog üç farklı renk oluşturmak için farklı 

bir floresan proteine kaynaştırıldı. Bu ortologların özgüllüğü anahtardır: her ortolog farklı bir PAM dizisi 

gerektirdiği için, bir dCas9 için tasarlanmış bir gRNA o ortologa özgül olmalı ve diğer ortologlarla 

karışmamalıdır. 

 

Ma ve ark. kendi dCas9 çeşitlerini telomerik dizilere özgü gRNA'ları kullanarak test ettiler ve farklı 

floresanla etiketlenmiş dCas9'ların doğru bir şekilde hedef 

diziye yönlendirildiğini gösterdiler. Kromozom 9 ve 13'teki 

dizilere özgü gRNA'ları kullanarak iki farklı kromozom çiftini 

etiketlemeyi başardılar. Daha sonra dikkatlerini, kromozom 

içindeki lokus çiftlerini haritalamaya çevirdiler. Bu teknik, 

hesaplanan floresan mesafeleri, önceden kurulmuş fiziksel 

haritayla ilişkili olarak, 2 ve 75 Mb'lik fiziksel harita mesafeli 

lokusları başarılı bir şekilde çözdü. Yaklaşık 2 Mb'lik hedef 

çiftlerini karşılaştırırken, bu küçük mesafe için bile kromatin 

sıkıştırma derecesini değerlendirebildiklerini fark ettiler! 

Yazarların bilgisine göre, bu çalışma 4D nükleomunun 

karakterize edilmesinde büyük bir ölçüt olan kromozomlar 

içindeki lokusun ilk haritalandırılmasını temsil etmektedir. 

 

https://www.addgene.org/Stanley_Qi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24360272
https://www.addgene.org/Thoru_Pederson/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25713381
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İnsan 9. Kromozomu üzerindeki iki lokusun canlı hücre iki-renkli CRISPR etiketi 

 

In Vitro Uygulama: Genom Yapısı 
 
4D nükleom uygulamalarına ek olarak, CRISPR görüntülemesi ayrıca genom yapısının incelenmesi 

için yararlıdır. Saçma yöntemi dizilemesi (shotgun sequencing), DNA'yı küçük parçalara böler ve bunlar 

daha sonra çakışan diziye dayalı olarak birleştirilir. Bununla birlikte, tekrar eden veya dublike olmuş 

diziler bulunan alanlarda, diziler hatalı bir şekilde birleştirilebilir. Optik haritalama genomun kısıtlama 

haritalarını oluşturabilir, yapısal değişiklikleri daha iyi yakalar, ancak sınırlanan yerleri içermeyen 

alanları haritalayamaz. 

 

McCaffrey ve ark. tekrarlanan dizileri spesifik olarak hedeflemek için gRNA'lar tasarlayarak bütün 

genom haritalaması için CRISPR'yi uyarladı. Tekniklerinde, DNA iplikleri; Cas9 nikaz, bir gRNA, Taq 

polimeraz ve floresanla işaretlenmiş nükleotitler ile inkübe edildi. Polimeraz, kırık bölgesinde 

etiketlenmiş nükleotidleri katar. Etiketli DNA sonradan bir nano kanalda görüntülendi. Yöntemlerini bir 

bakteriyel yapay kromozom kullanarak test ederken McCaffrey ve ark. ,% 0.6'lık çok düşük bir yanlış 

pozitif oran buldu, bu da BAC bölgesinde gRNA ile belirtilen diziyi içermeyen sınırlı etiketleme 

olduğunu gösterdi. Teknik, çeşitli sınırlama bölgelerini tanıyan geleneksel dizi motif etiketlemesi ile de 

kullanılabilir, bu da gRNA ile belirtilmiş tekrarların yerlerini haritalamak için kullanılabilir. 

 

İnsan genomunun % 10'nu oluşturan gRNA'ları bağlayan Alu dizilerini kullanarak, McCaffrey ve ark. 

DNA dizileri arasında farklı olan barkod benzeri desenler yarattı. Bu teknik, Huntington hastalığında, 

bazı çeşitlerin patojenik olduğunu kanıtlayabilen poliglutamin yolları gibi klinik önemi olan lokuslar için 

özellikle yararlı olabilir. Önemli olan, bu ilerleme hem hedeflenmiş hem de tüm genom yaklaşımları için 

genom haritalamayı daha esnek ve yüksek verimlilikte yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRISPR etiketleme bilgi açısından zengin barkodlar oluşturur.İki parçalı insan genomik DNA'sı, Alu 
dizisine spesifik gRNA (kırmızı)’ nın yanı sıra restriksiyon enzimi Nt ile geleneksel kırık-etiketleme  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481349
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kullanılarak etiketlenmiştir.BspQI (mavi) Nt.BspQI tanıma bölgesi genomik DNA'da az görülürken, Alu 
dizileri genoma spesifik barkodların üretilmesine izin verdiği kadar bol miktarda bulunur. 
Şekil., McCaffrey ve ark., 2015., CC-BY-NC 4.0 lisansı altında kullanılır. 
 

İleri Okumalar için: 
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CRISPR/Cas System.” Cell 155 (2013): 1379-1491. PubMed PMID: 24360272. PubMed Central 

PMCID:PMC3918502. 

2.Ma, Hanhui, et al. “Multicolor CRISPR labeling of chromosomal loci in human cells.” Proc. Natl. 

Acad.Sci. USA 112(10) (2015): 3002-7. PubMed PMID: 25713381. PubMed Central PMCID: 
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3.McCaffrey, Jennifer, et al. “CRISPR-CAS9 D10A nickase target-specific fluorescent labeling of 
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Research (2015) pii:gkv878. PubMed PMID: 26481349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

Optogenetik +CRISPR: Genom Düzenlemenin Kontrolü İçin Işık 
Kullanma 
 
Dünyadaki bilim insanları 2012’de genom mühendisliği için ilk uygulamalardan beri CRISPR 

teknolojisinde büyük gelişmeler kaydetmişlerdir. CRISPR gibi, optogenetik de son on yılda manşetlerde 

bulunuyor. Optogenetik, ışığı kullanarak hücresel aktiviteleri kontrol etmek için, mikrobik opsinler 

(görsel pigment rhodopsin'in bir parçasını oluşturan ve ışığın etkisi ile serbest kalan bir protein) gibi 

genetik olarak kodlanmış araçları kullanır. 2015'te bilim insanları, çeşitli ışıklandırılabilir CRISPR 

araçları geliştirmek için CRISPR'yi ve optogenetik teknikleri birleştirdiler. Bu araçlar, bilim insanlarının 

genom düzenleme sürecinin yerini, zamanlamasını ve geri dönüşümünü dışardan kontrol etmek için 

ışık kullanmalarına izin verir. Araştırmacılar tarafından sunulan çeşitli ışık-kontrollü CRISPR araçları 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Bazıları Addgene'de kolayca bulunur. 

 

dCas9'u Kullanarak Transkripsiyonel Aktivasyon Üzerine Parlayan Işık 
 
2015 yılının başında yayınlanan ilk foto aktifleştirilebilir CRISPR sistemleri, ışığı kullanarak 

transkripsiyonu kontrol etmeye odaklandı. 2015 yılının başında yayınlanan ilk foto aktifleştirilebilir 

CRISPR sistemleri, ışığı kullanarak transkripsiyonu kontrol etmeye odaklandı. Tokyo'daki Moritoshi 

Sato'nun laboratuvarı (Nihongaki Y ve ark., Chemistry & Biology, 2015) ve Duke Üniversitesi'ndeki 

Charles Gersbach'ın laboratuvarı (Polstein LR ve ark, Nature Chemical Biology, 2015) ışık ile 

indüklenebilen heterodimerize kriptokrom 2 (CRY2) ve kalsiyum ve integrin-bağlayıcı protein 1 (CIB1) 

proteinlerine dayalı benzer sistemleri geliştirdi. Her iki grubun da amacı, zamansal-mekansal kontrol, 

geri döndürülebilirlik ve tekrarlanabilirlik kazandırırken, gen ifadesini açmak ve kapatmak için ışığı 

kullanan bir sistem yaratmaktı. 

 

Nihongaki ve ark., tarafından geliştirilen sistem iki füzyon proteininden oluşur: 1) genomik çapa - 

CIB1'e bağlanmış inaktif, ölü bir Cas9 proteini (dCas9); ve 2) aktivatör - bir transkripsiyonel aktivatör 

alanına (VP64 veya p65) kaynaşmış CRY2 fotoliyaz homoloji bölgesi (CRY2PHR). Hücrede eksprese 

edildiğinde, dCas9-CIB1 füzyonu, rehber RNA (gRNA) tarafından yönlendirilen hedef DNA dizisine 

bağlanırken, CRY2PHR aktivatörü füzyonu aşağıdaki şekilde (A) tasvir edildiği gibi serbestçe yüzerler. 

Mavi ışık tarafından tetiklendiğinde, CRY2 ve CIB1 proteinleri heterodimerize olur ve aktivatörü, gen 

transkripsiyonunu etkinleştiren konuma getirir. Araştırmacılar, CIB1 alanındaki değişiklikleri yapmak, 

çeşitli aktivatör problarını test etmek ve her iki füzyon yapısının N-ucuna çeşitli genomik çapalar 

eklemek de dahil olmak üzere her iki füzyon proteinini optimize etmek için çeşitli kombinasyonları test 

ettiler. En iyi performans gösteren kombinasyon NLS-dCas9-trCIB1 ve NLSx3-CRYPHR-p65 -karanlık 

https://www.addgene.org/optogenetics/
https://www.addgene.org/Moritoshi_Sato/
https://www.addgene.org/Moritoshi_Sato/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25619936
https://www.addgene.org/Charles_Gersbach/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664691
https://www.addgene.org/browse/article/9935/
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durumda en düşük arka plan aktivitesine ve 31X'de en yüksek katlanma indüksiyonuna sahipti. 

Araştırmacılar, mavi ışığa maruz kalma (470nm) sırasında bir yarık deseni kullanarak, insan ASCL1 

geninin ekspresyonunun mekânsal olarak kontrol edilebileceğini gösterdi. Yazarlar ayrıca mavi ışığı 

açıp kapattılar ve ASCL1 ifadesinin aynı olduğunu gösterdiler - kontrol aslında geri döndürülebilir ve 

tekrarlanabilirdi. 

 

Işıkla aktive olmuş CRISPR / Cas9 efektör (LACE) sistemi ile Polstein ve ark., optimize edilmiş bir foto 

aktifleştirilebilir CRISPR gen aktivasyon sistemi geliştirmek için benzer bir strateji kullandı, fakat farklı 

bir en uygun füzyon protein kombinasyonuna yerleştirildi. Şekil (B) 'de gösterilen optimize LACE 

sistemi, aşağıdakileri içermektedir: 1) CIBN, CIB1'in N-ucu parçası olan CIBN-dCas9-CIBN'dir ve 

dCas9'un hem N-ucu ve C-ucu ve 2) CRY2FL-VP64, standart uzunlukta CRY2'nin bir füzyonu ve 

transkripsiyonal aktivatör domain VP64'tür. İnsan IL1RN ekspresyonunu uyarmak için HEK293T 

hücrelerinde bu sistemi kullanan araştırmacılar, 2 saat sonra mRNA düzeylerinde 11 kat artış ve 30 

saat sonra 400 kat artış gördü. Mavi ışık (450 nm) açılıp kapatıldığında sistemin tersinir ve 

tekrarlanabilir olduğu da gösterildi. Araştırmacılar, bir yarık fotomask kullanarak, gen ifadesini 

mekansal olarak kontrol etme yeteneğini de gösterdiler. 

 

NHEJ ve HDR Tarafından Foto Aktifleştirilebilir Genom Modifikasyonları 
 

2015 yılının sonunda, Sato laboratuvarı, bir hedef DNA dizisini (Nihongaki Y ve ark., Nature 

Biotechnology, 2015) parçalamak için foto aktifleştirilebilir bir sistemi açıkladı ve bunun sonucunda, bir 

çift iplik kırığı (DSB) ortaya çıktı. Homolog olmayan son katılım (NHEJ) veya homoloji yöneltilmiş 

onarım (HDR) ile onarılabilir. Bu sistem, "bölünmüş" bir nükleaz kullanması açısından benzersizdir - 

yazarlar Cas9'u N-ucuna (2-713, N713 rezidüleri) ve C-ucuna (714-1368,C714 rezidüleri) 

bölündüğünde Cas9'u işlevsiz hale getirir, ancak yarıları yeniden birleştirildiğinde işlevselliğini geri 

kazanır. Cas9 parçalarının her bir domainine heterodimerize edilmesi, bir ışıkla etkinleşebilir, yazarlar 

Şekil (C) de gösterildiği gibi bir fotoaktif Cas9 aracı oluşturdu. Yazarlar birkaç farklı ışıkla aktifleşebilir 

tasarımlar denediyse de (Önceki sistemde kullanılanlara benzer şekilde, Nihongaki ve ark.) en başarılı 

tasarımları fungal fotoreseptör Vivid (VVD, N. crassa) 'dan türetilmiş Magnet photoswitchableproteinleri 

kullandılar (Kawano F, ve ark., Nature Communications, 2015). PaCas9-1 olarak anılan ve N713-pMag 

ve nMagHigh1-C714 füzyon proteinlerinden oluşan, bu yeni sistem hem düşük arka plana hem de 

Cas9 etkinliğinin yüksek katlama-indüksiyonuna (16.4 katlama) sahipti. Bu pCas9-1 ışıkla uyarılabilir 

sistem aynı PAM'ı tanımayı başardı ve tam uzunlukta Cas9 (flCas9) ile benzer hedefleme özgüllüğüne 

sahipti. Mavi ışık (470nm) tarafından tetiklendiğinde, paCas9-1, NHEJ (%20,5 frekansı) vasıtasıyla 
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indel (insersiyon ve delesyon) mutasyonları ve HDR ile uyarılmış modifikasyonları uyardı  (%7,2 

sıklıkta).  

 

Yazarlar, ek olarak, nMagHigh1-C714 yerine nMagC714 kullanarak paCas9-1'i modifiye ederek pCas9-

2'yi üreterek sistemin arka plan aktivitesini düşürebileceklerini gösterdiler. Bu değişiklik, DSB'leri ışık ve 

düşürülmüş arkaplan ile etkinleştirildiğinde sistemin mutasyon oluşturma verimi önemli ölçüde 

değişmedi (saptanamayan). Sato laboratuvarı önceki çalışmalarında olduğu gibi paCas9-2 sisteminin 

mavi ışığı açıp kapatarak mekânsal olarak kontrol edilebileceğini ve geri dönüşümlü 

etkinleştirilebileceğini de gösterdi. Cas9'un modüler yapısından beklenebileceği gibi, Nihongaki ve ark., 

Cas9 domainlerini kendi bölünmüş füzyonlarında temizlemenin mümkün olduğunu gösterdi ve bir ışıkla 

uyarılabilen kırık ve bir foto aktifleştirilebilir baskılayıcı (dCas9) üretirler.Tüm farklı biçimlerin aktivitesi 

geri dönüştürülebildi ve tekrar edilebildi. 

 

Fotokaj CRISPR için Kimya Kullanımı 
 
Bahsedilen tekniklerin her ikisi de doğal olarak oluşan fotoaktif proteinleri (yani, CRY2 ve Vivid) 

kullanan bir fotoaktif stratejidir - Alexander Deiters'ın laboratuvarı, farklı bir yaklaşım benimsedi. Bu 

araştırmacılar, Cas9 proteini üzerinde bir ışıkla çıkarılabilir koruyucu grup, özellikle bir nitrobenzil 

fotokajlı lizin (PCK) eklemek için genetik olarak kodlanmış bir fotokajlama tekniği kullandı (Hemphill J 

ve ark., JACS, 2015). PCK'yi Cas9'un belirli bir yerine yerleştirmek için grup, PCK'yi TAG koyu sarı 

durdurma kodonuna eriştikten sonra ekleyecek mühendislik özelliklerine sahip bir pirolizil tRNA / tRNA 

sentetaz çifti kullandı. (Pirolysl tRNA sentetaz kullanarak amino asitlerin bölgeye özgü katılması 

hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleyi okuyun). 

 

Grup, ilk olarak, Cas9'daki çeşitli lizinlerin fotokajlamasını test etti ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

proteinin K866 lisin fotokajına yerleşen hedeflenen DNA'yı parçalamayı en iyi şekilde engellediğini 

belirledi (D). Daha sonra, bir çift muhabir floresans tahlilini kullanarak, Hemphill ve ark. Cas9 K866PCK 

mutantının UV ışığa (365 nm) maruz kalmadan önce gerçekten inaktif olduğunu ve UV sonrasında 

yabanıl-tipli Cas9 benzeri parçalanma aktivitesini göstermiştir. Bu fotokajlama tekniğinin ayrıca bir 

fotomaskeleme tekniği kullanıldığında Cas9 bölünmesinin uzamsal kontrolünü kazandıracağı 

gösterilmiştir. Son olarak Hemphill ve ark. bu genetik olarak kodlanmış, fotokajlanmış Cas9 sisteminin, 

içsel gen ekspresyonunu susturabileceğini gösteren veriler sundu - HeLa hücrelerinde transferrin 

reseptörü CD71'in hafifçe susturulduğu gösterildi. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2926219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20218600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20218600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4016821/
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(Fotokaj: Işıkla aktive edilebilen çeşitli moleküler türlerden herhangi biri; özelliklebiyokimyada, bir 
molekülü biyolojik açıdan aktif bir bileşiğe tutturmak ve daha sonra aktive edildiğinde davranışlarını 
incelemek için kullanılırlar.) 
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İster geni etkinleştirmek, bastırmak ister değiştirmek olsun ışık kullanarak genom düzenlemenizi kontrol 

etmek için elinizin altında bulunan araçlar var. Bu makalede açıklanan uygulamalardan hızlı bir şekilde 

bilgi almak için aşağıdaki tabloya bakın. CRISPR ve optogenetik gelişmeye devam ettikçe gelecekte 

bunları kullanan harika uygulamaları ve daha fazla aracı sabırsızlıkla bekliyoruz! 
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MMEJ: Gen Düzenlemesi İçin Alternatif Bir Yöntem 
 

CRISPR araştırmasını incelerseniz, kesin genom düzenlemeleri yapmak için silinmeler veya 

homologlara yönelik tamir (HDR) yapmak için homolog olmayan bitiş katılma (NHEJ) kullanma 

hakkında her şeyi bilirsiniz. Ancak, başka bir çift iplikçikli hasar onarım mekanizmasını duydunuz mu? 

MMEJ (mikrohomoji aracılığında son katılım) Alternatif son birleştirmenin bir biçimi olan MMEJ, onarım 

için çok küçük homoloji bölgeleri (5-25 bp) gerektirir, bu da hedefleme vektörleri oluşturmayı 

kolaylaştırır. Addgene depositor Takashi Yamamoto'nun laboratuarı, MMEJ'yi, CRITPR geni 

çakıştırması için PITCh (Hedef Kromozomlara Kesin Entegrasyon) adı verilen yeni bir yöntem 

oluşturmak için kullandı. PITCh plazmidlerini kullanarak, homoloji kollarının karmaşık klonlamasına 

gerek kalmaksızın, GFP'ye kapılan hücre dizileri yaklaşık bir buçuk saat içinde oluşturulabilir. 

 

MMEJ: Bir Giriş 
 

İkili kopukluktan sonra DNA'nın onarımı için üç temel yöntem vardır. HDR, diziyi hatasız DSB onarımı 

için bitişik dizilim homolojisi olan bir tamir şablonundan kopyalar. NHEJ, bir DSB'nin bitişini, eklemeler 

ve silme işlemleri ortak olarak hataya eğilimli bir biçimde birleştirir. Buna karşılık, MMEJ, DNA'yı 

onarmak için DSB'yi çevreleyen 5-25 bp'lik mikrohomoloji bölgelerini kullanır. DNA uçları, tellerin ilgisini 

çekmek üzere homoloji ortaya çıkararak çiğner. Ardından DNA sentezi boşlukları doldurur. Sonuç 

olarak, mikrohomoloji ile tek bir mikrohomoloji dizisinin tutulması arasındaki bölgenin silinmesi söz 

konusudur. HDR ve NHEJ hakkında daha fazla mekanik ayrıntı için lütfen bağlantılı blog yayınlarına 

bakın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.addgene.org/Takashi_Yamamoto/
https://www.addgene.org/browse/article/16395/
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Muadilleri NHEJ ve HDR’nin aksine, MMEJ basında büyük dikkat çekmedi. Nitekim bu süreç, 

TALEN’ler ve CRISPR ile gerçekleşen mutasyonların yüzde 1’inden sorumludur. MMEJ, HDR 

inaktifken M ve erken S fazlarında aktiftir; NHEJ, HDR ve MMEJ dengesi organizmadan organizmaya 

değişkenlik göstermektedir. MMEJ HDR gibi “ideal onarım” gerçekleştirmez, ama NHEJ’den çok daha 

öngörülebilirdir. Yukarıdaki gure’de görülebildiği üzere, homolojinin çift sarmallı aralarında kısa (5-25 

bp) bölgelerinde, mikrohomolojiler arasındaki sıralama tam olarak kopma meydana gelmiştir. 

 

MMEJ’in HDR’ye göre belirli avantajları bulunmaktadır. Kimi türlerin HDR sistemleri iyi değildir ve 

NHEJ bir onarım kalıbı bulunduğu zaman dahi tercih edilir. HDR aynı zamanda bir klonlama ikilemi 

yaratmaktadır – homoloji ne kadar uzunsa gen oluşumu o kadar verimlidir, fakat daha uzun 

homolojilerde klonlama için daha fazla zaman harcanması gerekmektedir. Buna karşın, MMEJ’de 

kullanılan kısa homolojiler PCR amplifikasyonu ile kolayca birbirine eklenebilir. Çeşitli laboratuvarlar 

HDR’nin “knock-in” tekniğindeki verimsizliği dolayısıyla tam plazmid entegrasyonu için NHEJ 

kullanmışlardır, fakat NHEJ’in hataya eğilimli olmasından ötürü fazladan nükleotidlerin katılmaya dahil 

olması ihtimali yüksektir. Eğer DNA uçları yanlış bir şekilde sertleşirse, MMEJ kopma sürecinde 

hâlihazırdaki nükleotidleri başkalarıyla yer değiştirebilir, silebilir, ya da sisteme yeni nükleotidler 

karışmasına neden olabilir; fakat bunun sıklığı NHEJ’de gözlenenden daha düşük olmalıdır. 

 
PITCh: Gen “knock-in”i için MMEJ Kullanmak 
 

Sakuma ve ark., laboratuvarın önceki çalışmasından yola çıkarak, bir GFP-Puro kasetinin belli bir 

lokusunda, bir dur kodonunun upstream’inde gerçekleşen MMEJ-aracılı knock-in’in akışını detaylı 

olarak tarif etmişlerdir. Özetle, PITCh vektörü GFP-Puro kasedinin katılma lokusuna 5’ ve 3’ 

mikrohomolojiler kullanılarak oluşturulmalıdır. İki tanesi GFP-Puro kasedinin yüzlerinde ve bir tanesi de 

genomik lokusun 5’ ve 3’ mikrohomolojilerinin arsasında olmak üzere üç adet çift sarmal ara 

gerekmektedir. İlk iki ara, jenerik bir PITCh-gRNA’nın uyarımıyla oluşturulur, üçüncüsü ise lokusa özel 

bir gRNA’nın katımasıyla elde edilir. Söz konusu çift sarmal aralar, iki mikrohomoloji takımının (5’ ve 3’) 

sertleşmesini ve GFP-Puro kasedinin lokusa girmesini sağlar (bkz. aşağıdaki gure). Çift-MMEJ 

stratejisi HDR’ye çok benzemektedir, fakat çok daha küçük homolojiler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir ve bu da klonlamayı kolaylaştırır. 

 

 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26678082
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Kısaltılmış PITCh Protokolü 
1. Adım: PITCh vektöründe mikrohomolojileri üretin 

~ 20 bp 5 've 3' mikrohomolojileri PCR vasıtasıyla GFP-Puro kasetine eklenir ve bu yapı In-Fusion veya 

SLIC klonlaması yoluyla PITCh vektörüne yerleştirilir. 

 

Adım 2: Bir ekleme lokusuna spesifik gRNA tasarlayın. 

gRNA, ilgili geninizin son kodlama eksonunun yakınında hedef almalıdır. İdeal kullanım için bu gRNA 

Cas9 ve PITCh-gRNA içeren bir vektör içine klonlanmalıdır. 

 

Adım 3: PITCh vektörünü, Cas9 taşıyan vektör ve PITCh ve lokus spesifik gRNA'ları ile tekrar 

transfekte edin 

 

Adım 4: Puromisin dirençli hücreleri seçin 

 

Adım 5: PCR amplifiye edin ve doğru GFP-puro yerleştirmeyi doğrulamak için lokus sekansını 

yerleştirin 

 

Hedef dışı etkiler riskini azaltmak için, Sakuma ve arkadaşları crispr.mit.edu adresindeki CRISPR 

tasarım araçlarıyla değerlendirilen memeli genomlarında minimum hedef dışı bağlanma için PITCh-

gRNA'yı optimize etti. Sistemlerini HEK293 hücrelerinde test ettiler, GFP-Puro kasetini FBL lokusuna 

entegre etti. Puromisin dirençli klonların sıralanması üzerine, sırasıyla 5've 3' kavşaklarında doğru 

yerleştirmeyi klonların % 80 ve %50'sinde sergilediğini bulmuşlardır. Bu sonuçlar PITCh'nin genomik 

yerleştirme için sağlam bir yöntem olduğunu göstermektedir. PITCh, genom içerisine daha büyük 

miktarda malzeme entegre etmek istiyorsanız tam plazmid entegrasyonu için de uyarlanabilir. 

 

http://www.nature.com/nmeth/journal/v11/n9/full/nmeth.f.373.html
http://blog.addgene.org/plasmids-101-sequence-and-ligation-independent-cloning
http://crispr.mit.edu/
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PITCh'ye genel bakış:  PITCh plazmiti, 5 've 3' mikrohomolojisi ve PITCh-gRNA bağlama alanları ile 
çevrili bir GFP-Puro kaseti içerir. Bu PITCh plazmiti, Cas9 taşıyan bir plazmid, PITCh-gRNA ve lokus 
spesifik gRNA ile birlikte transfekte edilir. PITCh-gRNA, kaseti serbest bırakmak için PITCh 
plazmidinde iki DSB oluşturur ve bir ekleme lokusu spesifik gRNA genomik DNA'yı bölmeye başlar. Bu 
çift sarmal mola iki mermi MMEJ tarafından onarılır. Bu çift MMEJ stratejisi HDR'ye çok benzemektedir, 
ancak çok daha kısa dizi homolojileri kullanılarak tamamlanmaktadır. 
 

Açık Sorular ve Alternatif Sistemler 
 

Addgene'den temin edilen hazır PITCh plasmidleri, belirli bir promotörden GFP'yi ifade etmek için 

mükemmeldir ve bu teknik diğer transgenlere adapte edilebilir. Gözlemlenen floresan seviyesinin hem 

endojen promotör hem de ilgi odağının 3 'UTR'sine bağlı olacağını not etmek önemlidir, çünkü GFP-

Puro bir durdurma kodonunun hemen akış yönünden sokulacaktır. Potansiyel bir sıkıntı, GFP-Puro'nun 

izlediği genin ifadesini değiştireceğidir. 

 

Artan çok yönlülük için, bu lokusa cDNA yapıları eklemek için HDR kullanılan Dalvai ve ark.tarafından 

gösterildiği gibi, insan genomunun "güvenli liman yeri" olan AAVS1'e gen eklemek için PITCh'nin 

uyarlanması avantajlı olacaktır. Sorulması gereken önemli bir soru, PITCh'ye dayalı genomik 

http://blog.addgene.org/plasmids-101-green-fluorescent-protein-gfp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26456817
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yerleştirmenin verimliliği, Cpf1 nükleazını kullanarak CRISPR yapışkan uç takma yöntemiyle 

karşılaştırmaktır. Cpf1, kademeli olarak kesildiğinden, HDR'den bağımsız knock-in'ler için ideal olduğu 

düşünülmektedir, ancak bu olasılık halen araştırılmaktadır. 

 

Daha geniş anlamda, Sakuma ve arkadaşlarının MMEJ kullanımları, araştırmacıların CRISPR geni 

düzenleme için kullanabileceği bir başka stratejiyi temsil etmektedir. HDR'nin aşağı düzenlendiği 

organizmalarda, MMEJ, hedeflenmiş değişiklikler yapmak için bir başka yöntem sunmaktadır. Zhang'un 

yakın tarihli bir yayınında, sadece NHEJ'in bu türdeki HDR üzerinde egemen olması nedeniyle 

değiştirilmesi zor olan patojenik mantar Aspergillus fumigatus'un genomuna FLAG etiketleri eklemek 

için MMEJ'yi kullanarak bunu gösteriyor. CRISPR teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, bu düzenleme 

platformunun gücünün nükleazların çeşitliliği ve uygulamaları üzerinde durduğu açık bir hale geldi. 

MMEJ'nin yeni düzenleme imkânlarını ne etkinleştirebileceğini görmek ilginç olacak. 
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2. Dalvai, Mathieu, et al. (2015). “A Scalable Genome-Editing Based Approach for Mapping 
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http://blog.addgene.org/cpf1-a-new-tool-for-crispr-genome-editing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26701308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26701308
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Eşleştirilmiş CombiGEM Ve Kombinatoryal Genetik Tarama İçin CRISPR 
 

Biyolojik sistemlerin karmaşıklığı, onları inceleme ve geliştirme girişimlerimizi engelleyebilir, ancak 

karmaşıklığın hızla çözülmesine izin veren basit bir aracımız olsaydı ne olurdu? CombiGEM-CRISPR 

teknolojisi, en sevdiğiniz biyolojik fenotipin altında yatan karmaşık kombinasyonel genetik ağları 

ölçeklenebilir bir şekilde analiz etmek için kullanımı kolay bir araç sağlamak amacı ile geliştirildi. Bu 

blog yazısı size bu yeni teknolojiyi tanıtacak ve CombiGEM-CRISPR deneylerinin temelleri konusunda 

size rehberlik edecektir. 

 

CombiGEM-CRISPR: İki Basit Platformun Birlikteliği 
 

CRISPR, spesifik genetik dalgalanmalar oluiturmayı kolaylaştırarak genomu nasıl çözümlenmesinde 

devrim yapmıştır. Genom düzenlemesi için CRISPR, kılavuz RNA'larını (gRNA'lar) büyük ölçekli olarak 

tasarlayıp sentezleyebilme kolaylığı, işlevlerini sorgulayan çalışmalar için bireysel genleri yok eden 

(Gilbert ve ark., 2014)ve harekete geçiren(Gilbert et al., 2014; Konermann ve ark., 2014) genom 

çapında gRNA kitaplıklarının hızlı bir şekilde üretilmesini sağlamıştır(Doench ve ark., 2016; Hart ve 

ark., 2015; Koike-Yusa ve ark., 2014; Ma ve ark., 2015; Shalem ve ark., 2014; Wang ve ark., 2014). 

Maksimum hedef üzerinde ve minimum hedef dışı aktiviteler elde etmek için gerekli olan gRNA 

tasarımındaki sürekli gelişmeler, tek hücrelerde bireysel (ve çoklu) genetik bozulmanın verimli bir 

şekilde oluşturulması kendileri için inanılmaz faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Yüksek verimli tarama için 

multipleksli CRISPR sistemlerini ölçeklendirme yöntemleri, biyolojik sistemlerde karmaşık 

düzenlemenin altında yatan kombinasyonel genetiği haritalamak için çok kullanışlıdır. 

 

CombiGEM platformu, genomu kombinasyonel olarak değiştirmek, belirli bir fenotip için görüntüleme 

yapmak ve sonuçtaki isabetleri hızla profillemek için kullanılabilen barkodlanmış gRNA kitaplıkları 

oluşturmak için bir araçtır(Cheng ve ark.,2014; Wong ve ark.,2015; Wong ve ark.,2016). CombiGEM, 

bir veya daha fazla gRNA içeren barkodlu lentiviral plazmidler oluşturmak için basit kısıtlama, kesim ve 

ligasyon basamakları ile tekrarlanan tek kaplı reaksiyonlar kullanır. Her bir ligasyon reaksiyonu, 

başlangıç maddesi olarak gRNA'ların bir havuzunu kullandığından, ligasyon ürünleri lentiviral 

plasmidlerin çeşitli bir havuzudur. Sindirim ve ligasyonun birden fazla turu, her plazmidde farklı gRNA 

kombinasyonlarını içeren plazmid kitaplıklarına neden olur. Her bir gRNA kombinasyonu, barkod setini 

sıralayarak izlenebilir ve niceliksel olarak analiz edilebilir. CombiGEM oldukça esnektir ve ilgilenilen 

genetik unsurları barındırabilir. Böylece, kullanıcıların spesifik araştırma soruları için özel olarak 

uyarlanabilir. CombiGEM, transkripsiyon faktörleri ve mikroRNA'lar da dahil olmak üzere diğer genetik 

https://www.addgene.org/browse/article/17879/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25307932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25494202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26780180
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26627737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26627737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24535568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26190106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24336571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24336569
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280411
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864203
http://blog.addgene.org/plasmids-101-restriction-cloning
http://blog.addgene.org/plasmids-101-restriction-cloning
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280411
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elementlerin kombinatoryal ekspresyonuna ek olarak, çoğullanmış gRNA ekspresyonu yoluyla üretilen 

kombinasyonel gen darbelerinin işlevsel olarak karakterize edilmesinde başarıyla uygulanmıştır. 

 

CombiGEM-CRISPR Deneylerine Başlamak 
 

İhtiyacınız olan ilk şey ilgili genlerinizi hedefleyen etkili gRNA dizilerinin listesini elde etmektir. Çeşitli 

araştırma ekipleri tarafından gRNA kütüphaneleri kurmak ve sürekli iyileştirmek için gösterilen 

muazzam çabalar sayesinde, etkili gRNA'lı mükemmel kaynaklar, Addgene'de bulunanları da içerecek 

şekilde halka açıktır! 

 

GRNA hedef dizilerinin bir listesi ile barkotlu gRNA kitaplık dizilerini, aşağıda belirtilen biçimi kullanarak 

oligo sentezi yoluyla kolayca oluşturabilir ve bunları, 8 bp barkoduna sahip 20-bp gRNA hedef dizisini 

temsil eden NAD ve XXX'in pAWp28 (Şekil 1) depolama vektörüne birleştirme klonlamasını 

yapabilirsiniz. 

 

İleri oligo:  

5’-CACCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTTTGGGTCTTCGAGAAGACCTATTCXXXXXXXXC-3’ 

 

Ters oligo:  

5’- AATTGXXXXXXXXGAATAGGTCTTCTCGAAGACCCAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC -3’ 

 

Bir kez depolama vektörüne klonlanmıştır, toplanmış, barkodlu gRNA kütüphane CombiGEM lentiviral 

vektör omurgası pAWp12 içine CombiGEM tabanlı montaj için hazırdır  (Şekil 2). PAWp28 depolama 

vektöründen pAWp12 lentiviral vektörüne klonlama, gRNA kütüphanenizdeki çeşitliliği muhafaza 

etmelidir, ancak deneylerinize başlamadan önce bunun NGS tarafından doğrulanması gerekir. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864203
https://www.addgene.org/crispr/libraries/
https://www.addgene.org/73850/
https://www.addgene.org/72732/
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Şekil 1: Barkodlu gRNA kütüphane havuzunu birleştirme stratejisi (Wong'tan uyarlanmıştır, 2016). 

 

 

CombiGEM ve CRISPR platformları artık entegre edildiğinde, fonksiyonel genomik, yeniden hücre 

programlama, ötesinde birtakım sorunların keşfedilmesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesini dört 

gözle bekliyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Wong 2016 ve Wong 2015'i inceleyin. 
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Şekil 2: Barkodlu kombinatoryal gRNA kütüphanelerinin birleştirilmesi için strateji (Wong'tan 
uyarlanmıştır). 
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CRISPR Saflaştırma 
 
Kromatin immüno çökeltme (ChIP), kromatin bağlayıcı parçalar hakkındaki anlayışımızda devrimsel 

niteliğe sahiptir. Araştırmacılar ileriye dönük olarak, hangi proteinlerin ve RNA'nın spesifik genomik 

lokusların bağladığını ve bu bağlayıcı parçaların zaman içinde 

veya hastalık hallerinde nasıl değiştiğini daha geniş anlamda 

anlamak istiyorlar.  

 

iChIP(Insertional chromatin immunoprecipitation) ve PICh 

(Proteomics of isolated chromatin segments)gibi yöntemler 

daha önce kullanılmış olsa da, CRISPR tabanlı yöntem 

enCHIP (engineered DNA-binding molecule mediated 

chromatin immunoprecipitation), basitliği ve çoklama 

potansiyeli nedeniyle avantajlıdır. 

 

Belirli bir genomik bölgenin izole edilmesi zordur, bu nedenle 

araştırmacılar biraz yaratıcılık yapmak zorunda kalmışlardır. 

iChIP, ilgi odağının yanındaki LexA gibi bir DNA bağlama 

proteini için bir tanımlama yeri ekler ve birinin belirli bir antikor 

kullanarak ChIP gerçekleştirmesine izin verir. iChIP, hücre 

hatlarında iyi çalışır, ancak model organizmalarda kullanımı 

transjenik bir organizma yapmayı gerektirir. Başka bir teknik 

olan PICh, bir lokusu bağlamak için tamamlayıcı bir nükleik 

asit probu kullanır, ancak bu yaklaşım sadece yüksek 

kopyalama lokasyonları için kullanılmıştır. 

EnChIP sürecine genel bakış 

 

Bu sorunları çözmek için Addgene Danışma Kurulu Üyesi Hodaka Fujii'nin laboratuvarıenChIP'i (DNA 

bağlama molekülünün aracılık ettiği kromatin immüno çökeltme) buldu. Tahmin edebileceğiniz gibi 

enChIP, FLAG etiketli dCas9'u uygun yere yönlendiren belirli bir lokus belirtmek için bir gRNA kullanır. 

Çapraz bağlandıktan sonra, numune, bir FLAG antikoru kullanılarak immüno-çökeltilir, daha sonra ters 

çapraz bağlanır. DNA, RNA ve lokusa bağlı proteinler daha sonra yeni nesil sıralama, RNA sekansı ve 

kütle spektrometrisi kombinasyonu ile tanımlanabilir (bkz. Yukarı sağdaki şekil). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25428274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135898
http://www.addgene.org/Hodaka_Fujii/
http://www.addgene.org/Hodaka_Fujii/
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gRNA hedefleme ve IP özgüllüğünü doğrulamak için, qRT-PCR kullanarak girdilerini ve IP DNA'daki ilgi 

alanınızın bolluğunu karşılaştırabilirsiniz. İdeal olarak, bu lokus IP örneğinde zenginleştirilmelidir, ancak 

hedef dışında (veya rastgele seçilmiş) bulunan lokusların öngörülmemesi gerekir. Hedef dışı bağlanma 

etkilerini en aza indirmenin bir yolu, iki tedaviyi (örn., +/- insülin) karşılaştırmaktır. Hedef dışı bağlanma 

muhtemelen her iki durumda da görülecektir ve bu potansiyel yanlış pozitiflikleri ortadan kaldırır. Farklı 

gRNA'lar ile enChIP'yi yürütmek, hedef dışı bağlamanın etkilerini en aza indirgemektedir; Birden fazla 

deneyde tanımlanan bir molekül muhtemelen gerçek bir pozitiftir. Fujii, uyumsuzlukların, gRNA 

tasarımında önemli bir husus olan PAM bölgesine daha yakın olduğunda hedef dışı bağlantının 

azaldığını bulmuştur. 

 

RNA Uygulaması: Retroviral enChIP Sistemi 
 

Fujita ve Fujii, transfekte edilmesi zor hücre hatlarında ve birincil hücrelerde kullanılmak üzere bir 

retroviral enChIP sistemi oluşturdu. IRF-1 promotör bölgesini hedefleyerek, viral enChIP sistemini 

kullanarak, immüno-çökeltilmiş olarak giren DNA'nın yaklaşık% 10'unu buldu. Bu promotör IFNy 

tarafından uyarıldığından protein bağlanmasının IFNy uyarımı ile nasıl değiştiğini görmek istiyorlardı. 

İki durumu karşılaştırmak için enChIP'yi SILAC (Stable Isotope Labeling using Amino acids in Cell 

culture, Hücre Kültüründe Amino Asitleri Kullanarak Stabil İzotop İşaretleme)ile birleştirdiler.SILAC’da, 

ışık ortamında büyütülen hücreler bir durumu sergilerler: diğer durumun hücreleri, ağır izotoplarla 

birleşmiş amino asitleri içeren, “Ağır” ortamda büyütülürler. Ağır izotop işaretleme kütle 

spektroskopimetre ile belirlenebilen protein kütlesi kaymasına sebep olur. SILAC ve enChIP kullanarak, 

Fujita ve Fujii uyarılmış IRF-1 promotörüne bağlanan proteinlerin birçok sınıfını keşfettiler. Bu sınıflar 

daha önce promotör aktivasyonunda rol oynadığı düşünülen histon deasetilazı içerir. Bu etkileşimleri 

onaylamak için, enChIP kullanılarak bulunmuş olan proteinlere karşı antikorları kullanarak, ChIP 

uyguladılar. Bu çalışma, enChIP transkripsiyonel mekanizmaların üzerindeki çok fazla ışığı 

gölgeleyebileceğini gösterdi. Fujii, aynı zamanda, epigenetik düzenleme, genetik damgalama ve X 

kromozomu inaktivasyonu gibi zor genomik sorular için enChIP’nin potansiyel uygulamalarını farketti. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25051498
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enChIP gRNA Tasarımında Önemli Faktörler 
 
enChIP’ yi daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak için Fujita ve Fujii gRNA’nızın tasarlanmasında göz 

önüne almak amacıyla hususların kısa bir listesini oluşturdu. Daha detaylı rehber için, bu derlemeyi 

kontrol edin. 

 

*enChIP ile kullanım için olan gRNA’lar korunmuş genomik bölgelere bağlanmamalıdır. Bu bölgeler 

sıklıkla, DNA bağlayıcı moleküller için algılama bölgeleri içeren, işlevsel düzenleyici diziler içerir. 

 

*Bir promotörü analiz ederken: gRNA transkripsiyon başlama bölgesinden yukarıda birkaç yüz baz 

çiftine bağlanmalıdır. Bu konum transkripsiyon faktörlerinin ve polimerazların toplanması 

müdahalesinden kaçınır. Transkripsiyon başlangıç bölgesinden 100-300 baza bağlanacak gRNA’lar 

tasarlayın ve gen ekspresyonun sabit kaldığını test edin (qRT-PCR aracılığı ile). Eğer gen ekspresyonu 

azalıyor ise promotör dizinin başka alanlarını hedefleyen gRNA’lar tasarlamayı deneyin. 

 

*Bir arttırıcı/susturucu analiz ederken: gRNA’lar direkt olarak ilgili bölgesinin bitişiğine bağlanmak için 

tasarlanabilir.  

 

Kendi gRNA ekspresyon yapınızı oluşturdunuz ve bunu hedef hücreye içine sokmak için Cas9 

kullandınız. Hooley! Veri okumaya hazırsınız, değil mi? Neredeyse. Bu bölümde hedef hücrelerinizin 

uygun düzenlendiğini nasıl onaylayacağınızı açıklayacağız. Aynı zamanda, eklenme, silinme ve 

mutasyon olayları için temel teknikleri kapsayacağız. 

 

EnChIP plazmidleri Addgene'den edinilebilir. Hodaka Fujii'nin laboratuarındaki çalışmalar hakkında 

daha fazla bilgi edinmek isterseniz Addgene'nin kendisiyle yaptığı röportajı kontrol edin! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370991
https://www.addgene.org/crispr/purify/
http://blog.addgene.org/interview-hodaka-fujii-on-enchip-new-crispr-tools-and-more
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Genom Modifikasyonunuzun Onanımı 
 
İşlem Genel Bakışı 
 
Bu metot türlerce ve düzenlemenin türünce çeşitlenen genom düzenlemenizi onaylamak içindir. Bu 

sütunda, diploid memeli hücrelerine odaklanacağız fakat çoğu prensip farklı model organizmalar için 

geçerli olacak.  

 

Cas9 ve gRNA’yı hücrelerinizin içine sokmak (muhtemelen verici kalıpla birlikte), hücrelerin karışmış 

popülasyonları ile sonuçlanacaktır. Takiben memeli hücrelerinde Cas9 -aracılı çift iplik kırığı (DSB: 

double strand break) içeri sokulur. Hücresel mekanizma homolog olmaya uç birleştirme (NHEJ: non-

homologous end joining) veya homoloji yönlendirmeli tamir (HDR: homology directed repair) ile DSB’yi 

tamir eder.  

 

NHEJ yolağı ile tamir memeli hücrelerinde çoğunlukta olması DSB bölümünde indel hatalarının, nükleik 

asit dizisinde kısa heterojen eklenme ve silinme oluşması ile sonuçlanır. İndellerin heterojenliğine ek 

olarak Cas9 ile uyarılmış DSB’lerde, allelik düzenleme sıklıkları da çeşitlilik gösterir. HDR yolağı, daha 

önemli durumlarda DSB’yi tamir etmek için kullanılan, tamir kalıbının varlığına ihtiyaç duyar. 

Minnettarız ki, HDR hedef diziyi kesmek için tamir kalıbının dizisini kopyalar. Bazı hücreler 

düzenlenmemiş olacaktır, bazı hücreler ise bir düzenlenmiş allele sahip olurken, bazıları her ikisi de 

düzenlenmiş allelere sahip olacaktır. 
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Onaylama sürecindeki ilk adım hızlıca hücrelerin önemli bir kısmının düzenlenip düzenlenmediği 

belirlemektir (Figür 1). İndeller için, bu bir hatalı kesme tahlili kullanılarak görselleştirilir (Figür 2). HDR 

için, bu çoğunlukla ilgili bölgede kesim örneklerinde bir değişiklik veya bir raporcu okuması ile 

görselleştirilir. Silinme için (Figür 3), bu silinecek bölgeyi koruyan primer ile PCR ürününde boyutça 

düşüş ile görselleştirilir. 

 

Hücrelerinizin bir kısmının düzenlendiğini bir kez bildiğinizde, klonal hücre hatları oluşturmak için 

devam edebilirsiniz. Tek bir hücreyi izole etmek için ardı ardına seyreltme kullanılabilir, bu hücre 

dizilerin oluşumu için takiben bir genişleme periyodu olur. Eğer plazmitlerinizde floresan ışıyan protein 

işaretleyicisine sahipseniz, FACS’ı Cas9 ve gRNA’larınızı almış hücreleri zenginleştirmek için 

kullanabilirsiniz. Genişlemeden sonra, her hücre hattını tahlil edin ve Figür 1’de açıklandığı gibi genom 

düzenlemesini onaylamak için ilgili bölgeyi sekanslayın. Mümkün olduğunda, onaylamanın ileri hali 

olarak western blot vasıtası ile protein genişlemesini de analiz etmelisiniz. 

 

https://www.addgene.org/fluorescent-proteins/
https://www.addgene.org/fluorescent-proteins/
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İndelleri Belirlemek için Hatalı Kesme Deneyi 
 
Hatalı kesme deneyi, indelleri tespit etmenin hızlı 

ve kolay bir yoludur. SurveyorTM nükleaz bu 

amaçla yaygın olarak kullanılır, herhangi bir hatalı 

kesmede her iki DNA zincirini de 3’ yönünde ikiye 

ayırır. En fazla 12 nükleotid indel saptayabilir ve 

32 kopyanın 1’indeki mutasyonlara kadar düşük 

frekanslarda duyarlıdır.  

 

Hatalı kesme deneyleri tipik olarak dört aşamadan 

oluşur: 

 

1. PCR ile ilgilenilen bölgenin çoğaltılması, 

2. İplikleri denatüre edin ve rehibridize ederek 

mutant ve yabanıl tip türlerin yeniden birleşmesine 

imkân verin, 

3. Heterodubleks yapının ayrılması için, 

SurveyorTM ile yeniden birleşmiş DNA’ya 

muamelede bulunun, 

4. Agaroz jel veya DNA boyutuna dayalı ayırım 

yapan başka bir alet ile DNA’yı analiz edin. 

 

 

Şekil 2, deneyin nasıl çalıştığını göstermektedir. Bu örnekte, her iki +gRNA bantlarıda, istenilen 
boyutların ayrılmış parçalarını içerir; bu, gRNA'ların hedef bölgedeki indelsi başarıyla ürettiğini gösterir. 
Bu deney, genellikle yarı niceleyici olarak kullanılır ve bu durumda, gRNA1’in,  gRNA2’den verimli indel 
üretiminde daha etkili olduğu görülmektedir. 
 

 
Homoloji Yönlendirmeli Tamirin Saptanması 
 
HDR'yi kullanarak ilgilendiğiniz bölgeyi mutasyona uğratmak istiyorsanız, öncelikle, gRNA'nın indeller 

yaratarak ve bir uyuşmazlık ayırım deneyini gerçekleştirerek, hedef sekansınızı etkili bir şekilde kesip 

kesmediğini belirlemeniz önerilir. En uygun gRNA’yı seçtikten sonra, HDR’yi kullanmak için onu cas9 

ve onarım şablonunuza tanıtın. 
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HDR bağışçı şablonunu tasarlarken, bütünleşme olaylarının tespitini ön planda tutun. Örneğin, PCR 

ürünlerinin sindirim kalıbını değiştirecek kısıtlayıcı bölgeleri bilinçli olarak tanıtabilir veya 

kaldırabilirsiniz. Bunun yerine, DNA, RNA veya protein düzeyinde HDR tespiti için bir bilgilendirici 

eleman ekleyebilirsiniz. Entegrasyon sonrasında büyük bir eklenti veya silme, PCR ürünündeki bir 

boyut değişikliği ile de tespit edilebilir. Tekli nükleotid değişiklikleri, polimorfizm bir kısıtlama sindirim 

kümesini kaldırıyor veya onu meydana getiriyorsa, kısıtlama sindirimlerini kullanarak hızlı bir şekilde 

analiz edilebilir. Aksi halde, tek nükleotid değişiklikler TA klonlama ve Sanger dizilemesi, yeni nesil 

dizileme veya damlacık dijital PCR genotiplendirme ile tespit edilebilir. HDR olaylarına genelde 

indels'den daha az rastlanır, bu nedenle klonal bir çizgi oluşturmak için muhtemelen çok sayıda koloniyi 

taramanız gerekecektir. Taranması gereken klonların sayısı transfeksiyon / transdüksiyon verimliliğine 

ve HDR frekansına bağlı olacaktır. Örneğin,%40 transfeksiyon etkinliği ve%5 HDR verimliliğine 

sahipseniz, hücrelerin yaklaşık 0.4x0.05 = 0.02 veya %2'si rekombinant bölgeye sahip olacak. 

Dolayısıyla, en az 50 koloniyi taramayı planlamalısınız. Bir işaretleyiciyi kullanarak başarılı bir şekilde 

transfekte edilmiş/dönüştürülmüş hücreleri seçebiliyorsanız, daha az koloniyi test edebilirsiniz.  

 

Silme İşlemlerini Algılamak için PCR 
 

Çoğu silme işlemi, Cas9'un DNA'nın araya giren bölgesini parçalamasına yönelten iki tane gRNA 

kullanılarak oluşturulur. Silme, silinen bölgeye bitişik primerler kullanan bir PCR gerçekleştirerek tespit 

edilebilir. İş akışı Şekil 1'de anlatılana benzer. Şekil 3, bir klonal çizgi panelinin delesyonlar için 

taranmasıyla elde edilen PCR sonuçlarının bir örneğini göstermektedir. Bu örnekte; klon 1, 5 ve 7 

silinme işi için heterozigot, klon 4 silinme işi için homozigottur.  

 

Düzenlemeleri Doğrulamak ve Hedef Dışı Etkileri Algılamak İçin Yeni Nesil Dizileme 
 

Laboratuarınız kaynaklara sahipse, nesil 

diziliminizdeki ve genomun diğer 

bölgelerindeki genetik düzenlemeleri 

gelecek nesil dizileme-sıralama ‘Next 

Generation Sequencing’ (NGS) kullanarak 

nicel olarak değerlendirebilirsiniz. NGS, 

çok sayıda numuneye sahipseniz ve/veya 

aynı anda hedef dışı değişiklikleri izlemek 

istiyorsanız iyi bir seçenektir. Bu yöntemi 



155 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

kullanırken, bir dizi kontrol hücresi bulundurmanız önemlidir, çünkü düzenlenmiş örneğinizdeki 

sıralama okumalarını bu işlem yapılmamış nüfusa kıyaslamanız gerekir. CRISPResso gibi yazılımlar 

veri analizinde yardımcı olabilir. Bu yazıda açıklanan teknikler CRISPR'ye özgü değildir ve ayrıca 

TALEN veya Zinc Finger Nucleasestarafından oluşturulan genom düzenlemelerini değerlendirmek için 

de kullanılabilir. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, düzenlemenizi doğrulamak gelecekteki 

deneylerinize hazırlanmanız adına iyi geçirilmiş bir zamandır.  

 

İleri okumalar için: 
 
1. Qiu, Peter, et al. “Mutation detection using Surveyor nuclease.” Biotechniques 36.4 (2004): 702-

707. PubMed PMID: 15088388. 

2. Ran, F. Ann, et al. “Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system.” Nature Protocols 

8.11 (2013):2281-2308. PubMed PMID: 24157548. PubMed Central PMCID: PMC3969860. 

 

 

http://blog.addgene.org/plasmids-101-control-plasmids
http://crispresso.rocks/help
https://www.addgene.org/talen/
https://www.addgene.org/zfc/
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CRISPR Genotipleme İçin Dizilime Seçenekleri 
 
CRISPR deneysel sürecindeki en önemli adımlardan biri düzenlemeleri doğrulamaktır. Kullandığınız 

CRISPR genom düzenleme sistemine bakılmaksızın, gözlemlenen fenotipin hedef dışı bir mutasyona 

bağlı olduğu ve hedef gen üzerinde bir düzenleme yapılmaması ihtimali var. Doğrulama süreci, 

CRISPR genotiplendirme olarak da bilinir, genotip ve tahlil fenotipi arasındaki nedensel ilişkileri 

göstermek için kritik önem taşır. Bu bağlantıların doğrulanması, biyolojideki tekrarlanabilirlik krizinin 

hafifletilmesine yardımcı olabilir. CRISPR kullanımının yaşam bilimlerinde büyümesi ve akademik, 

endüstri ve özellikle klinik kullanım için standartlaştırılmış doğrulama teknikleri oluşturmuş olması bu 

endişeleri gidermenin anahtarıdır. 

 

Yaygın Doğrulama Analizleri Yetersiz 
 

Genom Düzeninizin Doğrulanması bölümünde anlatıldığı gibi, CRISPR gentotipleme için birçok 

seçenek var. En yaygın seçenekler arasında, SurveyorTM, T7E1 ve Sanger dizilemesi gibi uyuşmazlık 

bölünme tahlilleri yer alır. Bununla birlikte, son araştırmalar hem SurveyorTM hem de Sanger'in 

düzenlemelerin geçerliliğini doğrulamak için yeterli standart olmayabileceğini gösteriyor. Uyuşmazlık 

bölünme tahlilleri, düzenlenen büküm ile konakçı DNA'nın doğal fenotip (wild-type) zinciri arasındaki 

eşleşmeye dayanmaktadır. Bu zincirler melezleştiğinde, nükleaz, uyuşmazlık olan zincirleri tespit 

edebilir ve onları parçalayabilir. Sonuçlar daha sonra jel elektroforezi kullanılarak görselleştirilir. 

SurveyorTM ve T7E1, göreceli basitliği ve düşük maliyeti nedeniyle yaygın şekilde benimsenmiştir.  

 

Bu tahlillerdeki problem, sekans-dizi düzeyinde veri sağlamamalarıdır. Bunların ayrıca%5'lik bir tespit 

sınırı vardır. Bu, nüfusun%5'inden azında oluşan düzenleme etkinliklerini güvenilir şekilde 

algılamadıkları anlamına gelir (Fu ve ark. 2013, Vouillot ve ark. 2015). Bu arada, Sanger dizilimi 

zahmetli, zaman alıcıdır ve heterojen popülasyonlara uygulanamaz (Bell ve ark. 2014). Ayrıca, Sanger 

dizilimi%50-20 daha düşük bir tespit sınırına sahiptir (ancak bu, bazı çalışmalarda 

iyileştirilmiştir)(Davidson ve ark. 2012, Tsiatis ve ark. 2010). Alan, CRISPR deneylerini doğrulamak için 

standart eşik değerlerine doğru ilerledikçe, birçoğu eski tahliller üzerinde yeni nesil dizileme 

seçeneklerine yöneliyor.  

 

 

 
 

https://www.deskgen.com/landing/resources/high-throughput-crispr-genotyping
http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970
http://blog.addgene.org/6-tips-for-analyzing-and-troubleshooting-dna-sequencing-results
http://blog.addgene.org/6-tips-for-analyzing-and-troubleshooting-dna-sequencing-results
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23792628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25566793
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-15-1002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22963480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2893626/
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Eğilimli Dizileme Yöntemleri 
 

Hedef dışı tespit için iki temel yöntem vardır: eğilimli ve tarafsız. Eğilimli teknikler, sadece hedef dışı 

yarılma olaylarını içerdiği tahmin edilen bazı genom bölgelerini diziler-sıralar. Tarafsız teknikler, siliko 

tahmininden bağımsız bir şekilde hedef dışı bölgeler için bütün genomu arar. Bu teknikler önemli 

şekillerde farklılık gösterir, ancak genom dizilimi hakkında hem geniş hem de spesifik ayrıntılar 

sağlayarak birbirlerini tamamlayabilir. Bir plan içinde kullanılan bu yaklaşımlar, araştırmacıya, 

gördükleri etkilerin hedef dışı sebeplerden kaynaklanmadığını makul bir seviyede gösterir. Bu, bir 

çalışmanın bulgularının güvenini ve tekrarlanabilirliğini arttırmaya yönelik değerli bir adımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmin Algoritmaları: Eğilimli Doğrulamaya Başlamak için İyi Bir Yer 
 

Günümüzde pek çok yazılım araçları hesaplama yöntemleri kullanarak sgRNA'ların hedef dışı etkilerini 

tahmin edebilirler. Genomdaki muhtemel hedef dışı bölgeleri belirlerler ve genom ve sgRNA 

dizilimlerine dayalı uyuşmazlıkların yerlerini belirlerler. Bu, çoğu araştırmacı için iyi bir başlangıç 

noktasıdır çünkü daha sonra mutasyonları diileyebilecekleri varsayılan hedef dışı bölgelerin listesini 

sağlar. Bir araştırmacının, bir CRISPR deneyinden sonra tahmini hedef dışı bölgeleri test etmek için 

kullanabileceği bir yöntem, hedeflenmiş amplikon dizilemesidir. Hedeflenen amplikon dizilemesinden 

elde edilen bilgiler % 0.01 kadar düşük algılama seviyeleri ile oldukça hassasdır.(Hendel ve ark. 2015) 

Düşük algılama oranları numunelerin, eğer bu yöntemleri kullanarak saptanamamışlarsa, hedef dışı 

mutasyonlara sahip olmadığı konusunda araştırmacılara nispeten garanti verebilir. 

 

http://blog.addgene.org/the-crispr-software-matchmaker-a-new-tool-for-choosing-the-best-crispr-software-for-your-needs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25595557
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Hedef dışı mutasyonların sıklığı, genotip ve fenotipi kesin olarak bağlamak isteyen araştırmacılar için 

gerekli veri noktalardır. Translasyonel araştırmacıların CRISPR'yi terapi olarak kullanmaya başlaması 

da, doğrulamaları gerçekleştirmek bir anahtardır. Düşük frekanslı hedef dışı etkiler araştırma ortamında 

tekrar tekrar üretilebilir veriler oluşturabilir, ancak bu olaylar klinikte feci sağlık etkileri yaratabilir. NGS 

tabanlı yöntemler, hem düzenleme hızı hem de onarım ürünü sırası da dahil olmak üzere, varsayılan 

kapalı hedef bölgeler hakkında en eksiksiz bilgi profilini sağlar.  
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Hedeflenmiş Amplicon Dizilemesi Tüm Olan Biteni Anlatmıyor 

 

Hedef dışı tahmin algoritmaları ile ilerleme kaydedilmiş olsa da, genom çapındaki arama kriterleri 

ayrıntılı değildir. Uyuşmazlık toleransı ayarları, genellikle <4 bp'lik hedef dışı bölgelerle sınırlıdır. Hedef 

dışı liste genel olarak, terminal 3 'PAM bölgesinde daha sıkı dizi gereksinimi verilen gRNA'nın uzunluğu 

boyunca uyumsuzluğun konumu tarafından ağırlıklandırılır (Fu ve ark. 2013, Pattanayak ve ark. 2013). 

 

Bu yaklaşım, hala hedef dışı çift iplikli kopmalara neden olabilecek daha büyük uyumsuzlukları (örneğin 

altı nükleotid) ıskalamaktadır (Tsai ve ark. 2015). Ek olarak, mevcut algoritmalar, hedef dışı 

düzenlemeleri de etkileyebilecek DNA yapısına (ör. Epigenetik modifikasyon, çıkıntılar) ilişkin olanlar 

da dâhil olmak üzere diğer unsurları hesaba katmaz. 

 

Sonuç olarak, yalnızca geleneksel algoritmalar tarafından öngörülen dizileme bölgeleri, model hücre 

çizgisindeki veya organizmadaki CRISPR düzenlemenin etkisine tam bir resim sağlamayabilir.  

 

Yapay ortamda yapılan bir analiz için Digenome-seq(Kim ve ark. 2015), yaşayan organizmada yapılan 

deneyde bir tespit için IDLV(Gabriel ve ark. 2011, Wang ve ark. 2015, Osborn ve ark. 2016) ve hücre 

esaslı deneyler için HTGTS(Frock ve ark.2015) de dâhil olmak üzere, tarafsız hedef dışı tespit için 

çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu stratejiler, hedef dışı düzenleme olaylarının daha kapsamlı bir listesini 

oluşturmak için bilgisayar ortamında gerçekleştirilen tahminle uyumlu olarak kullanılabilir. En yaygın 

hücre temelli yöntemlerden iki tanesi; genom çapında, dizilimle değerlendirilen(GUIDE-seq) çift iplikli 

kopmalarının (DSBs) tanımlanması (Tsai ve ark. 2015)ve doğrudan streptavidinde ve gelecek nesil 

dizilemesinde(BLESS) zenginleştirmeye yarayan doğal durumunda olan (in situ) kopmaların 

etiketlenmesidir (Crosetto ve ark. 2013). 

 

GUIDE-seq ve BLESS, çift iplikli kopmalar saptamaktadır ve yüksek dizileme okuma sayımlarına gerek 

duymamaktadır çünkü birçok laboratuarda çok katlı sıralama için hızlı ve uygulanabilir seçenekler 

sunmaktadır. Bununla birlikte, tarafsız tespit, hedeflenen amplikon dizilimi kadar hassas değildir. 

Örneğin, GUIDE-seq,% 0,1’lik bir minimum algılama sınırına sahip gibi görünüyor (Tsai ve diğer. 2015). 

Bu, amplifikon dizilişinde(Hendel ve ark. 2015) % 0.01'lik algılama frekansları ile çelişir bu da CRISPR 

deneyleri klinkte dahada ilerledikçe önemli bir çelişki olarak göze batar (Tsai ve Joung 2016). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23792628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23934178
http://www.nature.com/nbt/journal/v33/n2/abs/nbt.3117.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25599175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26502778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25503383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320685/
http://www.nature.com/nmeth/journal/v10/n4/abs/nmeth.2408.html#/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27494557
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Dizileme Tekniklerini Birleştirmek Geçerliği Onaylanmış Deneyleri Sağlar 
 

Tarafsız algılama yöntemleri, genomda DSB'lerin kanıtlarını bulmak için mükemmeldir. Fakat, 

duyarlılıklarının azalması, ilerlemenin en iyi seçeneğinin hem eğilimli hem de tarafsız yaklaşımları 

entegre etmek olabileceği anlamına gelir. Tycko ve diğer. 2016'nın bir incelemesinde önerildiği gibi, 

tarafsız dizileme ve azaltılmış (in silico) tahmin genomdaki olası tüm düzenleme olaylarının geniş bir 

resmini vermelidir; buradan, amplifikon dizileme, hedef dışı bölgeleri oldukça doğru bir şekilde 

değerlendirebilir ve doğrulayabilir.  

 

Bu yaklaşımların her ikisinin de kullanılması, her CRISPR deneyi için gerekli olmayabilir.> 3 bp 

uyumsuzluklardan kaynaklanan veya diziden bağımsız olan hedef dışı olaylar nadirdir, ancak genom 

çapında tarafsız yöntemler kullanarak saptanabilir. Fakat çoğu araştırmacı, yapay ortamda (in vitro) 

CRISPR deneyleri için tekli hücre klonları kullanmaktadır. Havuzdan türetilen tek bir hücre klonunun 

hem nadir bulunan hedef dışı olayı hem de arzu edilen düzenlemeyi içerme ihtimali düşüktür. Bu 

nedenle, tekli klonlar seçildiğinde, tarafsız dizileme, maliyet ve emeğini karşılayamayabilir. Tersine, 

translasyonel araştırma, klinik onayın karşılanması için her iki türden hedef dışı analizin titizliğini 

gerektirebilir.  
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Biyolojik sistemlerde genetik ağların rolü üzerine tekrarlanabilir, kaliteli veriler üretmek isteyen alanlar 

tutarlı bir standartlar dizisi korumanın anahtarıdır. NGS, CRISPR'nin sadece hastalığı incelemek için 

değil, aynı zamanda hastaları tedavi etmek için de kullanıldığı için klinik terapötik gelişim alanında 

önemli ölçüde rol oynayacaktır. Daha fazla bilgi ve yukarıda belirtilen sıralama tekniklerine genel bir 

bakış sağlamak için, Tycko ve diğerleri (2016) tarafından "CRISPR-Cas9 Genomu Düzenleme 

Özgüllüğünü İyileştirme Yöntemleri"  ve Tsai ve Joung (2016) tarafından "CRISPR-Cas9 nükleazlarının 

genom-çaplı özgüllüklerini tanımlama ve geliştirme" konularına bakın.  
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ADDGENE’nin OnaylanmışgRNA Tablosu 
 
Kaynak paylaşımı bir deneyin 

planlanmasından o deneyin 

gerçekleştirilmesine kadar geçen süreyi 

kısaltır. Addgene’de, gRNA içeren 

plazmidler dahil olmak üzere 120’yi 

aşkın laboratuvar CRISPR reaktifi tevdi 

etmiştir (McDade ve ark, 2016). Bu 

plazmidlerin içerisindeki birçok gRNA’ler 

eşdeğer bir şekilde gözden geçirilmiş 

makalelerde başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Eğer favori geninizi CRISPR ile hedefliyorsanız, bu 

onaylanmış gRNA’lardan birini kullanmak tamamen yeni bir gRNA tasarımını yapmak ve test etmek için 

harcanacak zamanı azaltır. Yeni düzenlenen onaylanmış gRNA hedef sekansı tablomuzdan kolayca 

onaylanmış gRNA’ları bulabilirsiniz. 

 

 

Onaylanmış gRNA’lar Nedir? 
 
Doğru hedef seçimi ve gRNA tasarımı, bir CRISPR deneyi için asıl gerekli şeylerdir. Seçim işlemi 

sıklıkla zaman alıcıdır ve seçilen sekansın yararlı bir gRNA üreteceğinin garantisi yoktur. Alternatif 

olarak, hâlihazırda CRISPR deneylerinde çalıştığı gösterilmiş bir hedef sekans seçebilirisiniz. 

 
     Addgene’nin kaynak paylaşımına bağlılığı, onaylanmış gRNA dizileri içeren aranabilir ve 

sıralanabilir bir veri tablosu geliştirmemize yol açtı. Onaylanmış kelimesi bu bağlamda tabloda 

listelenen her gRNA’nın yayınlanmış olan bir makalede etkin bir şekilde kullanıldığını ifade eder. Bu 

blog yazısı onaylanmış gRNA Hedef SekansıTablosunu kullanmak için bir rehber görevi görecektir. 

 

Yasal Uyarı: GRNA'ların etkinliği, hedef konum, hedef sekansı ve model sistemi tarafından etkilenir. 

Sisteminizde bir gRNA'nın çalıştığı kanıtlanmış olsa bile, herhangi bir dizi varyasyonunun (ör. SNP'ler) 

olup olmadığını belirlemek için genomik hedefin sıralandırılmasına vakit harcanmalıdır. Ek olarak, 

birden çok gRNA’yı etkilerinin aynı lokus üzerinde olduğuna emin olmak için test etmeyi göz önünde 

bulundurun. 

 

https://www.addgene.org/crispr/
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.jscimedcentral.com/Genetics/genetics-3-1008.pdf
https://www.addgene.org/crispr/reference/grna-sequence/
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Doğrulanmış gRNA tablosundaki veriler, bilim adamlarının sunmuş oldukları gRNA plazmidleri veya 

onaylanmış gRNA dizilerini tek başına içeren bir elektronik tablodan elde edilmiştir. Bir plazmidden 

üretilmeyen doğrulanmış gRNA'lar için dizi sunumları memnuniyetle karşılanır. Örneğin, CRISPR 

bileşenlerini RNP'ler (ribonükleoproteinler) olarak sunmayı tercih ederseniz bu nedenle genellikle in 

vitro olarak gRNA'larınızı yazarsanız, etkin gRNA'larınızın dizilerini bize gönderebilirsiniz ve biz de 

bunları listemize ekleyebiliriz. 

 

Onaylanmış gRNA Tablosunun Özellikleri 
 
Mevcut tablo sütunları hedef gen, türler, sekans, Addgene plasmid ID (eğer o gRNA ile ilişkili elimizde 

varsa), uygulama, cas9 türleri, PubMed Kimliği ve mevduat. Şu anda verdiğimiz veri için CRISPR 

uygulamaları şunlardır: Kes, etkinleştir, müdahale et, görselleştir, takma, arındır, etiketle, skafold, 

CRISPR-ekranı ve dCas9-FokI. 

 
Bu tablo, hem sıralanabilir hem de aranabilirdir böylece ilgilenmediğiniz verilerin hariç tutulmasına 
yardımcı olabilir. Sayısal sütunlarda alfabetik sıraya göre artan veya azalan düzende sıralamak için veri 
katları başlıklarındaki karatayı kullanabilirsiniz. 
 

 

 

https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
https://www.addgene.org/crispr/reference/grna-sequence/
https://www.addgene.org/crispr/
https://www.addgene.org/crispr/
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Herhangi bir sütundaki veriler aranabilir ve verilerin herhangi bir bölümüne göre arama yapabilirsiniz. 

Örneğin, 'C. elegans 'veya' elegans ', C. elegans gRNA dizilerini göstermek için tabloyu filtreleyecektir. 

Daha da spesifik aramalar için tek bir boşluk ile ayrılmış birden çok anahtar kelimeyle de filtreleme 

yapabilirsiniz. Örneğin, bir insan sistemindeki aktivasyon için kullanılan gRNA’ları göstermek için 

‘sapiens activate’ araması yapabilir ve tam olarak aradığınızı bulmak adına tabloyu filtreleyebilirisiniz. 

 

Yukarıda kırmızı ile vurgulanan kutuyu kullanarak arama yapın. Arama yaparken, özellikle genler için 
alternatif isimler denemeye değer.  
 

 

Deneyiniz için çalışacak bir dizi bulursanız, orijinal yayındaki ayrıntıları ve son deneysel sonucunu 

onaylamanız önerilir. Yeni gRNA'ları geliştirip ve teyit ederken, bu paylaşılan kaynağın büyümesine 

devam edebilmek için lütfen dizilerinizi (ve plazmidlerinizi!) göndermeyiihmal etmeyin. 

 

 

 

 

 
  

https://www.addgene.org/crispr/reference/grna-sequence/
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CRISPR EKSPRESYON SİSTEMLERİ VE 

AKTARIM YÖNTEMLERİ 
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CRISPR EKSPRESYON SİSTEMLERİ VE AKTARIM 
YÖNTEMLERİ 

Çoğullanabilir CRISPR Ekspresyon Sistemleri 
 

CRISPR birden fazla lokusun hedeflenmesini kolaylaştırır, bu konsepte çoğullama denir. CRISPR bu 

kadar sağlam bir sistem olduğu için, birden çok gRNA eklediğinizde düzenleme veya etiketleme 

verimliliği genellikle değişmez.  Kulağa hoş geliyor mu? Addgene, çoğullamaya yardımcı olacak birçok 

araçlara sahiptir. Bazılarını size tanıtmak için memeli plazmidlerini kullanacağız potansiyel 

seçeneklerinizi ve klonlama yöntemlerinizi seçin, ancak lütfen E. coli, bitkiler, Drosophila ve zebra 

balığı dâhil olmak üzere diğer model sistemleri için uygun plasmidler için aşağı doğru ilerleyin! 

 

Addgene Senior Scientists'in aldığı ortak bir soru şudur: pX330 gibi bir plazmid kullanarak tek bir 

promoterden birden fazla gRNA expresyonu elde edebilir miyim? Ne yazık ki kısa cevap, hayır.  Sürekli 

çoklu-gRNA transkriptini işlemek için bir sistem kullanmadığınız sürece, her bir gRNA kendi 

yükselticisinden ifade edilmelidir. Ancak bu, birden çok siteyi hedeflemek için birden fazla promoter 

gRNA yapısını klonlamak ve transfect etmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez… 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Çoğullama, araştırmacıların tek bir yapıdan çoklu gRNA'ları ifade etmelerini sağlar. DNA ve 
gRNA boyutları ölçeksiz değildir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.addgene.org/search/advanced/?q=pX330&depositor=&article=&gene=&vector=&tags=&advanced_query=&results_per_page=20&page=1&sort_type=relevance
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ÇOĞULLAMA(MULTIPLEX) ESASLARI 
 
En basit çoğullama durumuyla başlayalım: yalnızca iki gRNA'yı aynı anda ifade etmeniz gerekiyor.  

Kullanabileceğiniz bir sistem Ventura laboratuvarından pX333'tür. pX330'un bir modifikasyonu olan 

pX333, hümanize doğal fenotip Cas9 ve iki U6 promotörü içerir. Bu plazmiti kullanmak için, seçtiğiniz 

gRNA hedef sekansları için oligonükleotidler sipariş edin ve bunları tek bir gRNA için olduğu gibi aynen 

klonlayın.Restriksiyon enzimi BbsI ve ikinci gRNA'yı kısıtlama enzimi BsaI kullanarak ilk gRNA'da 

klonlamalısınız. 

 

Drosophila'da çalışıyorsanız, iki-gRNA ifade eden plazmidBullock laboratuvarından temin edilebilir ve 

gRNA'lar Gibson Assembly veya SLIC klonlama yöntemleri kullanılarak eklenebilir. BSAI bazlı E. coli 

çoğullama plazmiti, Koffas laboratuarından temin edilebilir.  

 

Golden Gate Assembly Yöntemleri 
 
3-7 gRNA'ya kadar ölçeklemek isterseniz Addgene, Gersbach ve Yamamoto laboratuvarlarından iki 

Golden Gate Assembly tabanlı memeli sistemine sahiptir. Golden Gate assembly yöntemleri, bitkiler 

(Qi-Jun Chen ve Yao-Guang Liu laboratuarları) ve zebra balığı (Wenbiao Chen laboratuarı) için de 

mevcuttur.  

 

Golden Gate Assembly, IIS tipi tanıma dizisinin dışını bölen restriksiyon enzimlerini kullanarak 

yanlamasına çıkıntılar yaratır. Bu çıkıntılar, birden fazla parçayı birbirine bağlamak için birden fazla 

bileşenlerin bir hedef vektör içine düzenli bir şekilde monte edilmesine izin verecek şekilde 

özelleştirilebilir. 

 

CRISPR/Cas9 Golden Gate çoğullama işleminin ilk adımı, her bir gRNA hedef sekansını belirten 

oligonükleotidleri BbsI enzimi kullanarak farklı ekspresyon vektörlerine klonlamaktır. Bu ifade 

vektörlerinin her biri, promotör-gRNA yapısının yanındaki Tip IIS sınırlama yerleri içerir ama bu yerlere 

bitişik farklı dizilerle birlikte. Uygun Type IIS enzimi ile sindirildiğinde, benzersiz yanlamasına çıkıntı 

dizileri, Cas9'u ifade eden bir hedef vektör içine düzenli bir şekilde monte edilmek üzere birbirine 

bağlanabilir. Eğer kafan karıştıysa aşağıdaki şemayı kontrol et! 

 

 

 

 

https://www.addgene.org/Andrea_Ventura/
https://www.addgene.org/49411/
https://www.addgene.org/49411/
https://www.addgene.org/65006/
https://www.addgene.org/65006/
https://www.addgene.org/Mattheos_Koffas/
https://www.addgene.org/Charles_Gersbach/
https://www.addgene.org/Takashi_Yamamoto/
http://blog.addgene.org/plasmids-101-golden-gate-cloning
https://www.addgene.org/Qi-Jun_Chen/
https://www.addgene.org/Yao-Guang_Liu/
https://www.addgene.org/Wenbiao_Chen/
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Şekil 2: gRNA hedef dizileri (renkli dikdörtgenler) oligonükleotitler kullanılarak çeşitli plasmidlere 
klonlanır. Bu plasmidler, promotör-gRNA yapılarının yanındaki Tip IIS kısıtlama bölgeleri içerir. Bu 
plazmidler sindirildiğinde, kesim bölgelerine bitişik eşsiz çıkıntılar (burada, O1-4) parçaları birbirine 
"bağlar" ve sıralı montajı bir Cas9 içeren hedef vektör içine yönlendirirler. Not: hangi metodu 
kullandığınıza bağlı olarak prosedür biraz farklılık gösterecektir. 
 

Gersbach Lab Çoğullama (Multiplex) Plazmidleri 
 
Bu plazmid seti 2-4 gRNA’larının ekspresinde size yardımcı olur. İlk önce, 7SK, insan U6, fare U6 veya 

insan H1 promotörlerinin akış aşağısında farklı bir gRNA hedef sekansı içeren dört eşsiz kanamisine 

dirençli plazmid üretirsiniz. Eğer dört gRNA’dan az ekspresyon yaparsanız, kullanılmayan her promotör 

için bir poliT-sonlandırma dizisinde klonlamalısınız. Bu adım, son ligasyon adımı için gerekli tüm 

çıkıntıları oluşturmak için gereklidir. Plazmid daha sonra BsmBI kullanılarak sindirilir ve dört Cas9 veya 

dCas9 içeren ampisiline dirençli hedef vektörlerden birine bağlanır. Hedef vektör seçenekleri, 

hümanize doğal-fenotip Cas9, dCas9 (transkripsiyonel baskılayıcı) ve dCas9-VP64 (transkripsiyonel 

aktivatör) ihtiva eden plasmidleri içerir. CRISPR/Cas9'u FACS tabanlı taramayla birleştirmek 

istiyorsanız, bu plazmidler tam olarak sizin için. Her hedef vektörü, yüksek GFP ifadesi ve dolayısıyla 

enfeksiyon çokluğu (MOI) olan hücreleri seçmenizi sağlayan GFP'yi içerir. Bu yüksek MOI hücreleri en 

yüksek Cas9 ve gRNA ekspresyon seviyelerine sahiptir ve dolayısıyla genom düzenleme olaylarının en 

yüksek frekansıdır. 

 
 

http://www.addgene.org/browse/article/8975/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/activate/


170 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

Yamamoto Lab Çoğullama CRISPR / Cas9 Montaj Kiti 
 
Bu kit ciddi çoğullayıcı için üretilmiştir ve kullanıcıların 7 gRNA'yı ifade etmesini sağlar! Kit, 2-7 

arasında klonlamak istediğiniz toplam gRNA sayısına bağlı olarak farklı hedef vektörleri içerir.  

Örneğin, 4 gRNA'yı ifade ediyorsanız, pX330A-1x4 kullanırsınız; 6 gRNA için, pX330A-1x6 

kullanırsınız. Bu özelleştirme, Gersbach plazmidleri gibi dolgu sekanslarında hiç klonlamanız 

gerekmediği anlamına gelir; doğru kenarlık bölgeleri hedef vektör tarafından belirlenir. Çoğullayıcı 

yapınızı oluşturmak için, gRNA'larınızdan birini değil, spinomisine dirençli plazmid pX330S-2 ila 

pX330S- (son gRNA numarası) arasında klonlamış olursunuz. 5 'en gRNA Cas9 içeren, ampillisine 

dirençli hedef vektör içine klonlanır. Bu yapılar, BsaI kullanılarak sindirilir ve gRNA'ları kodlayan bir 

plazmid olan Cas9 ve ampisilin direnci üretmek üzere birleştirilir. Gersbach laboratuarı plasmidlerinde 

olduğu gibi, birden fazla Cas9 varyantı mevcuttur. Standart kit, wt humanize Cas9 ve D10A nickase 

mutantını (Cas9n) içerir. Aksesuar paketi iki seçenek daha ekler: dCas9 (transkripsiyonal baskı) ve 

Fokl-dCas9 (dimerik nükleaz). 

 

GATEWAY MONTAJ YÖNTEMİ 
 

Gateway Montajı MethoFrew Lab Çoklu Lentiviral İfade Sistemleri (MuLE) Kiti 
 
Bu kit, wt ile hümanize hale getirilmiş Cas9'u ve üç taneye kadar gRNA'yı ifade eden lentiviral vektörler 

oluşturmak için kullanılabilir. Kit ile birlikte U6 destekleyicisi ve gRNA destek iskelesini içeren giriş 

vektörleri sağlanmıştır. GRNA tohum dizisini belirten oligonükleotidler IIS tipi BfuAI  enzimi ile uyumlu 

olmalıdır. Daha sonra gateway klonlaması, birden fazla gRNA'yı ve Cas9'u birlikte tek bir plazmide 

birleştirmek için kullanılır. Kitle birlikte yalnızca wt hCas9 giriş vektörleri sağlanmış olsa da, diğer Cas9 

varyantlarını içeren kendi giriş vektörlerini MuLE sistemiyle birlikte kullanmak için klonlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.addgene.org/crispr/yamamoto/multiplex-crispr-kit/
https://www.addgene.org/58768/
https://www.addgene.org/58776/
https://www.addgene.org/browse/article/8745/
https://www.addgene.org/browse/article/8745/
https://www.addgene.org/crispr/yamamoto/multiplex-crispr-accessory-pack/
https://www.addgene.org/crispr/dcas9foki/
https://www.addgene.org/kits/mule-system/
https://www.addgene.org/plasmid-reference/cloning-choice/#Gateway
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TEK BİR TRANSKRİPTEN ÇOĞULLAMA 
 
Bir polisistronik transkript yoluyla da gRNA'ları çoğaltabilirsiniz. Farklı promoterlerden kopyalanmak 

yerine, gRNA'lar birlikte kopyalanır ve parçalanmaları ve serbest bırakılmalarına izin veren spesifik 

alanlarla çevrelenir. Bu yapılar, AAV gibi küçük kapasiteli vektörler için onları avantajlı hale getiren 

çoklu promotör-gRNA kasetleri olan yapılardan daha küçük olma eğilimindedir. Aşağıda açıklanan 

memeli seçeneğine ek olarak, polikistronik gRNA'lar üretmek için plasmidler, bitkilerde kullanılmak 

üzere Yang laboratuvarından temin edilebilir.Memeli çok katlı sistemler Pseudomonas aeruginosa'dan 

Csy4 RNA nükleazını kullanır. Aşırı ifade edildiğinde, Csy4, 28 baz Csy4 tanıma bölgesi arasında 

sandviç edilen gRNA'ları etkin bir şekilde böler. 

 

Eğer Csy4 ifadesi yoksa sisteme zamansal ve/veya uzaysal kontrol ekleyerek gRNAlar serbest 

bırakılamaz. Joung laboratuvarındanpSQT1313 vektörü, oligonükleotid assembly kullanılarak 

oluşturulan iki gRNA'yı ifade(eksprese) etmenize olanak sağlar. Yukarıda açıklanan plazmidlerden 

farklı olarak bu vektör Cas9 içermez bu nedenle başka bir plazmid tedarik etmeniz gerekecektir. 

 

https://www.addgene.org/Yinong_Yang/
https://www.addgene.org/Keith_Joung/
https://www.addgene.org/Keith_Joung/
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BİTKİLERDE ÇOĞULLAMA (MULTIPLEXING) 
 
Qi-Jun Chen Lab Golden Gate/Gibson Assembly Çoğullama Plazmidleri 

 

Bu plazmidler, Golden Gate veya Gibson Assembly vasıtasıyla 2-4 

gRNA'yı bir araya getirmenize olanak sağlar. gRNA'lar, BsaI kullanılarak 

pCBC vektörlerinin içine sokulur ve promotör-gRNA parçaları, üç "Zea 

mays kodonu ile optimize Cas9 içeren ikili vektör"den birine klonlanması 

için PCR ile çoğaltılır. Bu vektörler, pGreen, pSoup ve pCAMBIA'a dan 

köken almaktadır("based off of")ve en popüler bitki vektörlerinden üçü 

olup, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Chen lab sistemi hem tek 

çenekli hem de çift çenekli bitkilerle uyumludur.  

 

Liu LabGolden Gate/GibsonAssembly Çoğullama Plazmidleri 

 

Bu plazmidler, Golden Gate veya Gibson Assembly'den sonra 8'e kadar gRNA'yı başarıyla ifade 

etmek(ekspresyonu) için kullanılabilir! gRNA'lar, çeşitli promotör ve raportörler içeren 12 pYLsGRNA 

plazmidinden birine, Bsal kullanılarak klonlanır ve daha sonra pCAMBIA'dan köken alan "Cas9 içeren 

hedef vektörü"nün içine sokulur. Doğal fenotip Cas9, yüksek 5' GC içeriği ile bitki için optimize 

edilmiştir ve plazmidler, higromisin veyahut Basta seçimiyle birlikte hem tek çenekli hem de çift çenekli 

bitkiler için elverişlidir. 

 

YangLabSingleTranskriptÇoğullama Plazmidleri 

 

Bu plazmidler, gRNA'ları ayırmakiçin endojen nükleaz sistemi kullanmaları dışında daha önce tarif 

edilen Csy4 polisistronik sistemine çok benzerler. gRNA'lar, polisistronik glisin tRNA-gRNA(PTG) 

yapılarını oluşturmak üzere glisin tRNA'ları ile çevrelenmiştir. Ökaryotik P ve Z RNazlar, tRNA dizilerini 

tanır ve bu dizileri ayırarak(arasındaki bağları parçalayarak) gRNA'ları serbest bırakır. PTG'ler, Golden 

Gate Assembly kullanılarak "doğal fenotip (wt) Cas9 içeren vektör" içine birleştirilirve aynı anda 8'e 

kadar gRNA kendiliğinden ifadeedilebilir. Hem geçici ifade(ekspresyon) hem de Agrobacterium aracılı 

transformasyon için vektörler mevcuttur. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu blog 

yazısına göz atabilirsiniz. 

 

 
 

https://www.addgene.org/browse/article/9451/
https://www.addgene.org/browse/article/10370/
https://www.addgene.org/browse/article/9997/
https://www.addgene.org/63159/
https://www.addgene.org/63142/
https://www.addgene.org/63142/
http://blog.addgene.org/back-to-bacteria-crispr-grna-multiplexing-using-trnas
http://blog.addgene.org/back-to-bacteria-crispr-grna-multiplexing-using-trnas
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ZEBRA BALIKLARINDA ÇOĞULLAMA 
WenbiaoChenLabGolden GateAssembly Çoğullama Plazmidleri 

 

Bu plazmidler, zebra balığında 2-5 gRNA'nın ifade 

edilmesine(ekspresyonuna) olanak sağlar. Yamamoto sisteminde 

olduğu gibi, klonlamak istediğiniz toplam gRNA sayısına bağlı 

olarak özel hedef(destinasyon) vektörleri kullanılır böylece herhangi 

bir dolgu(filler) sekansı klonlamak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, 

hipopigmentasyona neden olan ve önceden tasarlanmış bir tyr 

gRNA'yı ekleyerek, genomik modifikasyona uğramış hücreleri 

işaretleme seçeneğine sahipsiniz. Bu sistemde, Cas9 ayrı bir 

plazmid üzerinde tedarik edilmelidir. 

 

SİRKE SİNEKLERİNDE (DROSOPHILA) ÇOĞULLAMA 
BullockLabÇoğullama Plazmidi 

 

İki gRNA, Gibson Assembly veya SLIC klonlama kullanılarak 

birleştirilebilir. gRNA'lar, iki Drosophila U6 promotöründen 

ifade(eksprese) edilir. Cas9 ayrı bir plazmid olarak sağlanmak 

zorundadır. 

 

E. coli’de ÇOĞULLAMA 
Koffas Lab CRISPathBrick Çoğullama Plazmidi 

 

Bu sistem “dCas9 tabanlı transkripsiyonel baskılama” için tip II-A 

CRISPR dizilerini(arraylerini) bir araya getirmenize olanak sağlar. 

CRISPathBrick plazmiti, iki CRISPR repeat(tekrar) bölgesiyle çevrili 

hedefi olmayan(nontargeting) bir spacer bölge(ara parça, aralayıcı) 

içerir. Ara bölge Bsal yardımıyla sindirilebilir böylece bir spacer-repeat “tuğla”nın eklenmesine olanak 

sağlar. Bsal bölgesi bozulmadan aynen kalır böylece daha sonraki tuğlaların birer birer eklenmesine 

olanak sağlar. Bu yaklaşım kombinatöryel analizciler için özellikle kullanışlıdır. Mesela eğer 3 farklı 

spacer-repeat(daha fazlası mümkün) kullanan bir dizi geliştirdiyseniz, kolaylıkla 7 benzersiz dizi 

oluşturabilirsiniz. (Mesela A, B, C spacerları için A, B, C, AB, AC, BC, ve ABC elde edersiniz.) 

 

gRNA sayfamızdaki gRNA çoğullayıcı vektörlerimizin hazırlanmış, güncellenmiş bir listesine göz atın! 

https://www.addgene.org/browse/article/10119/
https://www.addgene.org/49411/
https://www.addgene.org/65006/
https://www.addgene.org/crispr/empty-grna-vectors/#multiplex-grnas
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4262988/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25917172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25733849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371917/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25855067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4115528/
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Memeli İfade (Ekspresyon) Sistemleri Ve Aktarım Metodları 
 
CRISPR teknolojisi, diğer gen düzenleme yöntemlerine göre ucuz, hızlı ve kolay olması gibi çeşitli 

nedenlerden dolayı yaygın olarak benimsenmiştir. Her ay gittikçe artarak yayınlanan CRISPR 

araçlarına bakarak belki siz de bir sonraki deneyinizde CRISPR kullanmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bu 

bölümde CRISPR memeli ekspresyon sistemlerine, bu sistemlerdeki yapılan uygulamalara ve 

potansiyel aktarım metotlarına genel bir bakış sunacağız.  

 

Her deneyde olduğu gibi CRISPR deneylerinde 

de planlama süreçlerinde dikkate alınması 

gereken pek çok faktör vardır. Bu konuda şimdi 

çizeceğimiz çerçeve konuya ilk adımı atmanızı 

kolaylaştıracaktır: 

 

1.Ulaşmaya çalıştığınız sonucun tipini belirleyin: 

Bir geni knock-out mu yapmak istiyorsunuz 

yoksa knock-in mi? Gen ekspresyonunu 

artırmak mı yoksa baskılamak mı istiyorsunuz? 

Tek nokta mutasyonu oluşturmaya mı 

çalışıyorsunuz? Yoksa GFP gibi bir raportör proteinle füzyon mu yapmak istiyorsunuz? Bütün bu 

sonuçlara ancak farklı CRISPR bileşenleriyle en etkili şekilde ulaşabilirsiniz. 

 

2. Uygulamanız için en uygun CRISPR aracını seçin: doğal fenotip Cas9 ya da Cas9 nikaz, knocking-in 

veya knocking-out yapmak, mutasyonları ve tagları(etiketleri) ortaya çıkarmak için uygunken; dead(ölü) 

ya da inaktif dCas9, gen ifadesinin(ekspresyonunun) kontrolünde aktive edici ya da baskılayıcı 

domainlerin(alanların) birleşiminde kullanılabilir. 

 

3.Uygun bir ifadeve aktarım sistemi seçin: Kararlı(stabil) bir birleşime mi ihtiyacınız var yoksa geçici bir 

ifadeyeterli mi? Hangi hücre tiplerini düzenliyor olacaksınız? Bileşenleri DNA olarak mı yoksa mRNA ya 

da protein olarak mı aktarmak daha uygun? 

 

4.Sonuçları nasıl değerlendireceğinizi belirleyin: İnsersiyon ve Delesyonları “Mismatch Repair Assay” 

kullanarak mı tespit edeceksiniz? Yoksa PZR ardından Jel Elektroforezi ya da Yeni Nesil Gen 

Sekanslama yapmak mı daha uygundur? 
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Hâlihazırda aklınızda bir son ürün varsa 1. ve 2. Adımlar kolay olacaktır. Aynı şekilde daha önce 

seçtiğiniz spesifik uygulamaya bağlı olacağı için 4. Adım da kolay olacaktır. Ancak 3. Adım üzerine 

düşünürken önünüzdeki seçeneklerin sayısı sizi şaşırtabilir. Peki, nasıl seçeceksiniz? 

 

Atacağınız ilk adımlardan birisi hangi CRISPR bileşenlerini aktarmanız gerektiğini belirlemenizdir. En 

az bir veya birden fazla sgRNA ve Cas9 herhangi bir uygulama için gereklidir. Eğer tag(etiket) eklemek, 

knock-in’ler ya da nokta mutasyonları yaratmak için yöneltilmiş homolojik tamir(HDR- Homology 

Directed Repair) şablonu eklemek istiyorsanız ayrıca donör plazmid ya da tek zincirli DNA 

oligonükleotitlerini de aktarmanız gerekecektir. Böylece ifade sistemlerinizin ve aktarım yöntemlerinizin 

tüm bileşenlerinizle uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.  

 

Sonrasında oluşturduğunuz model sistemine bağlı olarak CRISPR bileşenlerinizin en iyi biçimde olması 

gerektiğini dikkate almalısınız. CRISPR reaktifleri, transfeksiyon nükleofeksiyon, viral enfeksiyon ya da 

RNA, DNA, protein enjeksiyonu gibi yollarla aktarılabilirler. Son olarak, sizin için en iyi ifade sistemini 

belirlediyseniz şimdi hedef hücrelere CRISPR bileşenlerini tanıtmak için size en uygun metodu 

seçebilirsiniz. 

 

Memeli CRISPR İfade (Ekspresyon) Sistemleri 
 
Her model sistemi, CRISPR bileşenlerini etkili bir şekilde aktarmak için en iyi uygulamalara sahiptir. 

Eğer model sisteminize yeniyseniz, yapacağınız ilk şey herhangi bir kimse sizin sisteminizde 

çalışabilecek bir model içeren bir çalışma yapmış mı diye literatüre bakmaktır. Addgene'in seçtiğiniz 

sisteme ilişkin bilgiler bulabileceğiniz sağlayıcılarca bildirilen protokol ve linkleri içeren bir CRISPR 

forumuvardır. 

 

Aşağıdaki tabloda çeşitli bileşenlerin yanı sıra her ifade(ekspresyon) sistemi kendine özgü 

uygulamalarla birlikte özetlenmektedir. 

 

  

https://www.addgene.org/crispr/reference/#protocols
https://groups.google.com/forum/#!forum/crispr
https://groups.google.com/forum/#!forum/crispr
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İfade Sistemleri 
(Ekspresyon) 

Sistem Bileşenleri Uygulamaları 

Memeli İfade 
Vektörü 

Promotör çalıştıran Cas9 ifadesi yapıcı veya 
uyarılabilir olabilir. U6 promotörü tipik olarak gRNA 
için kullanılır. Pozitif hücreleri tanımlamak, 
zenginleştirmek veya kararlı(stabil) hücre hatları 
oluşturulmasının seçici markırlığını yapması için 
raportör gen(örneğin GFP) içerebilir. 

Cas9 ve/veya gRNA ların memeli 
hücre hattındaki yüksek verimle 
transfekte edilebilir geçici ya da 
kararlı(stabil) 
ifadesi(ekspresyonunda) nde 
kullanılır. 

Lentiviral 
Transfeksiyon 

Cas9 ve gRNA, aynı ya da farklı lentiviral transfer 
vektöründe bulunabilir. Pozitif hücreleri 
tanımlamak ve zenginleştirmek için raportör 
geni(örneğin GFP) içerebilir. Plazmidleri paketleme 
ve zarf içine alma bizlere lentiviral parçacıkları 
yapmak için gerekli bileşenleri sağlar. 

Geniş bir yelpazedeki memeli 
hücresine kararlı(stabil) ya da 
ayarlanabilir Cas9 ve/veya gRNA 
ifadesi(ekspresyonu)nde 
kullanılır. Transfekte edilmesi zor 
hücre tiplerinde ve in vivo 
kullanımda kullanışlıdır.  
 
Crispr/Cas9 kullanılarak 
yürütülen kapsamlı genom 
taramalarında(genome-wide 
screeining) yaygın bir şekilde 
kullanılır. 

AAV 
Transdüksiyonu 

SadeceSaCas9(Paketleme limiti ~4.5kb) ile 
uyumludur. CRISPRelemanları AAVtransfer 
vektörünün içine sokulur veAAV parçacıklarını 
üretmek için kullanılır. 

SaCas9ve/veyagRNA’nın geçici 
ya da kararlı(stabil) 
ifadesi(ekspresyonu). 
Bölünebilen veya bölünemeyen 
hücreleri enfekte eder. AAV viral 
aktarım metotları arasında en az 
toksik olan metottur. 

Cas9 mRNA ve 
gRNA 

gRNA ve Cas9 içeren plazmidler, olgun Cas9 
mRNA'sı ve gRNA'nın üretilmesi amcacıyla 
yapılan in vitro transkripsiyon reaksiyonlarında 
kullanılır. Bu reaksiyonların ardından hedef 
hücrelere aktarılır(Örneğin Mikroenjeksiyon ya da 
elektroporasyon gibi yollarla). 

 

Cas9-gRNA 
riboprotein 
Kompleksleri 

Saflaştırılmış Cas9 proteini ve in vitro olarak 
transkripte edilmiş gRNA, Cas9-gRNA kompleksi 
oluşturmak üzere birleştirilir ve katyonik lipidler 
kullanılarak hücrelere aktarılır. 

CRISPR bileşenlerinin geçici 
ifadesi(ekspresyonu)Cas9 ve 
gRNA proteinleri hücre içinde 
degrade oldukça 
ifade(ekspresyon) düzeyi azalır. 

 

https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/
https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/


179 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

Memeli Hücre Hatları için Aktarım Metotları 
 
Yukarıda belirtildiği gibi, seçtiğiniz ifade(ekspresyon) sistemi hedef hücrelerinize CRISPR bileşenlerini 

tanıtmak için kullanabileceğiniz en uygun yöntemi pek çok yoldan belirler. Memeli hücre hatlarına DNA 

aktarımı oldukça geniş bir konudur ve çok çeşitli yöntemler içerir, dolayısıyla bu kategoriyi sık kullanılan 

hücre tiplerine ve önerilen aktarım yöntemlerine göre aşağıda ayırdık: 

 

Metot Dönüştürülmüş Hücre Hatları 
(HeLa, HEK 293) 

Kök 
Hücreler(hES, 
iPS) 

Primer 
Hücreler(Fibrob
lastlar ve 
Epitelyal 
Hücreler) 
 Transfeksiyon 

•              Lipit-Aracılı 
•              Katyonik Polimerler 
•              Kalsiyum Fosfat 

 
+ 

  

Elektroporasyon 
•              Nükleofeksiyon 

+ +  

ViralAktarım 
•              Lentivirus 
•              Retrovirus 
•              Adenovirus 
•              AAV 

 
 
 

+ 

  
 
 

+ 

 

Bu tablo tüm yöntemleri içermez ve bu yöntemler sadece in vitro hücre kültürü ile sınırlı değildir. 

Kullanıcı, tercih ettiği model hakkında güncel literatürü gözden geçirmelidir. 

 

İfade sisteminiz CRISPR kullanımı açısından iyi karakterize edilmezse, CRISPR aktarım verimliliğini 

optimize etmek ve test etmek için biraz zaman ayırmak isteyeceksinizdir. Addgene'de CRISPR 

test araçları olarak yayınlanan birkaç plazmid var: 

 

Trafik Işığı Raportör Sistemi: Lentiviral bileşen aktarımını, "homolog olmayan uç birleştirme(NHEJ)“ 

veya HDR ile yapılan genom onarımını değerlendirebilir. 

sgRNA'ların EGFP Validasyonu:EGFP raportörüne genom hedef sekansında klonlama yapılarak 

bileşen aktarımı ve sgRNA efikasitesi değerlendirebilir. 

Hedef DNA Raportör sistemi: Onaylanmış araçlarla bileşen aktarımını değerlendirebilir. 

http://www.addgene.org/browse/article/4650/
https://www.addgene.org/browse/article/7681/
https://www.addgene.org/browse/article/9123/
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CRISPR/Cas9‘un Fare Soyunda Kullanımı 
 
CRISPR/CAS9 fare soyunda gen hedef 

almada devrim yaratmıştır. Fareler 

laboratuvarda uzunca bir süredir 

yararlıydılar- nispeten küçük ve çalışması 

kolaydır ve bu özellikleri onları memeli 

biyolojisini incelemek için tercih edilir hale 

getirir. Herhangi bir modelde olduğu gibi 

fareler de kusursuz değildir ama bu 

canlılar kullanılarak çokça genetik ve 

fizyolojik bilgi birikimi sağlanmıştır. Gerçekten de, fare çalışmalarının geleceği parlak çünkü CRISPR / 

Cas9 kullanılarak fare genomu manipüle etmek artık her zamankinden daha kolay.  

 

İnsan genomuna benzer şekilde, fare genomu 3x109nükleotidden (nt) oluşur ve 23,000 geni kodlar. 

Tek tek fare genlerini hızlı bir şekilde manipüle edebilir ve işlevlerini sağlık ve hastalıkta inceleyebilirsek 

çok başarılı oluruz, ancak yakın zamana kadar bu o kadar kolay olmadı. 1980'lerde fare genomuna 

spesifik değişiklikler getirmek için gen hedefleme teknolojisi icat edildi. Bu erken teknolojilerle bir 

araştırmacı önce bir fare embriyonik kök hücresi (ESC) hattında bir mutasyon başlatır, arzu edilen 

mutasyonu başarıyla dahil eder, hücreleri zenginleştirir, seçer ve fareleri bu mühendislik yapısı olan 

embriyonik kök hücrelerden (ESC) türetir. Bunu yapmak için, mühendislik ESC'leri gelişmekte olan fare 

embriyolarına enjekte edilecek ve embriyoların kimerik farelere dönüşmesine izin verilecektir 

(mühendislik ESC'lerinden türetilmiş yetişkin farelerdeki hücrelerin bir kısmı ile) ve kimerik yetişkinler 

tamamen transgenik yavrular meydana getirir. Bu teknoloji güçlü olmasına rağmen hantal ve 

verimsizdir. Genellikle bir fare türü oluşturmak 1 yıldan uzun zaman alır ve maalesef başarısı her 

zaman garanti edilmez. 

 
İLKCRISPR FARE DENEMEMELERİ 
 
2013'te CRISPR'ın gelişiyle her şey değişti (Cong ve ark, 2013)! Haoyi, bu yeni teknolojiyi fare 

modelleri tasarlamak için kullanırken CRISPR'ı ilk kez sergiledi(Wang ve ark., 2013, Yang ve ark., 

2013). Dünyadaki herkes gibi ben (Wenning Qin) de CRISPR'dan etkilendim ve onu denemek için 

acele ettim. 16 Mart 2014 günü, CRISPR genom düzenleme denemesinden ilk ön sonuçlarımı aldığım 

günü hala hatırlıyorum. Ofisimdeydim ve bir sıra dosyası açtım. Sonra gördüm; kromatogram, CRISPR 

tarafından ortaya çıkarılan bir mutasyon belirtisini gösteriyordu.  Dizgi temizlendi ve sonra yaklaşık 100 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23643243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23992847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23992847
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bps koşuya geçti, birbirine örülen çoklu dizi izleriyle birlikte "kirli" geldi! Sayım yapıldığında, bu 

deneydeki farelerin% 75'i mutasyon gösterdi! Pencereden dışarı baktım ve Acadia Ulusal Parkı'nın 

silüetinin geri kalanıyla birlikte Dorr Dağı'nı gördüm. Kafam karışmıştı. Zor olması gerekiyordu. Zihinsel 

olarak, yalnızca birçok denemeden sonra başarıya ulaşabilecek bir öğrenme eğrisinden geçmeye 

hazırım. Peki, CRISPR’ı ilk denememde gerçekten başarılı mıyım? 

 

 Daha sonra, deneyimimin tüm dünyada diğerleri tarafından paylaşıldığını öğrendim.Evet, 

sonunda, konseptinde basit, kullanımı kolay ve performans açısından güçlü bir CRISPR teknolojimiz 

var. Doğal ortamda, CRISPR-Cas9 bakterilerde ve arkealarda kazanılmış bir bağışıklık sistemidir. 

Addgene blogunu takip ediyorsanız, ökaryotlarda genom düzenlemesi için, Streptococcus pyogenes 

(SP)'den türetilen en yaygın CRISPR genom düzenleme sistemi ile yeniden düzenlenmiştir.  Genomu 

düzenlemek için bu sistem 3 bileşenden yararlanır; ilki 125 nt den oluşan kılavuz RNA(gRNA), hedef 

bölgede çift zincir kırığı (DSB) oluşturan Cas9 endonükleaz ve gerekirse onarım materyali olarak bir 

donor oligonükleotid veya plasmid kullanılır. 

 
CRISPR FARE MODELİNİN TEMELİ  
 
Bir fare modeli oluşturmak için; gRNA, Cas9 ve donor oligonükleotid veya plazmid bileşenleri bir araya 

getirilir ve döllenmiş fare yumurtalarının pronukleusuna veya sitoplazmasına enjekte edilir. Alternatif 

olarak; gRNA, Cas9 ve verici oligonükleotid, aynı zamanda fare zigotunda elektroporasyona tabi 

tutulabilir (Qin ve ark., 2015). Zigotların içinde olduğunda, gRNA fare genomundaki genetik içeriğin 

3x109nt'lik hedefi arasında hedefini arar ve Cas9 enzimi hedef bölgede bir kesim yapar. Hücre S.O.S 

sinyali gönderir ve hücre onarım mekanizmaları hücreyi onarmak için acele ederler. Yapabilecekleri tek 

şey; homolog olmayan bitiş birleşimi (NHEJ) ile iki kırık ucun birbirine dikilmesi ise, nükleotidlerin kırık 

uçlarında eksik ya da eklenmesiyle "scar"ın geride kalması ve bu nedenle geni sakat bırakması 

demektir. Bununla birlikte, onarım materyali sağlanırsa (bir oligonükleotid veya plazmid şeklinde), 

genomda homoloji yöneltilmiş onarım yolu (HDR) vasıtasıyla hassas değişiklikler yapılabilir. (Tek 

nükleotid değişimi, bir raportör gen yerleştirilmesi veya Sıçangil sekansının bir insan geni ile 

değiştirilmesi). 

 

 

 

 

 

 

http://blog.addgene.org/topic/crispr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492369/
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Şekil 1: CRISPR/Cas9 bileşenlerini 
kullanarak genetik olarak 
düzenlenmiş fare hatları üretme 
süreci.Saflaştırılmış CRISPR 
bileşenleri (Cas9, gRNA ve eğer 
gerekliyse DNA onarım şablonu) 
doğrudan fare zigotlarına enjekte 
edilebilir ve zigotlar bir vekil 
anneye implante edilebilir. Bundan 
sonra yavru, arzu edilen 
mutasyonlar için taranır. Şekil, Qin 
ve ark., 2016'dan uyarlanmıştır. 
 

 
 
 
 
 

FARELERDE CRISPR’IN AVANTAJLARI  
 
Baştan beri, CRISPR'yi kullanarak fare modelleri üretmek, CRISPR’a göre geleneksel olan 

yöntemlerden daha kolaydır. Zaman ve para tasarrufu sağlayan CRISPR o kadar etkili ki, reaktifleri 

döllenmiş fare yumurtalarına doğrudan enjekte ederek, fare ESC'leri tarafından sağlanan 

zenginleştirme ve seçime olan ihtiyacı ortadan kaldırırsınız. Örneğin CRISPR ile knockout modelleri 

üretirken sıklıkla yalnız 15-25 fareyi gözden geçiririz ve farelerin hepsinde olmasa bile çoğunun bir 

çerçeve kayması mutasyonu (Frameshift mutation) taşıdıklarını buluruz. Bir donör oligonükleotit ile 

knock in sağlamak için, 50 ila 100 fare üretmeyi hedefliyoruz ve amaçlanan mutasyonu taşıyan 

farelerin elde edilmesinde genellikle başarı sağlıyoruz. Donör bir plazmid ile sonuç daha az 

öngörülebilirdir. En iyi durumumuzda, 3 fareden 2'sinin Southern blot ile değerlendirildiğinde ROSA 

lokusunda 5 kb'lik bir ekleme taşıdıklarını gördük. 

 

  Yukarıda tartışılan verimlilikten CRISPR fare düzenlemesinin daha geleneksel yöntemlere 

kıyasla 3 önemli avantajı ortaya çıkmaktadır. İlk olarak; geleneksel gen hedefleme ile 

karşılaştırıldığında, farelerin hemen hemen her suşları ile çalışabilmektedir. İkincisi; işlem çok daha 

hızlıdır. CRISPR’da 3 aylık bir süre söz konusu iken geleneksel yöntemlerde bu süre 8 ila 10 ay 

arasında değişmektedir. Son olarak; maliyet daha azdır. CRISPR$5,000 mal edilebilirken, geleneksel 

yöntemler ile bu miktar $50,000’ ı bulmaktadır. 
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Şekil 2: Geleneksel gen düzenlenmesinde (A), önce 
fare embriyonik kök hücrelerinde istediğiniz 
mutasyonu üretmeniz gerekir. Mutasyon için seçin 
ve bir fare embriyo içine embriyonik kök hücreleri 
enjekte edin. Bu zahmetli süreç, farelerde CRISPR 
gen düzenlenmesinden daha uzun (8-10 ay) 
sürmektedir. (B) CRISPR tekniğiyle (şekil 1), 
CRISPR bileşenlerini doğrudan bir zigota enjekte 
edebilir ve istediğiniz düzenlemeye uygun fare ile 
çok daha kısa sürede (3 ay) ulaşabilirsiniz. Görsel, 
Wenning Qin. 
 

 

 

 

 

 

FARELERDE CRISPR’IN AVANTAJLARI 
 

CRISPR, NHEJ tarafından mutasyonlar üretmek ve HDR ile küçük mutasyonlar üretmek için inanılmaz 

derecede yararlı olmasına rağmen, bir fare geninin insan ortologu (5 kb'den büyük) ile değiştirilmesi 

gibi daha büyük ölçekli genom düzenleme söz konusu olduğunda, CRISPR geleneksel gen 

hedeflemesi kadar sağlamdır. 5 kb'den daha büyük fragmanları içeren deneyler daha zorlayıcı olabilir. 

Ayrıca, CRISPR ile çalışırken, tüm gRNA'ların eşit yaratılmadığının farkında olunmalıdır. gRNA 

tasarımında size rehberlik edecek çeşitli çevrimiçi kaynaklar vardır. Biz tasarım için Benchling'i 

kullanıyorduk, ancak birçok diğer gRNA tasarım aracı mevcuttur ve John Doench'in gRNA tasarımı 

bölümünden ek tavsiyeler alabilirsiniz. Son olarak, her zaman ve her yerde mevcut RNase tarafından 

parçalanma eğiliminde olan RNA'larla çalıştığınızı daima hatırlayın. Çalıştığınız alanı ‘’RNase Free’’ 

(RNase bulunmayan) yapmanız lazım ve çalışma arkadaşlarınızla fazla konuşmamaya özen 

göstermelisiniz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://benchling.com/
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Farelerde CRISPR Gen Düzenleme İpuçları 
 
2012-2013 yılları arasında memeli hücrelerinde 

CRISPR gen düzenleme tekniği kullanılmıştır ve 

geliştirilmiştir. Araştırıcılar şimdi bu sistemi her 

zamankinden daha yaratıcı yollarla kullanıyorlar 

(Wang ve ark., 2013, Cho ve ark., 2014). 

CRISPR/ cas9 çeşitli yönleri için önceden 

tasarlanmış plasmidler satın alabilmek mümkün. 

Peki sistemi fareler için kullanmanın en kolay ve 

en hızlı yolu nedir? Bu bölümde; kılavuz RNA'yı seçmek, in vitro etkinliğini doğrulamak ve gen modifiye 

fare hatları oluşturmak için, fare embriyolarında kullanmak için basit bir yöntemi özetleyeceğiz. Umarım 

bu yazı, in vivo araştırmanızı en kısa sürede hazırlamanıza yardımcı olur! 

 

HEDEFİN SEÇİLMESİ 
 
CRISPR/Cas9, belirli bir geni çevreleyen biyolojiyi incelemek için sıklıkla kullanılır (tarama deneylerinde 

de kullanılmak üzere oldukça başarılı bir şekilde uyarlanmış olsa da). Bu nedenle CRISPR’ı 

uygulamaya aldıysanız aklınızda göz ardı etmek istediğiniz bir gen var demektir. Şimdi ise bu genin 

nereye saldırıya geçeceğini düşünmemiz gereken zaman geldi. Tüm geni silmek için kodlama dizisinin 

başında kesim yapmalı mıydık? Belki C terminal ile ilgileniyorsunuz ve bu bölgeyi hedef almak 

istiyorsunuz. Veya bir nokta mutasyonu oluşturmak isteyebilir ve dikkatinizi bu belirli bölgeye 

odaklamanız gerekir. Nerede olursanız olun, potansiyel gRNA edinebileceğiniz siteler için kendiniz 

genom tarayabilir veya sizin için bunu yapan birkaç çevrimiçi aracı kullanabilirsiniz. Örneğin böyle bir 

seçeneği, Zhang laboratuarı bir CRISPR Tasarım aracı ile size sunmaktadır. Bu basit web sitesi sizi 

hedef bölgeye girmeye davet ediyor (yaklaşık 500 bp en iyisi) ve organizmayı seçiyorsunuz. Daha 

sonra o bölgedeki mevcut gRNA hedeflerini söyleyecektir. Bu gibi CRISPR yazılımları birçok farklı 

türdeki gRNA tasarımlarının avantaj ve dezavantajlarını belirlemek için kullanılabilir. 

 

Seçiminizde karar kıldığınız zaman sgRNA siparişinizi kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Birçok şirket, 

GenScript, ThermoFisher Scientific ve OriGene gibi gRNA dizileri tedarik ediyor veya şu anda 

kullandığınız herhangi bir DNA tedarik şirketi aracılığıyla kendinize sipariş verebilirsiniz. Ayrıca 

önceden onaylanmış birçok gRNA'yı Addgene'de bulabilirsiniz. 

https://www.addgene.org/crispr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23643243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24253446
https://www.addgene.org/crispr/
https://www.addgene.org/crispr/
http://crispr.mit.edu/
https://www.addgene.org/crispr/validated-grnas/
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Şekil 1: Geliştirilmiş yeşil floresan protein (EGFP) rekonstrüksiyonu ile çift sarmalın kopması (DSB) 
aracılı homoloji yönelimli onarımın geçerliliği. (a) DSB aracılı EGFP ifade kaseti yeniden oluşturulması 
için geçerlilik şeması. Hedef dizi, sgRNA destekli Cas9 endonükleazla kesildiğinde, homoloji yönelimli 
tamir (HR, homolog rekombinasyon; SSA, tek sarmallı tavlama) gerçekleşti ve EGFP ifade kasetini 
tekrar yapılandırdı. (b) pCAG-EGxxFP hedef plazmid ve pX330-sgRNA plazmid (Mashiko ve ark.). 
PCAG-EGxxFP hedef plasmidi, her yerde bulunan CAG yükselticisi altında 5 've 3' EGFP fragmanlarını 
örtüşür. SgRNA hedef sekansı içeren yaklaşık 500 bp genomik fragmanı, EGFP fragmanları arasında 
bir çok klonlama alanına (MCS) yerleştirilebilir. PX330 plazmiti bir hümanize Cas9 ifade kasedi ve bir 
sgRNA ekspresyon kasedi içerir. Hedef sgRNA, BbsI bölgesine yönsel olarak klonlanabilir. (c) pCAG-
EGxxFP hedef plazmiti, sgRNA dizileri içeren pX330 plazmidleri ile birlikte HEK293T hücrelerine 
transfekte edildi. Floresan yoğunluğu dört gruba ayrıldı (4 kontrol; kontrol grubundan daha parlak, 
kontrol olarak aynıydı (Cetn1 / sgR-NA1), 2 kontrol yerine koyu, 1; çok koyu). Daha parlak floresan, 
daha başarılı bir gRNA tasarımını gösterir.Development, Growth& Differentiation, Cilt 56, Sayı 1, sayfa 
122-129, 26 Ekim 2013 DOI: 10.1111 / dgd.12113 
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dgd.12113/ full#dgd12113-fig-0001 
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In vitro taramaları için en iyigRNA 
 
Tüm gRNA’lar etkili değildir. Bazı gRNA'ların neden diğerlerinden daha iyi çalıştıklarını özellikleri ile 

birlikte yazacağız endişe etmeyin. İn vivo çalışmalarınız sırasında zaman ve enerjiden tasarruf etmenin 

anahtarı, önce in vitro olarak gRNA'yı taramaktır. İn vitrotarama gRNA’larınızı tanımlamak için basit ve 

hızlı bir yöntemdir. Ekstra bir yararı da oluşturacağınız fareleriniz için primer tedariğinde kolaylık 

sağlamasıdır.  

  

In vitro tarama sürecine başlamak için, öncelikle gRNA'nızı çevreleyen yaklaşık 500 baz çift dizisine 

yönelik primerler geliştirmelisiniz. Güçlendirildikten sonra, bu bölgeyi standart klonlama teknikleri 

kullanarak bir pCAG-EGXXFP plazmidine ekleyebilirsiniz (XX, hedefinizin eklendiğini gösterir, bu 

plazmidin ayrıntıları için EGFP floresan sinyalini kesintiye uğratır, bkz. Mashiko ve ark, 2013). Böylece, 

gRNA'larınızın etkinliğini test etmek, HEK293T'yi transfekte etmek için basit bir konudur. 

 

Hücrelerini modifiye edilmiş pCAG-EGXXFP plazmid ile kendi PX330 plazmidlerindeki (veya gRNA 

ekspresyonu için benzer plazmidlerdeki) bireysel gRNA'larla birlikte bir defada bir gRNA ekleyin. 48 

saat inkübasyon yapıldıktan sonra mikroskop altında fluresans seviyesini belirlemek için gözlem yapılır. 

Floresans miktarı ne kadar yüksek olursa; gRNA'nın hedef bölgede çift sarmal kırılmaya neden olması, 

EGFP'nin iki parçasının homoloji yönelimli onarım ile rekombinasyona izin vermesi ve EGFP'nin 

sentezlenmesine neden olması o kadar iyidir. Kullanılan bu teknoloji aynı zamanda sgRNA ları belirler 

ve, in vivo koşullarda gen modifikasyonlarını inceleyebilirsiniz. 

 

Floresansın yüksek miktarda olması hedeflenen bölgede gRNA’nın çift sarmalı kırmasını 

güçlendirirken, EGFP’nin iki yarısının homology directed repair sistemi sayesinde birleşmesini ve 

EGFP’nin eksprese olmasını tetikler. 

 

Farelerde CRISPR/Cas9 gen düzenleme yöntemi 
 

Artık gRNA’larınızı memeli hücrelerinizde doğruladıysanız şimdi sıra bunları fare embriyolarında 

uygulamaya geldi. Araştırmacılar ilk kez farelerde genom düzenleme için CRISPR / Cas9 kullanmaya 

başladığında, ookist içine cas9 kodlayan RNA'lar ile birlikte gRNA'ları mikroenjeksiyon yöntemi ile 

yapıyor olacaklardı. Bu orijinal yöntem, memeli hücrelerinde CRISPR/cas9 araştırıldı. Sistemin her 

bileşeni üzerinde gerekli kontroller sağlandığında sistem geliştirildi. Bununla birlikte, doğrulama 

tahlilinde (yukarıdaki) kullanılan pX330 plazmidlerini doğrudan enjekte etmek daha kolaydır ve aynı 

derecede etkilidir (Mashiko ve ark, 2014). 

http://blog.addgene.org/topic/plasmid-cloning
https://www.addgene.org/browse/article/7681/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24372541
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Plazmid, hassas RNA’ya göre daha dayanıklıdır ve bu nedenle RNase ile kontaminasyon şansı daha 

azdır. Bu da bozulmaya neden olur ve sizi günlerce geride bırakabilir. Plazmid DNA ile çalışmak çok 

daha kolaydır ve RNA ile uğraşırken gereken ilave tedbirleri gerektirmez (yüz maskesi takılmalı, bench 

temiz tutulmalı ve ortam tozdan arındırılmış olmalı). 

 

Yavru Doğduğunda 
 
Enjekte etmiş olduğunuz fare embriyoları kabaca 19 gün içerisinde gelişirler. Doğduktan sonra onları 

istediğiniz düzenlemeleri yapmak için ekrana getirme vaktiniz geldi. İyi haber! PCAG-EGXXFP 

plazmidinizi oluşturmak için tasarladığınız primerleri hatırlıyor musunuz? Bunlar, yavrularınızı genotip 

haline getirmek için kullanılacak mükemmel astar setleridir.  

 

PCR cihazı ile kolayca büyük bir silinme olup olmadığını veya tam olarak ne eklenip silindiğini belirten 

ayrıntılı bilgiler verir. 

 
*Doğduklarına göre artık istediğiniz çalışmayı yapmaya hazırlar. 

 

Her laboratuvar, yavrularını genotiplendirmek için birbirinden çok az farklı olan metot kullanacaktır. 

Tırnak, parmak, kuyruk ucu ya da bunların kombinasyonu size hangi yavrunun hangi düzenleme ile 

geri geldiğini belirlemenize izin verir. Alternatif olarak, eğer beklemeyi göze alıyorsanız, yavrular 2-4 

haftalık oluncaya kadar genotiplendirme işlemini durdurabilir ve sonrasında kulak etiketi yöntemini 

(kulak deliğinde farklı kalıplar oluşturmak ve bu materyalleri genotiplendirme işleminde kullanmak) 

kullanabilirsiniz, fakat aklınızda bulunsun, bu yöntem size mutasyona uğramamış, para ve alana mal 

olabilecek farelere ev sahipliği yapmanızı gerektirecektir. Kural olarak, muazzam sayılarda aynı 

batında doğan yavrularınız olmadığı sürece (15 yavrudan fazla) tüm yavrularınızı tarayın. Bu durumda, 

mutantınızı 8-10 yavru tarama kadar az bir sayıdayken bulabilmelisiniz. Doğrulama testinde 

gördüğünüz flüoresan seviyesi, kaç tane yavrunun mutasyon içerdiğinin kesin bir göstergesi olmalı ve 

mutasyona uğrayan farelerin birçoğu her hücre için homozigot olacaktır. Bununla birlikte, eğer 

mikroenjeksiyon, pronukleusların kaynaşmasıyla yapıldıysa, bir kaç mozaik fareye sahip olabilirsiniz. 

Bu farelerde bulunan allelleri çözmek için, PCR ürünlerini bir pBluescript klonlama vektörüne 

klonlayabilir ve elde edilen plazmiti sıralayabilirsiniz. 

 

Farelerde gen modifikasyonu deneyi yapmaya karar verdiğiniz günden, F0 nesline sahip olduğunuz 

güne kadar geçen süre yaklaşık 3 ayınızı alabilir (hayatın küçük kazalarını ve işlerini engelleyerek). 

https://www.addgene.org/protocols/pcr/
https://www.addgene.org/vector-database/1946/
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Önceki 8 ay ya da daha uzun süren fare işlerinin üzerine bu büyük bir gelişmeydi. Çok çeşitli 

fenomenleri incelemek için kullanılabilen fare hatlarının üretiminde bu kadar hızlı bir ivme ile yakın 

gelecekte en sevdiğimiz memeli model organizmalarından daha fazla şey öğrenmek mümkün olacak. 
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CRISPR/Cas9 Kullanarak Bitki Genom Mühendisliği 
 

CRISPR, genom mühendisliği dünyasında, çok 

çeşitli organizmalarda kullanım kolaylığı ve 

faydası sayesinde yerini fırtına gibi almıştır. 

Mevcut CRISPR araştırmaların çoğu insan tıbbı 

ve onun potansiyel uygulamaları üzerine 

odaklanırken(1), CRISPR'ın bitkilerdeki genom 

mühendisliği potansiyeli de farkedilmekteydi. 

Bitkilerin genetik kodunu genom düzenleme 

yöntemini kullanarak değiştirmek için çok çeşitli ve dikkate alınması gereken nedenler var; daha uzun 

raf ömrü olan mahsullerin geliştirilmesi ve tarımsal verimliliği arttırmak için hastalıklara dayanıklı 

mahsullerin geliştirilmesi de bunlara dahil (2,3). Geleneksel bitki yetiştirme yaklaşımlarını kullanarak 

arzu edilen özellikleri seçmek kesinlikle mümkün olmasına rağmen bu teknikler külfetlidir, bitkileri, ilgili 

fenotip ile izole etmek için genellikle bir kaç tur seçim gerekir. Diğer yandan, genom mühendisliği, 

arzulanan bir fenotipi düzenleyen, bilinen veya şüphelenilen genlerin hedeflenmiş modifikasyonlarına 

izin verir. Aslında, CRISPR, sıklıkla kullanılan model organizmalar olan Arabidopsis ve Medicago 

truncatula; ve çeşitli mahsul türleri olan, patates, mısır, domates, buğday, mantar ve pirincin de dahil 

olduğu birçok bitki türünün genomunu mühendislik etmek için kullanılmıştır (4). Çoğu organizmada 

CRISPR sisteminin neredeyse evrensel işlevselliğine rağmen, bitki hücrelerinde genom düzenlemeyi 

mümkün kılmak için CRISPR bileşenleri bitkiye özgü bazı değişikliklere ihtiyaç duyar. 

 

Bu bölüm CRISPR'ı kullanarak bitki genom mühendisliğine genel bir bakış sunar, bitkilerde CRISPR 

kullanımına izin veren CRISPR makinalarına özgü değişiklikleri vurgular ve Addgene aracılığıyla 

akademik araştırmacılar için mevcut olan bitki genom mühendisliği araçlarını ana hatlarıyla gösterir. 

 

BİTKİ GENOM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN CRISPR BİLEŞENLERİ 
 

CRISPR, diğer model organizmalarda geliştirilen aynı genel deneysel tasarım ilkelerini kullanarak 

bitkilerdeki hedef genleri nakavt etmek, etkinleştirmek veya bastırmak için kullanılabilir (yaygın CRISPR 

ilkeleri için CRISPR kılavuzumuza bakın.), bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan CRISPR 

plasmidlerine bitkiye özgü modifikasyonları bitki hücrelerinde CRISPR sistemini kullanmak için 

gereklidir. Tıpkı diğer model sistemleri gibi, S. pyogenes Cas9 ya da Cas9 varyantlarının(bundan sonra 

Cas9 olarak anılacaktır) ve tek iplikli rehber RNA'nın(gRNA) ekspresyonu bitki hücrelerinin genomunu 

https://www.addgene.org/crispr/plant/
https://www.addgene.org/crispr/plant/
https://www.addgene.org/crispr/guide/


191 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

değiştirmek için yeterlidir. gRNA'nın yapısı (~20 nükleotid hedef dizisi ve ~75 nükleotid iskele 

dizisinden oluşur.) bitkiler ve diğer organizmalar arasında tutarlıdır, ancak gRNA ekspresyonunu 

çalıştıran promotör, söz konusu hücre türüne bağlıdır. Bitki hücrelerinde gRNA ekspresyonu, gRNA'yı 

ilgili türlerinde küçük RNA'ların ekspresyonunu yönlendirmek için yaygın olarak kullanılan AtU6, TaU6, 

OsU6 veya OsU3 gibi bir bitki-spesifik RNA pol III yükseltici altına yerleştirerek sağlanır. Addgene, bir 

bitki pol III başlatıcı ve gRNA iskelesi dizisi içeren >30 ''boş RNA'' omurgasını taşır ve araştırmacıların 

minimal klonlama gerektiren hedefleme oligolarını yerleştirmelerine izin verir. Diğer model sistemler 

gibi, birden fazla genomik lokusu bir kerede değiştirmek için birden fazla gRNA ifade edilebilir.  

 

Cas9, sıklıkla çekirdeği hedeflemeyi arttırmak için nükleer lokalizasyon dizisi ile etiketlenir ve belirli bir 

türü veya hücre türü5'te translasyonu arttırmak amacıyla birkaç kodonla optimize edilmiş Cas9 

varyantları yaratılmıştır. Nükleaz ölü Cas9(dCas9), bazlı aktivatörler(dCas9-VP64 gibi) veya 

baskılayıcılar(dCas9-KRAB veya dCas9-SRDX) da sırasıyla bitki hücrelerindeki hedef genleri aktive 

etmek ya da bastırmak için kullanılabilir. Cas9 ekspresyonu yaygın olarak, daha uzun RNA'ların 

ekspresyonunu düzenleyen bitki türevi RNA pol II promotörleri tarafından yönlendirilir. (gen ifadesi için 

mRNA'lar gibi) Cas9 ekspresyonu için yaygın olarak kullanılan RNA pol II promotörlerine örnek olarak; 

karnabahar mozaik virüsü 35S promotörü (CaMV 35S) veya ubikitin hızlandırıcıları(5). Addgene 

bitkilerde hedef genlerin nakavt edilmesi, aktivasyonu ve bastırılması için Cas9 içeren plazmidleri taşır 

ve daha önce belirtilen boş gRNA vektörlerinin birçoğunda hem Cas9 hem de gRNA'nın aynı 

plazmidden çıkarılmasını sağlayan Cas9 bulunur. 

 

CRISPR BİLEŞENLERİNİ BİTKİ HÜCRELERİNE AKTARMA 
 
Uygulamanız için doğru CRISPR bileşenlerini seçtikten sonra, bu bileşenleri hedef hücrelerine aktarma 

zamanı geldi. Unutmayın, CRISPR bileşenlerinin etkili bir şekilde aktarılması her CRISPR deneyi için 

esastır ve hücre hattınızda, gRNA ya da Cas9 ekspresindeki bozukluk, başarısız bir deney ile 

sonuçlanacaktır. CRISPR bileşenleri, söz konusu aktarım yöntemine ve hücre türüne bağlı olarak, 

stabil veya geçici olarak ifade edilebilir. CRISPR bileşenleri standart bir deterjan olan polietilen 

glikol(PEG) kullanılarak aktarılabilir ve geçici olarak ifade edilebilir fakat bu yaklaşımın uygulanması 

protoplast hücreler(hücre duvarı çıkarılan bitki hücreleri) ile sınırlıdır. Diğer bir yaygın aktarım yöntemi 

ise agrobacterium aracılı bir şekilde aktarım yapılmasıdır; bu hedef geni bir hedef hücre hattına veya 

organizmasına vermek için bir araç olarak toprak türevli bakteri olan Agrobacterium tumefaciens‘i 

kullanır. (Şekil 1’de sunulmuştur.) Agrobacterium aracılı dönüşüm hakkında daha fazla bilgi bu blog 

yazısında bulunabilir. Stuttmann laboratuvarındaki‘pDGE Dicot Genome Editing’ kiti, ilgilendiğiniz 

https://www.addgene.org/crispr/empty-grna-vectors/
https://www.addgene.org/crispr/activate/
https://www.addgene.org/crispr/interfere/
https://www.addgene.org/crispr/empty-grna-vectors/
http://blog.addgene.org/psim24-simplifying-plant-genetic-engineering
http://blog.addgene.org/psim24-simplifying-plant-genetic-engineering
https://www.addgene.org/Johannes_Stuttmann/
https://www.addgene.org/Johannes_Stuttmann/
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gRNA’ınızı Golden Gate aracılı klonlamaya hazır, çeşitli agrobacterium uyumlu Cas9 içeren vektörleri 

içerir. 

 

Şekil 1: Bitki hücrelerinde agrobacterium aracılı 
dönüşümün basitleştirilmiş şeması. Agrobacterium 
tumefaciens, ilgilendiğiniz geni(YGI) bitki hücrelerine 
iletmek için bir araç olarak kullanılabilir. Sistem genel 
anlamda YGI’nın içine yerleştirildiği bir Ti 
plazmidinden ve T-DNA’nın işlenmesi ve bitki 
genomuna katılmasıiçin gerekli olan VIR genleri 
içeren bir Ti ‘’yardımcı’’ plazmidinden oluşur. Ti 
plazmidi ve yardımcı maddesi agrobacterium 
tumefaciens’e dönüştürülür ve bitki hücresine maruz 
bırakılır. Ti plazmidinin T-DNA sınırları(sarı kutular) 
arasındaki bölgesi yardımcı plazmid üzerindeki VIR 
genleri tarafından tanınır ve araya giren bölgeyi bitki 
genomuna eklemek için kullanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 
 
Birçok spesifik farklı olsa da –kullanılan promotörler, kesim protein dizileri ya da alanları, aktarım 

metodları- bitkilerde CRISPR aracılığıyla genom mühendisliği tekniği, diğer sistemlerde kullanılandan 

farklı değildir. Neyse ki, favoriniz olan bitki genini hedeflemek için gereken bitki spesifik değişikliklere 

sahip plazmidleri çok uzakta aramak zorunda değilsiniz, Addgene aracılığıyla mevcut bitkilerdeki çok 

çeşitli CRISPR uygulamaları için birçok plazmid bulabilirsiniz. Yukarıda açıklanan plazmidlere ek olarak 

Addgene, Yiping Qi laboratuarından bitki CRISPR plazmidleri ve Patron Laboratuarından alınan 

‘’MoClo Plant Parts’’ kit i de dahil olmak üzere, bitki ekspresyon plazmidleri yaratmak için birkaç yararlı 

CRISPR araç seti taşır. Depoda bulunan plazmidlerde olduğu gibi, deneyiniz için seçtiğiniz plazmidden 

en iyi sonucu elde etmek için ilişkili yayınları veya protokolleri okumanızı önemle tavsiye ederiz, fakat 

bitkilerle çalışıyorsanız, CRISPR’da elinizi denemekten korkmayın. 
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Daha İyi CRISPR/Cas9 Düzenleme Verimine “Elegans” Yaklaşımı 
 

Gelişen CRISPR/Cas9 düzenleme teknolojileri, çok 

çeşitli organizmalar ve hücre hatları içerisinde 

mümkün olan deneyler paletini değiştirdi. Gelişimsel 

süreçler boyunca gen regülasyonunu incelemek için 

kullandığım model organizmalardan C. elegans’da 

(iplik kurdu) CRISPR/Cas9, knock out sekanslarını 

yok etmemize ve görülmemiş kolaylıkla 

mutasyonları ve epitopları sunmamıza izin verir. 

Geçtiğimiz yıl, aşağıda anlatacağım üzere, C. 

elegans genomunun CRISPR/Cas9 kullanılarak 

geliştirilmesinde birçok gelişme ortaya çıktı. Bu yeni 

C. elegans yaklaşımları, düzenlenen hayvanda 

kalması için herhangi bir seçici işarete ihtiyaç duymadan olayları düzenlemede hızla zenginleşir. Benim 

bildiğim kadarıyla, bu yaklaşımlar diğer organizmalara/hücre hatlarına henüz genişletilmemiştir, yine de 

birçok yönden düzenleme verimliliğini geniş ölçüde arttıracağı muhtemeldir. 

 

C. elegans’TAKİ CRISPR/CAS9 DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Genetikçiye karşı Biyokimyacı benzetmesinde zekice ve katkısız olarak gösterilen gibi, biz genetikçiler, 

genetik seçimdeki müthiş güce güvenmeyi seven tembel bir grubuz. Knock-in(katılım) olayları nadir 

görülme eğilimindedir ve herhangi bir deneyle ilgili zorluk, bu düzenlemelerin verimsiz bir şekilde 

kurtarılmasıdır. C. elegans’taki başlangıç çalışması seçici işaretlere dayanıyordu, örneğin; ilaç direnci 

(Chen ve ark,2013), floresans (GFB; Tzur ve ark, 2013) veya mutant fenotiplerin kurtarılması (unc-119, 

Dickinson ve ark,2013). Bu yaklaşımlar knock-in(katılım) leri etkili bir şekilde geri kazanmaya izin verdi, 

fakat sonuç olarak 1-2 kilobaz ek sekans tanıtıldı.  Cre-aracılı seçici kasetin eksizyonu,  eklenen 

sekansı en aza indirir ve 34 bp ‘iz’ bırakır ancak şu an ek deneysel manipülasyona ihtiyaç 

duyulmaktadır. Cre-aracılı işaret eksizyonu dâhil olmak üzere homozigot, dışa çaprazlanmış bir knock-

in(katılım) elde etmek yaklaşık 4 hafta alır. Geçen yıl Genetics’te yayınlanan birkaç el yazısı, görünür 

bir fenotip üreten bir düzenleme olayının seçiminin, diğer genomik lokasyonlarda knock-out ve knock-in 

leri zenginleştirdiği yaklaşımları detaylandırmıştı. İlk yaklaşım –Craig Mello’nun laboratuarında ortak-

CRISPR- unc-22 geninin inaktivasyonunu seçme işaretcisi olarak kullanarak oldu (Kim ve 

ark.,2014).Bu arada Andy Fire laboratuarı, birlikte dönüşüm olarak bilinen dominant bir mutasyonun 

http://review.ucsc.edu/spring04/bio-debate.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23979579
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https://www.addgene.org/Craig_Mello/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24879462
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oligo aracılığında knock-in kullandı (Arribere ve ark.,2014). Her iki durumda da, seçilen mutasyon 

kaldırılmalıdır; bu, belirli görünür fenotiplerle hayvanları izole ederek yapılabilir. Bu yaklaşımlar, GFP 

(Paix ve ark.,2014) gibi büyük epitoplara girmek için 30-60 baz aralıklı homoloji kollarına sahip 

doğrusal tamir şablonlarını (yani, PCR türevi dsDNA) kullanabilecek bir raporun ardından, bu 

yaklaşımlar daha da güçleşebilir. Ortak CRISPR ve eş dönüşüm yaklaşımları, herhangi bir genetik 

geçmişte kullanılma avantajına sahiptir, ancak değişken miktarlarda deneysel manipülasyon ve tarama 

gerektirir. Ek olarak, tarama stratejisine bağlı olarak, knock-in homozigotlarını deney için hazır hale 

getirmek 8-14 gün sürer. 

 

Bir İğne Bulma, Saman Yığınını Kaldırma 
 
Paix ve arkadaşlarının ayrıntılı yaklaşımına benzeyen ilk doğrudan tarama çalışmalarımda verimsiz 

sgRNA'larla çalışmak için şanslıydı - ya da perspektiften yeterince talihsiz – şanslıydım. 2xFLAG 

epitopunu ilgilendiğim genin içine sokabilsem de, düşük etkinlik (% 0.13) ve zahmetli işleme (768 F1 

hayvanı tarama) ile karşılaştım. Düzenlenmemiş hayvanların denizlerinde nadir bulunan düzenleme 

olaylarını kurtarmak bana "samanlıkta iğne" tipi bir sorun olarak geldi ve alternatif yaklaşımlar 

keşfetmeme yol açtı. "Tembel" bir genetikçi olarak, düzenlemeleri minimal tarama çabasıyla belirlemek 

için koşullu ölümcül bir mutasyonun onarımına dayanan bir eş seçilim yaklaşımı geliştirdim. Ölümcül bir 

mutasyonun onarımı için seçilmesi, düzenlenmemiş hayvanların iyileşmesini kolaylaştırarak 

düzenlenmemiş "saman yığını" nın çoğunu ortadan kaldırmalıdır.  

 

Son genetik kâğıdımda (Ward, 2015), sıcaklık duyarlı bir pha-1 mutasyonunun onarımı için seçimin, 2x 

ve 3xFLAG epitoplarının diğer bağlı olmayan lokasyonlara çarpması için önemli derecede 

zenginleştiğini gösterdim; pha-1 (e2123) mutant solucanlar 15 ºC'de mükemmel derecede canlı kalır, 

ancak 25 ºC'de tam embriyonik öldürücüdürler. Bu yöntem, kesin vuruşlu insanları taşıyan F1 

hayvanlarının% 11-100'ü arasında değişen verimlilikle sonuçlandı ve sekiz gün içinde homozigot 

vuruşlu hayvanlar elde edildi. Ebeveyn hayvanı dışındaki bir tabakta bulunan tek hayvan soyundan 

kurtarılarak tarama işlemini son derece hızlı kılar. Bu zorlu seçim, bir dizi düzenleme parametresini 

optimize etmemi sağladı: oligo tamir şablonları, 35-80 bp'lik homoloji kolları ve DNA çift sarmalı, 

istenilen yerleştirme sitesinden 54 bp'ye kadar çıktı; verimli düzenleme sağladı. Onarım oligolarının 

PAGE saflaştırılmış olması gerekmez; ancak bu, yıkma etkinliğini arttırır. Son olarak, Drosophila S2 

hücrelerinde (Böttcher ve diğerleri, 2014) gösterildiği gibi, homolog olmayan bitiş bağlantısının 

inaktivasyonu, muhtemelen DNA kopmalarını homolog rekombinasyon onarım yoluna kanalize ederek, 

vuruntu etkinliğinde bir artışa neden olur. Pha-1 eş-dönüşümü gerçekleştirmek için gereken reagentlere 

Addgene aracılığıyla ulaşılabilir.  
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Arka planda, doğrudan tarama 
ile tek bir 2xFLAG kapanmasını 
tanımlamak için kullanılan PCR 
ürünlerinin 504 sınırlaması 
bulunur. Ortadaki görüntüler, 
ölümcül mutasyon ko-seçim 
gücünü tasvir eder. Koşullu 
öldürücü mutasyon için 
kurtarılan sadece hayvanlar 
seçimden sağ kurtulur; Temsili 
bir eş seçme deneyinden, 
kurtarılan 7 yedi hayvandan 
(solucan altında jel görüntüsü) 
beş vuruş ortaya çıktı. Ürdün 
Ward izniyle (UCSF). 
 

 
 
 
 

 
Gelecek Perspektifleri 
 
İlginçtir ki, 2015 Yenilik Ödülünün alıcıları, öncü CRISPR / Cas9 çalışması için Jennifer Doudna ve 

Emmanuelle Charpentier'yi ve C. elegans'daki mikro RNA'lar üzerine seminal çalışması için Victor 

Ambros ve Gary Ruvkun'u içeriyordu. C. elegans, küçük RNA'lar konusunda bilgi sahibi ve sayısız 

başka sistemlerde çalışmaya devam ederken, CRISPR teknolojisinin C. elegans'a aktarımı 

toplumumuz için dönüştürücü bir yenilik olmuştur. Gen ekspresyonunu (CRISPRi/CRISPRa) 

düzenlemek, spesifik genom lokusunu (CRISPR görüntüleme) görselleştirmek veya belirli bir genomik 

lokusla (CRISPR-ChAP-MS) ilişkili proteinleri bulmak için modifiye edilmiş Cas9 proteinlerini kullanan 

memeli ve maya hücrelerindeki gelişmeler, C. elegans'da hayal edilebilen deneylerin yelpazesini 

değiştirin. Eşit olarak, bu yazıda özetlenen "elegans" yöntemlerinden bazıları - özellikle eş seçme 

yöntemlerinin kullanılması- diğer organizmalar ve sistemlerde düzenlemeyi büyük ölçüde 

kolaylaştırabilir ve geniş bir alan yelpazesinde hızlı ilerleme sağlayabilir.  
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Daha Fazla Elegans: C. elegans’a Tek Enjeksiyonlu CRISPR / Cas9 
 
2013 yazında, C. elegans için CRISPR/Cas9 genom mühendisliği yöntemlerini anlatan kayda değer bir 

dokuz bildiri serbest bırakıldı ve C. elegans araştırmasında yeni bir çağda bulunuldu. Özel genomik 

değişikliklerin eklenmesini sağlayan homoloji yöneltilmiş onarım (HDR), C. elegans'da çok sağlamdır 

ve HDR aracılı modifikasyon için yöntemler geliştirilmeye devam edilmektedir. Kuzey Carolina 

Üniversitesi'ndeki Bob Goldstein laboratuarındaki yeni çalışmalar, C. elegans'daki CRISPR'yi daha da 

kolaylaştırdı - şimdi, bir floresan protein füzyonu, transkripsiyonel muhabir ve işe yaramayan alleli 

sadece bir enjeksiyon adımında üretebilir! Tüm protokol yaklaşık 2-3 hafta sürer ancak uygulamalı 

süresi değerinde daha az sekiz saat gerektirir.  

 

Modüler, Seçime Dayalı Bir Gen Etiketleme Yaklaşımı Oluşturma 
 
C. elegans'ın çoklu özellikleri CRISPR/Cas9'u bu türe çok başarılı, yani yukarıda bahsedilen sağlam 

HDR, erişilebilir bir tohum çizgisi ve çok sayıda seçilebilir işaretleyici haline getirmiştir. Bob Goldstein'ın 

laboratuarı daha önce C. elegans/CRISPR deneyleri için bir transgen seçme stratejisi kullandı, ancak 

bu strateji, sağlıksız, enjekte zor unc-119 (ed3) hayvanların yanı sıra seçim markörü. Diğer 

laboratuvarlar, mutantları tespit etmek için PCR tabanlı taramayı kullandı, ancak bu yöntem taramayı 

birkaç yüz solucana sınırlıyor ve nadir olayların tespitini zorlaştırıyor. Dickinson ve ark. herhangi bir 

genetik geçmiş üzerinde knockins oluşturmak için yeni ve verimli bir seçim tabanlı CRISPR/Cas9 

yöntemi yaratmaya çalıştı. Onların yeni yöntemi, higromisin direnci ve Roller hareket fenotipi için genler 

içeren bir seçim kasetini kullanıyor (Roller fenotipi eylemde görmek için aşağıdaki videoya erişin!). Bu 

işaretlerin enjeksiyondan sonra çıkarılmasını kolaylaştırmak için, kendi kendine tahrif eden bir kaset 

(SEC) üretmek için yanal loxP bölgeleri ve bir ısı şokuna neden olabilen Cre eklendi.  

 

Dickinson ve diğerlerinin filmin ekran 
görüntüsü. Rol fenotipi gösteriliyor. 
SEC kutusu çıkarıldıktan sonra sağda 
daha az hayvan Rol fenotipini 
gösteriyor. Amerika Genetics 
Society'nin izni ile kullanılır. 
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C. elegans'taki proteinleri floresan olarak etiketlemeyi mümkün kılmak için, SEC'yi bir flüoresan protein 

(FP) ve bir 3xFLAG etiketi (aşağıda şematik yapı şemasına bakınız) arasındaki sentetik bir intron 

içerisine yerleştirdiler. Kendinden eksizyon sonrasında ortaya çıkan loxP skarı bu sentetik intronda 

bulunur ve yalnızca floresan protein ve 3xFLAG etiketli sekanslar genoma eklenir. Bu SEC tabanlı 

sistemi kullanmak için, öncelikle geniniz için Gibson topluluğu kullanarak FP-SEC vektörüne 500-700 

bp'lik homoloji kolları tasarlayın ve klonlayın. Bu yapı, flüoresan ve 3xFLAG etiketli füzyon proteinleri 

oluşturmak için tamir şablonu plazmiti olarak görev yapar. Tamir şablonu ve Cas9-sgRNA plazmid 

daha sonra genç solucanlardaki tohum çizgisine enjekte edilir. Solucanlar yumurta bıraktıklarında, 

plakalara higromisin eklenir ve böylece aday vurmalarını seçerler. Bu aday hayvanlar daha sonra 

Roller fenotipi temel alınarak taranabilir. SEC, bir genin 5 'ucuna eklenirse, SEC hedeflenen geni kendi 

promotöründen ayırarak ilgi çekici bir allelin yanı sıra ilgi geni için bir promotör-FP füzyonu yaratır. Bu 

suşlardan elde edilen L1 / L2 larvaları, SEC'yi çıkarmak için ısı ile şoklanır ve 5-6 gün büyümeden 

sonra, SEC eksizyonu geçirmiş vahşi tip hayvanlar Roller fenotipinin kaybına dayalı olarak taranır. Bu 

hayvanlar, hedeflenen gen üzerinde bir floresan protein füzyonu içeriyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dickinson ve ark.nın kendi kendini tetikleyen kaset şeması. Amerika Genetik Topluluğu izniyle 
kullanılır. 
 

 

 

İlk testten sonra Dickinson ve ark. Bu sistemi paralel olarak 7 gen boyunca test ettik; Gen başına 60-80 

hayvan enjekte edince, 6/7 genler için ilk denemede istenen eklemeleri elde ettiler. Veriler net - SEC 

tabanlı sistem, C. elegans genom modifikasyonu için hem kullanımı basit hem de oldukça verimli.  

 

 

http://www.addgene.org/browse/article/14559/
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Şematik, Dickinson ve ark. C. elegans proteinini floresan etiketleme adımlarını göstermektedir. Onun-
72 lokusu örnek olarak gösterilir. Amerika Genetics Society'nin izni ile kullanılır. 
 

 

Bu Sistemin Uygulamaları 
 
Dickinson ve ark. çok az el-emek gerektiren ve C. elegans genomundaki her proteinin etiketlenmesini 

kolaylaştıracak bir modüler sistem geliştirdiler. Floresan protein füzyonlarını test ettikleri halde, bu 

sistem, hedeflenmiş mutasyonlar da dahil olmak üzere birçok başka genom modifikasyonu yapmak için 

kullanılabilir. SEC tabanlı sistemler diğer türlerde veya hücre kültüründe etkili olabilir. CRISPR / Cas9 

uygulamalarına ek olarak, SEC seçimi diğer daha kısıtlayıcı C. elegans seçilebilir işaretleyici 

sistemlerin yerini alabilir. Bu yeni, hızlı ve kullanıcı dostu sistem CRISPR / Cas9 devriminde bir başka 

sıçramayı temsil ediyor! 
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Bakteriyel Genom Mühendisliği İçin CRISPR Yöntemleri 
 
CRISPR sistemleri ilk olarak bakterilerde keşfedilmesine rağmen, çoğu CRISPR tabanlı genom 

mühendisliği diğer organizmalarda yer almıştır. Birçok bakteride, diğer organizmalardan farklı olarak, 

homolog olmayan bitiş birleşmesi (NHEJ) onarım yolu çok sağlam olmadığı için, CRISPR ile 

indüklenen çift sicimli kopmalar öldürücüdür. Birçok durumda, homoloji yöneltilmiş onarım (HDR) da 

etkili bir şekilde işlev görmez, ancak bilim adamları, bakterilerde homolog rekombinasyonu 

kolaylaştırmak için faj genetik sistemlerini birlikte seçme araçları geliştirdiler. Bu tuhaflıklar, bakterilerde 

CRISPR aracılıklı genom mühendisliğinin işlevini değiştirir ancak Addgene mevduat sahiplerinin 

plazmidleri, E. coli ve diğer sıklıkla kullanılan bakteri türlerinde CRISPR düzenleme yapmayı her 

zamankinden daha kolay hale getirirken korkmazlar. Bakteriler için kullanılan araçlar ve kullanıldıkları 

bazı uygulamalar hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.  

 

Bakteriyel CRISPR Mühendisliğinin Başlangıcı 
 
Çok sayıda bakteriyel genom mühendisliği, 

rekombinayla (recombineering), doğrusal 

DNA fragmanlarının homolog 

rekombinasyonunu teşvik etmek üzere faj 

rekombinasyon mekanizmasını kullanan bir 

teknikle yapılır. Yeniden birleştirmenin 

başarılı değişiklikler için bir seçim adımı 

içermemesi nedeniyle, özellikle daha büyük 

modifikasyonlar için verimlilik düşük olabilir. 

Bu verimsizliğin çözümü nedir? Seçilebilir bir 

süreç yapmak için CRISPR'yi kullanın! NHEJ 

bakterilerde etkisiz olduğu için, CRISPR ile 

oluşturulan çift sicimli kopmalar (DSB) 

öldürücüdür. Addgene mevduatçısı Luciano 

Marraffini'nin laboratuarı, E. coli'de ilk 

sentetik bakteri CRISPR sistemini 

tasarlamak için bu ölümcüllüğün avantajından yararlandı. Addgene'den temin edilebilen sistem iki 

plazmidden oluşur: 

 

https://redrecombineering.ncifcrf.gov/
https://www.addgene.org/Luciano_Marraffini/
https://www.addgene.org/Luciano_Marraffini/
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1) pCas9: Cas9 ve kloramfenikole direnç taşır. 

2) pCRISPR: ilgi genini ve kanamisin direncini hedefleyen bir ayırıcı taşır 

Faj rekombinasyon makinesini taşıyan E. coli, önce pCas9 ile elektroporasyona tabi tutulur. Ardından, 

pCRISPR, bir oligonükleotid onarım şablonu ile birlikte sunulmuştur. Rekombinasyon yoluyla, ilgi odağı 

onarım şablonuyla uyuşacak şekilde değiştirilir ve yer değiştirme, aradaki türetilmiş crRNA tarafından 

tanınmaz. Bununla birlikte, rekombinasyon başarısız olursa ve vahşi tipli sekans devam ederse, Cas9 

ilgi geni parçalayarak öldürücü bir DSB'yi indirecektir. Bu sistem ökaryotlarda kullanılanlardan farklıdır, 

çünkü CRISPR birincil düzenleme gücü değildir; aksine, E. coli'de, CRISPR, öncelikli olarak, homolog 

rekombinasyonun gerçekleşmediği hücreleri hedefleyen bir seçim aracıdır. Bu güçlü negatif seçim 

sistemi, yüksek düzenleme verimliliğini sağlar; hayatta kalacak tek düzenlenmemiş hücrenin Cas9 veya 

spacer sekansında mutasyonların inaktivasyonu vardır ve bu nadir olaylar PCR kullanılarak kolaylıkla 

saptanabilir. Jiang ve ark. Tarafından tasarlanan sistem; aynı zamanda S. pneumoniae'de de işlev 

görür ve aynı anda birden fazla mutasyon oluşturmak için kullanılabilir. 

 

Yenilikler:  E. coli ve Diğer Bakterilerde CRISPR Çoğullaması 
 

CRISPR, bakteri mühendisliği için kesinlikle güçlü bir araçtır ve CRISPR sistemlerini, bakteri türlerini 

kapsayacak şekilde adapte etmek için gereken çalışmalar devam etmektedir. İyi haber şu ki CRISPR 

çoğullaması, birden fazla bakteri türü / cinsi için mevcuttur. 

 

Addgene'den temin edilebilen plazmid merkezli sistemlerin listesi için aşağıya bakınız. 

 

Genom Düzenleme 
 

Huimin Zhao Laboratuarı pCRISPomyces Plazmidleri 

 

Streptomyces bakterileri çok çeşitli biyoaktif doğal ürünler üretmektedir. Bu cins içindeki yolları kolayca 

keşfetmek ve mühendislik yapabilmek için, Cobb ve ark.Streptomyces'te kullanılmak üzere iki 

"pCRISPomyces" sistemi yarattı. pCRISPomyces-1 Cas9, bir tracrRNA ve bir CRISPR dizisini 

içerirken, pCRISPomyces-2 Cas9 ve bir gRNA kaset içerir. Daha basit olan pCRISPomyces-2 sistemi, 

belki yoğunlaşmış tasarımından dolayı daha yüksek bir düzenleme etkinliği görüntüler. Her iki sistem 

için de, BbsI ve Golden Gate Assemblykullanılarak kolayca özel aralık elemanları gRNA'lara 

yerleştirilebilir. Ya da plasmid, Gibson Assembly veya restriksiyon enzimi klonlama kullanılarak, tamir 

şablonu gibi ek elemanlar eklemek için XbaI ile doğrusallaştırılabilir. Streptomyces bakterileri E. 

coli'den daha recombinogenic olduğundan, bu sistem ökaryotlara uyarlanmış CRISPR/Cas9 

https://www.addgene.org/42876/
https://www.addgene.org/42875/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360965
http://blog.addgene.org/crispr-101-multiplex-expression-of-grnas
http://blog.addgene.org/crispr-101-multiplex-expression-of-grnas
https://www.addgene.org/browse/article/9477/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25458909
http://blog.addgene.org/plasmids-101-golden-gate-cloning
http://blog.addgene.org/plasmids-101-gibson-assembly
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sistemlerine daha fazla benzer şekilde işlev görür; çünkü Cas9 aracılı bölünme belirli bir geni doğrudan 

değiştirmek için HDR'yi indükler. 

 

Sheng Yang Lab E. coli ve T. citrea Scarless Düzenleme Plazmidleri 

 

Jiang ve arkadaşlarının iki plazmid sistemi, rekombine etme gücünü CRISPR'nin gücü ile birleştirerek 

hasarsız, tekrarlayıcı genom mühendisliği için bir sistem yaratır. pCas, Cas9 ve faj rekombinasyon geni 

lambda Kırmızısı içerir. pTargetF spesifik gRNA (s)  içerir ve tamir şablonu bir dsDNA fragmanı olarak 

sağlanır. Gen silme verimliliği ~% 69 kadar yüksektir, ancak ekleme verimliliği şablon ile sağlanan 

homolojinin uzunluğuna göre değişir (40 bp -% 6'ya karşı 400 bp -% 28). Düzenlemenin her türü iki gün 

sürüyor ve pTargetF ve pCas plazmidleri, sırasıyla, 37 ° C'de ayrı ayrı seçilmeden ve büyütülerek 

bakterilerden iyileştirilebilir. E. coli'de gelişmesine rağmen, sistem bir başka Enterobacteriaceae türü 

olan Tatumella citrea' da değişiklik yapılmasına gerek kalmadan başarıyla kullanılmıştır. Bu bulgu, 

sistemin çoğu Enterobacteriaceae'de işlevsel olabileceğini düşündürmektedir. 

 

Prather Lab noSCAR E. coli Plazmidleri 

 

Jiang ve arkadaşlarının sistemi gibi, Reisch ve Prather'ın noSCAR sistemi, hasarsız değişiklikleri 

oluşturmak için CRISPR düzenine faj rekombinasyon makinesini dahil ediyor. Bu iki plasmid sistemi 

nokta mutasyonları, eklemeleri veya silinmeleri üretmek için ssDNA veya dsDNA tamir şablonlarını 

kullanır. Tet-indüklenebilir Cas9, pCas9cr4 plasmidinde bulunur ve hedefleme gRNA ve 

rekombinasyon makineleri pKDsg-xxx tarafından taşınır. pKDsg-xxx, arzu edilen değişiklik yapıldıktan 

sonra kolayca iyileştirilir, böylece birden fazla ardışık düzenleme gerçekleştirilmesine izin verilir. 

Yapılan deneylerin çoğunda, koloni PCR veya dizilim yoluyla test edilen kolonilerin%100'ü istenen 

mutasyonu göstererek bu, noSCAR yönteminin yüksek düzeyde etkili olduğunu belirtir. 

 

Tao Chen Lab E. coli Yinelemeli Düzenleme Plazmidleri 

 

Li ve arkadaşlarının iki plazmid sistemi, E. coli faj rekombinasyon mekanizmasını taşıyan metabolik 

mühendisliğini kolaylaştırır. pGRB, Golden Gate Assembly kullanarak yerleştirilen bir veya daha fazla 

gRNA tedarik eder. Cas9cur, Cas9 ve bla içeren pGRB'yi hızla iyileştirmek için kullanılabilen bla direnç 

genini hedef alan bir indüklenebilir gRNA içerir. Ya da ssDNA ya da dsDNA bir onarım şablonu olarak 

kullanılabilir. Her bir genom modifikasyon döngüsü iki gün sürer ve sistem 12 kb kadar büyük silinmeler 

için ~% 100 modifikasyon verimliliği gösterir ve eklemeler 2 kb kadar büyüktür. Çoklu mutasyonlar aynı 

zamanda, daha düşük bir verimlilikle (2 mutasyon için %83 ve 3 mutasyon için %23) uygulanabilir. 

https://www.addgene.org/browse/article/9814/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360965
https://www.addgene.org/browse/article/16022/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26463009
https://www.addgene.org/browse/article/16148/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26141150
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Transkripsiyonel Baskı 
 

Transkripsiyonel aktivasyon ve baskı için bakteriyel CRISPR yöntemleri de mevcuttur. RNA etkileşimi 

bakterilerde işlev görmediğinden, gen ekspresyonunu düzenlemeye yönelik önceki çabaların çoğu, 

indüklenebilir yükselticiler veya doğrudan gen nakavtının kullanımı ile sınırlıydı. Buna karşılık, CRISPR, 

gen ifadesini modüle etmek için daha kullanıcı dostu bir yol sunar. Hem Bikard hemde Qi ve 

arkadaşları E. coli'de kullanım için erken sistemleri geliştirdi;  Bikard ve arkadaşları, yerli bir minimal 

CRISPR dizisi kullandı, Qi ve arkadaşları, ökaryotlarda CRISPR'yi kullananlara daha fazla aşina bir 

gRNA tabanlı tasarım kullandı. Diğer sistemlerde olduğu gibi, katalitik olarak ölü (dCas9) bir promotöre 

veya gen gövdesini fiziksel olarak uzatma kompleksini bloke ederek transkripsiyon baskısı yapabilir ve 

kodlayıcı olmayan ipliği hedefleyen gRNA'lar, kodlayıcı iplikçiliği hedefleyenlerden daha etkili bir şekilde 

kopyalamayı engeller. Bikard ve arkadaşları,  transkripsiyon başlama alanının 80-100 baz yukarı 

akışına bağlanmak üzere yönlendirilen bir Cas9-RNA polimeraz omega alt birim füzyonunu kullanarak 

E. coli ve S. pneumoniae' de transkripsiyonu başarıyla aktive etti. 

 

Koffas Lab CRISPath Brick Çok Katmanlı Plazmid 

 

Bu sistem, E. coli'de dCas9 tabanlı transkripsiyonel baskı için tip II-A CRISPR dizileri monte etmenizi 

sağlar.PCRISPathBrick plazmiti, dCas9'u ve iki CRISPR tekrarıyla çevrili, hedefi olmayan bir aralayıcıyı 

içerir. Aralayıcı, BsaI kullanılarak sindirilebilir, böylece bir aralayıcı tekrar "tuğla" yerleştirilebilir. BsaI 

bölgesi bozulmadan kalır, böylece bir sonraki "tuğlalar" birer birer eklenebilir. Bu yaklaşım, 

kombinatoryal analizler için özellikle yararlıdır. Örneğin, 3 farklı ayırıcı yineleme kullanan bir dizi 

geliştirdiyseniz (daha fazlası mümkündür), kolayca benzersiz 7 dizi oluşturabilirsiniz (ör, A, B ve C 

aralayıcıları için A, B, C,AB, AC, BC ve ABC). 

 

Beisel Lab I Tipi CRISPR Plazmidleri 

 

Luo ve arkadaşları transkripsiyonel baskıya farklı bir yaklaşım getirdi: transkripsiyonel baskı için bir Tip 

II sistemi eklemek yerine, E. coli'de bir yerli Tip I sistemini seçti. Tip II sistemler DNA bölünmesi için tek 

bir protein gerektirirken, Tip I sistemleri çok kompleksi Cas proteini kullanmaktadır. Luo ve arkadaşları 

aktif olmayan bir kompleks oluşturmak için E. coli genomundan Tip I kompleksinin bir bileşenini, 

nükleaz cas3'ü sildim. Cas3 mevcut olmazsa, diğer Tip I Cas proteinleri belirli bir lokusa sıkıca 

bağlanabilir ve kopyalamayı engeller. pcrRNA.con ve pcrRNA.ind, istenen aralayıcıların 

klonlanabileceği yapıcı ve arabinozla uyarılabilen boş dizi plasmidlerdir. Ortak Tip II sistemi yerine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23761437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452860
https://www.addgene.org/browse/article/10135/
https://www.addgene.org/65006/
https://www.addgene.org/browse/article/9335/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326321


206 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

endojen bir Tip I sistemi kullanmak, bakterilere dönüştürülmesi gereken genetik materyal miktarını 

azaltır ve daha potansiyel PAM sitelerini açar(bu durumda, CTT ve CCT). 
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SaCAS9’ınKolay AAV Esaslı CRISPR Aktarımı İçin Kullanılması 
 

CRISPR/Cas9 genomu düzenleme, hızla in vitrove 

germline genom düzenleme için en popüler sistem 

haline geldi, ancak in vivo gen düzenleme yaklaşımları 

Cas9 teslimatıyla ilgili problemlerle sınırlıydı. Adeno 

ilişkili viral vektörler (AAV), bazı dokuların tercihli 

enfeksiyonuna izin verdikleri, düşük immünojenisite ve 

serotip aralığından dolayı, genellikle in vivo gen iletimi 

için kullanılırlar. Bununla birlikte, AAV vektörüne 

paketlenmiş Streptococcus pyogenes (SpCas9) ve bir 

kimerik sgRNA (~4.2 kb) ambalajlaması AAV'nin düşük 

paketleme kapasitesi (~4.5 kb) nedeniyle zorlayıcıdır. 

Bu yaklaşım uygun olduğu kanıtlanmış olsa da, ek 

düzenleyici unsurlar için az yer bırakıyor. Feng Zhang'ın 

grubu önceden Cas9 ve birden fazla gRNA'yı ayrı AAV 

vektörlerine, sokarak genel paketleme kapasitesini 

arttırdı, ancak iki AAV'nin saflaştırılması ve birlikte enfeksiyonlanması gerekiyordu. 

 

Cas9 Orthologlar: Daha Kısa, fakat Potansiyel ve Özeldir? 
 

Yukarıda açıklanan önceki iki AAV stratejisi, AAV'nin Cas9 için iyi bir aktarım aracı olduğunu belirten, 

başarılı bir hedef değişikliği gösterdi. AAV'nin genetik kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için Gang 

Bao'nun grubu iki AAV kasetine ayrılabilen ve her bir kasete düzenleyici diziler ve ek gRNA'lar için 

daha fazla yer sağlayan bir bölünmüş intein Cas9 geliştirdi. Bununla birlikte, Cas9 ve gRNA'ları bir AAV 

yapısına uydurmak için, yapı daha da küçültülmelidir. Cas9'u "küçültmek" için yapılan daha önceki 

girişimler, Streptococcus thermophilus'tan St1Cas9'un (~ 3.3 kb) ve rasyonel olarak tasarlanmış 

kesilmiş Cas9'un kullanımını içerir. Ne yazık ki, bazı dezavantajlar bu sistemlerin kullanımını 

kısıtlamaktadır: St1Cas9, hedeflenebilir lokus sayısını sınırlayan çok özellikli bir PAM sekansı gerektirir 

ve kesilmiş Cas9, yaban tipli karşılığından çok daha düşük verimliliktedir. 

 

Ran ve arkadaşları son zamanlarda bu dezavantajların üstesinden gelmek için yeni bir strateji geliştirdi. 

Daha kısa, ancak eşit derecede güçlü Cas9 enzimini keşfetmek için, 600 Cas9 ortologunu analiz ettiler 

ve iki gruba ayrılabilir olduklarını keşfettiler: biri SpCas9 içeren bir ~ 1350 amino asit ortologu ve ~ 

https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/
https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/
https://www.addgene.org/Feng_Zhang/
https://www.addgene.org/Feng_Zhang/
https://www.addgene.org/Gang_Bao/
https://www.addgene.org/Gang_Bao/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25830891
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1000 amino asit ortologa sahip ortologlardı. Daha kısa ortolog havuzundan, yalnızca Staphylococcus 

aureus Cas9 (SaCas9) memeli hücrelerinde bölünme aktivitesi gösterdi. SaCas9, in vivo çalışmalar için 

SaCas9 karakterizasyonu için çabalarını yoğunlaştıracak grubun SpCas9 ile benzer bir verimlilikte silâh 

üretti. 

 

 CRISPR/Cas9 genom düzeninin tuzaklarından biri, hedef dışı etkiler için potansiyel olmasıdır. SpCas9 

ve SaCas9'un offtarget etkilerini karşılaştırmak için, Ran ve arkadaşları, BLESS adlı bir yaklaşımı 

kullandı (doğrudan in situ kopmalar etiketleme, streptavidin üzerinde zenginleştirme ve yeni nesil 

sıralama). Bu hassas yöntemi kullanarak, Ran ve arkadaşları SaCas9'un in vivo çalışmalar için 

uygunluğunu teyit eden SpCas9'a göre daha yüksek hedef dışı aktivite seviyeleri göstermediğini belirtti. 

 

 
SpCas9/sgRNA vector 
Ek düzenleyici unsurlar için yer yoktur. 
 
 
 
 
SpCas9 vector + sgRNA vector 
Çoklu sgRNA'lar, iki virüsü enfekte etmek için, 
saflaştırmak için kullanılabilir. 
 
 
 
SaCas9/sgRNA vector 
SaCas9'un kullanımı diğer elementler için > 1 
kb'lik alan ekler. 
 

 
In Vivo'da AAV-SaCas9 Testi 
 

AAV-SaCas9'un in vivo verimliliğini test etmek için Ran ve ark. Karaciğere özgü serotip AAV8'i 

kullanarak hepsi birarada bir SaCas9 ve sgRNA yapımı oluşturdu. CRISPR/Cas9 genomunun 

düzenlenmesinin etkinliği hedefler arasında değiştiği için farelerde iki geni test ettiler Her iki gen için 

indel oluşumu ve fenotipik değişiklikleri enjeksiyondan 1 hafta kadar erken bir süre önce gözlemlediler. 

Bu farelerden alınan karaciğerler histolojik olarak normaldi ve karaciğer hasar belirteçleri kontrol AAV-

GFP'ye kıyasla artmadı. AAV-SaCas9-sgRNA yapıları bunu sadece genom modifikasyonuna aracılık 

yapmakla kalmamış aynı zamanda önemli bir bağışıklık cevabı veya toksisite olmaksızın yapmıştır. 
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Zhang grubunun çalışması, avantajlı bir vektör iletim sistemi (AAV) ile güçlü bir genom modifikasyon 

tekniği (CRISPR/Cas9) birleştirmenin potansiyelini göstermektedir. Bu "her ikisi de dünyanın en iyi" 

senaryosunda, önemli toksisite veya hedef dışı etkileri olmayan in vivo genom düzenlemeleri, tahmin 

edebileceğimizden çok daha kolay hale gelecektir. 

 

Araştırmanıza SaCas9'u kullanmak istiyorsanız, AAV hedefleme yapıları Addgene'den edinilebilir. 
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Birincil Hücrelerde Genom Düzenlemesini Genişletmek İçin 
CRISPR/Cas9’un Adenoviral Dağıtım Yöntemi 
 
Araştırmacılar, RNA yönlendirmeli CRISPR/Cas9 nükleaz komplekslerini adenoviral vektörler (AdVs) 

kullanarak, mezenşimal kök hücreler de dahil olmak üzere geniş çaplı insan hücrelerine oldukça basit 

bir şekilde sunmanın mümkün olduğunu göstermişlerdir. Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki 

Maniden Gonçalves ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve sergilenen bu adenoviral CRISPR/Cas9 

genom düzenleme araçları şimdi Addgene'de deney protokolüyle birlikte sunulmaktadır. Addgene'e 

bulunan plazmitler şunlardır: pAdSh.PGK.Cas9, pAdSh.U6.gRNAS1 ve pAdSh.U6.gRNAGFP. 

Gonçalves; Adenoviral vektörler (AdVs) insan hücrelerine çinko parmak nükleazları sunmak için 

kullanılıyor olmasına rağmen, ortaya çıkan 

genom düzenleme alanlarında halen 

kullanılmadığını belirtmiştir. Buna karşılık, 

AdV'lerin genetik aşılama ve onkolitik 

yaklaşımlar için geniş çapta araştırıldığını, çok 

parlak bir gelecekleri olduğunu düşündüklerini 

ifade etmiştir.  Gonçalves, Adenoviral 

vektörlerin epizomal yapılarının ve bu vektörleri 

DNA'nın ilgili ve değiştirilmemiş memeli 

hücrelerine terapötik olarak çok etkili bir şekilde 

sunulabilmenin avantaj olduğunu 

düşünmektedir. Bu viral vektör sistemleri 

bölünmüş, sessiz ve mitoz sonrası memeli 

hücrelerinde de çalışmaktadır.   

 
Şekil: Manuel Gonçalves'in izniyle 

 
Adenoviral Vektörler Kullanılarak gRNA ve Cas9 Dağıtımı 
 
Mayıs 2014'te yayınlanan gen dağıtım yöntemlerini tanıtan (Scientific Reports) Bilimsel Raporlar 

makalesinde, araştırmacılar Adenoviral vektörler aracılı gRNA:Cas9 ribonükleoprotein komplekslerinin 

dönüştürülmüş/dönüştürülmemiş hücrelere aktarımının hedeflenen mutajenez oranlarını verdiğini,  

bunların,  aynı kromozom bölgesini hedefleyen, TALEN'leri kodlayan izogenik AdVs'ler tarafından elde 

edilen mutagenezlere benzediğini bildirmişlerdir. Çeşitli hücre tiplerinde CRISPR/Cas9 türevi RNA 

yönlendirmeli nukleaz kaynaklı gen bozulma frekansları %18 ila%65 arasında değişmektedir.  

https://www.addgene.org/58253/
https://www.addgene.org/58252/
https://www.addgene.org/58255/


211 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

 

Nature Methods'te Ağustos 2014'te yayınlanan ikinci bir makalede, RNA yönlendirmeli nukleaz 

dağıtımında veya Adv donör DNA'sı ile TALEN'lerin dağıtılması, adv modifiye insan hücrelerinin büyük 

çoğunluğunun sorunsuz homolog yönetimli genom düzenlemesine (homology-directed genome editing) 

öncülük ettiğini bulmuşlardır. Gonçalves, bu fenomenin, doğrusal çift sarmal AdV genomlarının uçlarını 

kaplayan terminal proteinlerin varlığına dayandığını belirtmiştir. Bu tür protein-DNA yapıları, donör 

DNA'nın ara sıra olan çift sarmallı kromozomal DNA kopmaları (her zaman doğal olarak gerçekleşen) 

ile etkileşime girme ihtimalini muhtemelen azaltmaktadır. 

 

Gonçalves, bu son çalışmanın, genom düzenlemesi durumlarında, adenoviral vektör teknolojisinin 

kullanışlılığını araştırmak için ilave gerekçe sunduğunu düşündüğünü ve başkalarının yeni AdV dağıtım 

araçlarını çeşitli uygulamalar için kullanmaya başlayacağını umduğunu da sözlerine eklemiştir.  

 

Ayrıca, Gonçalves, eğer bu belirteçler ve protokoller toplanırsa, insanların, CRISPR sistemini, 

(dönüştürülmeyen birincil hücrelere) daha geniş bir hücre yelpazesine sunma yöntemini keşfetmeye ve 

test etmeye başlayacaklarını ve nihayetinde in vivouygulamalarda da uygulamayı düşüneceklerini 

belirtmiştir.  

 

CRISPR/Cas9 Araştırmalarınızı Başlatın! 
 
Protokoller de dahil olmak üzere Gonçalves laboratuarı plazmitlerini kullanarak CRISPRS/Cas9'un 

adenoviral dağıtımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Addgene: pAdSh.PGK.Cas9'daki plazmitleri 

(PGK promotorundan S. pyogenes Cas9'un ifade edilmesi) ve U6 destekleyici yönlendirmeli RNA 

yapıları (pAdSh.U6.gRNAS1 ve pAdSh.U6.gRNAGFP) rehberini inceleyin.  

 

 

İleri okumalar için: 
 
1.Maggio, Ignazio, et al. “Adenoviral vector delivery of RNA-guided CRISPR/Cas9 nuclease complexes 

induces targeted mutagenesis in a diverse array of human cells.” Scientific Reports 4 (2014). PubMed 

PMID: 24870050. PubMed Central PMCID: PMC4037712. 

2.Holkers, Maarten, et al. “Adenoviral vector DNA for accurate genome editing with engineered 

nucleases.” Nature Methods 11.10 (2014): 1051-1057. PubMed PMID: 25152084. 

 

https://www.addgene.org/58253/
https://www.addgene.org/58252/
https://www.addgene.org/58255/
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Cas9/gRNA Ribonükleoproteinlerle (RNP) Uygulanan Genom 
Mühendisliği 
 

CRISPR, yalnızca Cas9 ve bir rehber RNA (gRNA) gerektirdiğinden basitlik nedeniyle genom 

mühendisliği için hızla tercih edilen sistem haline gelmiştir. Her iki bileşen de yeteri kadar ifade 

edilmediğinde, başarısız bir deneyle sonuçlanacağı için hem Cas9 hem de gRNA'ları hedef hücrelere 

iletmek için doğru yöntemi seçmek kesinlikle kritik öneme sahiptir. Memeli İfade Sistemleri ve Dağıtım 

Yöntemleriüzerine önceki bölümde, Cas9 ve gRNA'ları hedef hücrelerinize iletmenin yaygın yollarını 

genel bir bakışla inceledik ve her yöntemin bazı önemli avantaj ve dezavantajlarını tartıştık. Bu 

bölümde, Cas9/gRNA Ribonükleoprotein komplekslerinin (Cas9 RNP'lerin) genom mühendisliği 

deneyleri için neden ve nasıl kullanıldığını daha ayrıntılı inceleyeceğiz ve araştırmanıza Cas9 RNP ile 

başlayabilmeniz için genel bir çerçeve sunacağız.  

 
Cas9 RNP'leri Nelerdir ve Neden Oldukça Yararlıdırlar? 

 
CRISPR bileşenlerinin plazmite karşı Cas9 RNP yoluyla sunulması. CRISPR bileşenlerin plazmit bazlı 
sunumu, hedef DNA değiştirilemeden önce Cas9-gRNA kompleksinin transkripsiyonunu, 
translasyonunu ve bileştirilmesini gerektirir. Cas9 RNP'ler, önceden birleştirilmiş Cas9-gRNA 
kompleksleri olarak hücrelere verilir ve hedef DNA ile etkileşime girmeleri için özgür olmaları sağlanır.  
 

Cas9 RNP'leri, bir gRNA ile kompleks halinde saflaştırılmış Cas9 proteininden oluşur. Bunlar in vitro 

toplanır ve standart elektroporasyon veya transfeksiyon yöntemleri kullanılarak doğrudan hücrelere 

verilebilir. Cas9 RNP'leri, Cas9/gRNA'nın plazmit yoluyla ifadesine kıyasla genomik hedefleri benzer 

verimlilikle parçalayabilirler ve çok çeşitli hücre tiplerinde tek ya da çok gen nakavtları üretilmesi, 

homoloji yönelimli onarım (homology directed repair, HDR) kullanılarak gen düzenlenmesi ve büyük 
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genomik delesyonlar oluşturulması gibi CRISPR genom mühendisliği uygulamalarının çoğunda 

kullanılabilirler. 

 

Cas9 RNP'lerinin, ne kadar hızlı ifade edildiği ve hücre içerisinde ne kadar süreyle mevcut oldukları, 

CRISPR bileşenlerin plazmit veya viral bazlı dağıtımında farklılık gösterir. Cas9 ve gRNA(lar)’ın 

plazmit yoluyla veya viral olarak dağıtılması, fonksiyonel Cas9-gRNA kompleksleri üretmek için 

hücresel transkripsiyon/translasyon mekanizmalarının kullanılmasını gerektirdiğinden, Cas9 protein 

ifadesinde (>12 saat) belirgin bir gecikmeye neden olacaktır. Her bileşenin ifadesi süresiz olarak 

devam etmekte (lentiviral aracılı dağıtım için) veya hücre bölünmesine doğru DNA kaybolana kadar 

(plazmit veya AAV'ye dayalı dağıtım için) devam etmektedir. Aksine, Cas9 RNP'leri bütün kompleksler 

halinde verilir, transfeksiyondan kısa bir süre sonra yüksek seviyelerde saptanabilir ve protein 

degradasyon yoluyla hücreden hızla temizlenir. Cas9 RNP'lerin farklı kinetik profilinin iki önemli 

sonucu vardır. Birincisi, Cas9 RNP'leri, plazmit aracılı Cas9 ve gRNA iletilmesine kıyasla, 

mutasyonların hedef genlerde oluşma oranını artırabilir; Cas9 RNP'leri, hedef DNA'yı parçalayabilen 

ve transkripsiyona/translasyona gerek duyulmayan fonksiyonel kompleksler olarak teslim edilebilir. 

İkincisi, Cas9 RNP'lerin hücreden hızlı bir şekilde temizlenmesi, Cas9'un hedef dışı kesimi için mevcut 

süreyi azaltarak, CRISPR yönteminin özgüllüğünü artırabilmektedir. Cas9 RNP'lerin yukarıda belirtilen 

özellikleri, Cas9'un sınırlı ifadesinin gerekli olduğu; nakavt üretimi veya homolog rekombinasyon gibi 

CRISPR uygulamaları için yararlı olacaktır. Florofor etiketli dCas9 kullanarak genomik loküsleri 

gözlemlemek gibi Cas9'un uzun vadeli ifadesini gerektiren deneyler, plazmit veya viral aracılı 

dağıtımın uygulanmasını gerektirebilir.  

 

RNP kullanmaya karar verdiniz, şimdi ne olacak? 
 
Cas9-RNP'lerini genom mühendisliğinde kullanmak için genel bir iş akışı aşağıda verilmektedir. İlk 

önce, ilgi alanınızı belirleyen saflaştırılmış Cas9 ve saflaştırılmış gRNA'ları edinmeniz gerekecek. 

gRNA'lar, standart bir gRNA tasarım ilkelerine dayanılarak tasarlanmalı; bir PAM dizisinin yukarı 

yönünden olan ve genomun geri kalanına kıyasla hedefe özgü hedef dizileri seçilmesine özen 

gösterilmelidir. Saflaştırılmış gRNA'lar, bağlanmış gRNA oligolarının PCR amplifikasyonundan veya 

plazmit (Keith Joung'un laboratuvarından Addgene plazmit 42250 gibi) içeren doğrusallaştırılmış bir 

gRNA'nın in vitro transkripsiyonu ile üretilebilir. Cas9 (ya da Cas9'un bir varyantı), Cas9 ifade plazmitini 

kullanan bakterilerden izole edilebilir, bu plazmitler Yenilikçi Genomik Girişimi'nden (Innovative 

Genomics Initiative) Jacob Corn'ın grubundan da elde ebilebilir. Çoğu durumda, His-etiketli Cas9 

bakteri hücrelerinde ifade edilir ve daha sonra nikel afinite kromatografisi kullanılarak saflaştırılır. 
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Alternatif olarak, saflaştırılmış Cas9, NEB ve Thermo Fisher gibi çeşitli ticari kaynaklardan da satın 

alınabilir.  

 

Hedef hücrelere Cas9 RNP dağıtılması tipik olarak lipit aracılı transfeksiyon veya elektroporasyon 

yoluyla gerçekleştirilir. Liang ve ark. 2015, 11 hücre hattında, iki DNA hedefi için Cas9 RNP'lerin lipit 

aracılı transfeksiyonu ile elektroporasyonu karşılaştırdı. Birkaç hücre hattı için, lipit aracılı dağıtım 

tamamen başarısız sonuçlar verirken, elektroporasyon yüksek kesim verimliliği sağlamıştır; bu, 

elektroporasyonun transfekte edilmesi zor hücre tipleri için daha uygun olabileceğini düşündürmektedir. 

İlginç bir şekilde, lipit aracılı Cas9 RNP dağıtım direnci olan hücre tiplerinin ayrıca lipit aracılı plazmit 

dağıtımına dirençli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, spesifik hücre türüne,  lipit reaktifleri kullanarak 

plazmit sunmak zorsa, RNP'leri de vermek zor olabilir. Fakat Zuris ve ark. 2014, lipit aracılı dağıtımın in 

vivo kültürdeki fare dış saç hücrelerinde ve kültürdeki insan hücrelerinde, genetik hedefleri değiştirmek 

için kullanılabileceğini ve lipit kimyasındaki son gelişmelerin lipit aracılı Cas9 RNP dağıtım verimliliğini 

artırabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, Cas9 RNP'leri için bir dağıtım yöntemi seçmek, belirli hücre 

türü için bazı denemeler ve optimizasyon gerektirecektir. Hücreleriniz Cas9 RNP'ler ile muamele 

edildiği zaman, düzenlemenizi; bireysel klonları izole ederek ve Sanger dizileme ile hedef lokusu 

tarayarak veya kesim yeterliliğini analiz ederek (restriction digest-based assay) doğrulamanız gerekir.  

 

Hepsini Sarmala 
 

Özetle, CRISPR deneyinizde Cas9 RNP'leri kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Cas9 RNP'leri hızla 

üretilebilir ve tamamen işlevsel Cas9-gRNA kompleksleri olarak doğrudan hücrelere gönderilebilir. 

Cas9 RNP'leri, oligoları plazmite klonlama gerekliliğini ortadan kaldırır; bu da araştırmacıların 

gRNA(lar) tasarlamasından 3-4 gün gibi kısa bir süre içinde bir genom düzenleme işlemini 

onaylamasına olanak tanır. Cas9 RNP'leri, transfeksiyondan hemen sonra etkindir ve hücrede hızla 

parçalanır. Bu hızlı bozunum kinetiği, Cas9 RNP'lerinin hedef dışı genleri etkilemesini azaltarak,  hedef 

düzenlenmesine olanak tanır. Elbette, Cas9 RNP'lerin de eksiklikleri vardır. Cas9 RNP'leri kullanmanın 

en büyük dezavantajı ifadelerinin geçici olmasıdır. Bu nedenle, CRISPR bileşenlerinin kararlı veya 

yükseltilmiş ifadesinin gerekli olduğu durumlarda, plazmit aracılı dağıtım veya lentiviral aracılı CRISPR 

bileşenlerin dağıtımı yöntemlerinin kullanılması en iyisi olabilir. 
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Hücrelere Giden Başka Bir Yol = iTOP Proteini  
 

Primer hücreler, aynı hücre tipinden türetilmiş ölümsüzleştirilmiş 

çizgilerden daha iyi bir ilgi alanındaki hücre tipinin doğal 

biyolojisini tekrarlarlar, fakat bunlarınkullanımı teknik 

problemlerle sınırlıdır. Örnek olarak, ilkel hücrelere ilgi geni 

tanıtmak zordur, bu nedenle çoğu primer hücre viral 

enfeksiyona ihtiyaç duyar. Niels Geijsen’in laboratuarından, 

primer hücrelerin sadece protein kullanılarak daha iyi 

transdüksiyon olabileceği tavsiye edilir. Bu yazının sonunda, 

iTOP (osmositoz ve propanebetain tarafından indüklenmiş transdüksiyon) proteinin laboratuarda 

transdüksiyonu ve CRISPR/Cas9 genom düzenleme potansiyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 

 

SADECE GEN AKTARIMINDAKİ PROTEİN 
 
Niels Geijens’in Utrecht’teki grubu, primer hücrelerin gen aktarımı için viral olmayan bir strateji izlemek 

istedi. Ya, DNA ile protein inşa etmek yerine direkt olarak protein alınsa? . Bu yeni bir fikir değil ancak 

birkaç uyarı var. En yaygın protein gen aktarımı (transdüksiyon) stratejisi,  hücreye nüfuz eden bir 

peptit (CPP) ile ilgilenilen proteinin bağlanarak hücreye girme kapasitesin sağlanmasıyla olur. Böyle bir 

hücreye nüfuz eden peptid (CPP) HIV proteini olan bir Tat’ta keşfedilmiştir. Hücreye nüfuz eden peptid 

(CPP) füzyonları bir hücre zarı boyunca yer değiştirebilmesine rağmen, hücreye nüfuz eden peptidin 

(CPP) varlığı, proteinin fonksiyonunu veya konumunu değiştirebilir. Dolayısıyla, hücreye nüfuz eden 

peptitlerin (CPP) yararlılığı durumlara göre değerlendirilmelidir.  

 

D’Astolfo ve arkadaşları, protein transdüksiyonunu incelemek için hücre nüfuz edici peptid (CPP) 

sistemini kurarken, hem saflaştırılmış hücre nüfuz eden peptit (CPP) etiketli proteinin hem de etiketsiz 

bir kontrolün kültürlenmiş hücrelere girebileceği ve bir lüsüferaz reporter (rapörtör gen) ekspresyonunu 

aktive edebileceği konusunda şaşırtıcı bir keşif yaptı. Hücrelere nüfuz eden peptid (CPP), proteinlerin 

hücrelere girmesi için gerekli değildi! Lusiferaz deney protokolü özgüllüğü doğrulandıktan sonra, 

protein saflaştırması için kullanılan tampon bileşenleri, etiketsiz proteinin hücrelere girmesine yardımcı 

olmaları gerektiğini kararlaştırdılar. Daha sonraki çalışmalar, NaCl ve deterjan olmayan sülfobetain 

201'in (NDSB-201) protein dağıtımı/teslimi için gerekli olduğunu gösterdi. D’Astolfo ve arkadaşları, 

iTOP (osmositoz ve propanebetain tarafından indüklenmiş transdüksiyon) terimini bu protein 
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transdüksiyon stratejisini tanımlamak için hazırladı. Daha sonraki çalışmalar ise iTOP'un 

makropinositoz yoluyla işlev gördüğünü gösterdi. 

 

D’Astolfo ve arkadaşları Cre ve çeşitli loxP rapörter genlerini(reporter) kullanan bir dizi primer hücre 

tipinde iTOP’u test etti. Fare ve insan embriyonik kök hücrelerinde çok yüksek rekombinasyon 

yüzdeleri buldular (iki turlu dönüştürmeden sonra %78-79). Hücreye nüfuz eden bir peptit (CCP) 

transdüksiyonuyla karşılaştırıldığında ise iTOP primer fibroblastlarda en az dört kat daha etkilidir. iTOP, 

nöronal ve bağırsak kök hücreleri, dendritik hücreler, embriyonik fibroblastlar, glia hücreleri ve nöronlar 

gibi birincil fare hücrelerinin birden fazla tipinde de çalışır ve transdüksiyon sonrası hücre ölümleri daha 

düşüktür. 

 

CRISPR/Cas9: iTOP UN POTANSİYEL UYGULAMASI 
 
iTOP’u Cre-lox rekombinasyonunu kullanarak test eden D’Astolfo ve arkadaşları iTOP’un CRISPR / 

Cas9 genomu düzenlenmesi ile uyumlu olup olmayacağını merak ediyorlardı. CRISPR/Cas9 yaygın ve 

popülerdi ama onların bu sistemi test etmek için başka bir sebepleri daha vardı. Ne kadar proteinin 

kullanılmasına ve hücrenin devam eden protein üretiminde ne kadar çoklu transdüksiyon olayının 

gerçekleşmesine sebep olduğunu bilmek zordur. Bu sebeplerden dolayıiTOP, geçici protein 

ekspresyonunun uzun süreli etkisi olan ikili sistemler için en uygunudur, Cre veya Cas9 aracılı 

rekombinasyonlar gibi. 

 

iTOP (osmositoz ve propanebetain tarafından indüklenmiş transdüksiyon) ile işlenen/tedavi edilen hem 

primer hESC'ler hem de ölümsüzleştirilen hücreler, Cas9 proteinini ve bir gRNA'yı etkili bir şekilde 

kullanıyor (evet, iTOP da RNA transdüksiyonu için kullanılabilinir),  ardından difteri toksini öldürme etkili 

bir geni hedef alıyor ve klonal popülasyonlar üretmek için tekli kaynaklara ayrılıyor. iTOP tedavisinden 

sonra, hem primer (hESC'ler) hem de kültürlenmiş hücreler, difteri toksinine %70 oranında direnç 

gösterdi, bu da bialelik mutasyonların %70'ini belirtiyor. Önemli olarak, hESC'ler köklerini/kökenlerini 

korudu, ve bu bize iTOP’un CRISPR/Cas9 kök hücre düzenlemesi için oldukça değerli olabileceğini 

gösterdi.  
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Bazıdurumlarda, nonviral transdüksiyonun potansiyel faydaları çoktur. İlk olarak, mutasyona neden 

olan viral entegrasyon riskini ve genomun başka yerindeki gen ekspresyonu değişikliklerini ortadan 

kaldırırır. İkinci olarak, ifade (ekspresyon) geçicidir ki nukleaz toksisitesini düşürebilir veya hedef dışı 

mutasyon oluşturma potansiyelini azaltabilir. Üçüncü olarak, protein saflaştırması (bir protokol 

oluştuktan sonra) viral saflaştırmadan daha az zahmetli olabilir ve virüs çalışması ile ilgil güvenlik 

endişelerini arttırmaz. Ve dördüncü olarak, proteinler ile doğrudan çalışma, viral vektörlerle bağlantılı 

paketleme boyutunun kısıtlamalarını ortadan kaldırır.Tüm bu sebeplerden ötürü, özellikle genom 

düzenleme ile birlikte iTOP, birincil hücre çalışmalarını birçok laboratuar için daha verimli ve 

uygulanabilir hale getirir.  

 

İleri okuma için: 
 
D’Astolfo, Diego S., et al. “Efficient Intracellular Delivery of Native Proteins.” Cell 161.3 (2015): 674-

690. PubMed PMID: 25910214. 
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Gelişmiş CRISPR Genom Düzenlemesi İçin Donör DNA’nın Optimize Edilmesi 
 

CRISPR-Cas9 genomik DNA'yı hedefleyen RNA yönlendirmeli bir nükleazdır. Cas9’un kırmalaraneden 

olan ve konak hücrenin DNA’sını onarankırılmaları onaran faktörlerin karşılıklı etkileşimi, Cas9’un 

genom düzenleme reaksiyonları için oldukça önemlidir. Bu karşılıklı etkileşim iki geniş kategoriye ayrılır 

ve bu nedenle, iki tür düzenleme sonucuna neden olur: Homoloji yöneltilmiş onarım (HDR) yolları ile 

tamir edilen kopmalar bir gen dizisini değiştiriyorken (ki işlevini değiştirir); homolog olmayan son 

birleşim (NHEJ) yolları ile tamir, onarılan Cas9 kopmaları/kırılmaları, hedef gen dizilimlerini (genleri 

inaktive ederek)bozar. HDR, orak hücre anemisine neden olan alelin düzeltilmesi gibi bazı uygulamalar 

için çok önemlidir. Buna rağmen, HDR NHEJ'den daha az oranla görülür ve bu düzenleme 

reaksiyonlarının etkinliği düşüktür. Bu onarma eğiliminin biyolojik sebebini anlamak etkileyici ve 

cevaplanamamış bir sorudur. Son yazımız (Richardson ve arkadaşları 2016) HDR/NHEJ kararını 

etkileyebilecek bazı biyofiziksel parametreleri gözler önüne sermiştir.  

 

Sonuçlarımız önemli bir bilimsel ilkeyi pekiştirecektir: Biyolojik bir süreci ayrıntılı olarak anlamak bu 

işlemi manipüle etmek için yeni stratejiler önerir. Araştırmalarımıza basit bir soru işe başladık, Cas9 ve 

sgRNA, bir DNA hedefiyle nasıl etkileşime girer ve DNA hedefinden ayrılır? Bu sorunun şaşırtıcı cevabı 

ise bizi HDR ile dizi yerlerini değiştirmenin verirmliliğini arttırmak için yeni ve sansasyonel yaklaşımlar 

göstermemizi sağladı.  

 

HDR’Yİ GELİŞTİRMEK İÇİN CAS9 BİYOFİZİĞİNİ ANLAMAK  
 
Yaklaşık 6 saatlik DNA’da kalma süresiyle, Cas9 ayrışma oranlarını ölçüp, katalik açıdan aktif formdaki 

nükleazın bir koparma/kesme işlemi uygulandıktan sonra çok yavaş biçimde ayrıştığını keşfettik. 

Sürpriz olarak ise, katalik olarak inaktif olan dCas9 moleküllerinin özdeş ayrışma hızlarını ölçmüş 

olduk. Bu ölçümleri, kesilmiş DNA’nın serbest bırakılmasına ilişkin daha ayrıntılı araştırmalarla takip 

ettik. Kopmanın her iki tarafında işaretlenmiş substrat DNA’yı laboratuar ortamında(in vitro) kullanarak, 

dördüncü ipliğin/iplikçiğin, tamamlayıcı ssDNA(tek iplikli genom yapıdaki DNA) molekülüne bağlanması 

serbestken(aşağıdaki şekilde salınan iplik), Cas9’un bölünmüş ikilinin dört ipliğinden üçüne sıkıca 

tutunduğunu tespit ettik.   
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Bunun ardından, laboratuar ortamında(in vitro) test ettiğimiz bu modeli, canlının içinde (in vivo) kullanıp 

kullanamayacağımızı merak ettik ve aşağıdaki 3 özelliği tek iplikli genom yapıdaki DNA (ssDNA) için 

keşfettik.  

 

1-Serbest bırakılmış iplikçik için tamamlayıcı olan, 

2-127 bp (baz-çifti) uzunluğunda 

3- PAM-distal tarafında 36 bp ve PAM-proksimalde 91 bp ile  

 

diğer tasarım parametreleriyle tek veya çift sarmallı verici DNA'ya kıyasla daha yüksek frekansları 

(%60'a varan oranda) sürekli olarak destekledi. Örnek tek iplikli/sarmallı donör DNA ve varsayımsal bir 

etki mekanizması aşağıda sunulmuştur. 
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dCAS9 KESME YAPMADAN DNA DİZİLERİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİNİ SAĞLAR 
 
Laboratuar sonuçlarımız ayrıca, katalitik olarak inaktif olan dCas9’un,kesilmemiş hedef DNA’da 

tamamlayıcı olan tek sarmallı DNA ile kabarcık bir yapı oluşturduğunu göstermiştir. Böyle bir yapının 

hücrelerdeki dizilimlerde yer değiştirmeyi sağlayıp sağlayamacağını merak ettik. 3 dCas9 molekülünü 

aralıkları tam belirlenmiş bölgelere hedeflemek, %1’lik bir dizilim değiştirme oranına izin verdi. Bu oran 

elbette yüksek bir olasılık değil ama bu bizi normaldeki Cas9 kesimlerinde karşılaştığımız hataya 

meğilli onarımlardan kurtarmıştı. dCas9 düzenlemesinin altında yatan mekanizmayı hala bilmiyoruz, 

fakat bu dizilim değiştirme yöntemi genetik hastalıkların üstesinden gelmek için çok kullanışlı bir hale 

gelebilir, ancak hataya meğilli gen onarımı bazı felaketlere yol açabilir (geni kırmak, mutasyonu yalnız 

bırakmaktan daha kötü olabilir). 

 

NUKLEOFECTION İLE CRISPR TESLİMİ 
 
Bu yayındaki in vivo(canlı içindeki) düzenleme deneyleri, fonksiyonel Cas9 proteini ve hedefleme 

rehberi RNA'nın elektroporasyon yoluyla hücrelere tanıtıldığı nucleofection adlı bir teknik kullanılarak 

gerçekleştirildi. Bizim laboratuarımızdan ve diğerlerinden(Lin ve arkadaşları 2014, Richardson ve 

arkadaşları 2016, ve Kim ve arkadaşları 2014) elde edilen sonuçlar, bu tekniğin genom kesiminde son 

derece yüksek frekansları ve donör DNA’nın nukleofection reaksiyonuna dahil edildiğinde HDR’nin 

yüksek derecede frekansları desteklediğini gösterir. Nükleofeksiyon için ayrıntılı protokolu plazmid 

sayfalarımızdabulabilirsiniz. Genom düzenleme deneylerini yapan herhangi bir laboratuarı 

nucleofection'u denemek için destekliyoruz; çünkü bu teknik, gen bozmayı veya gen değiştirme 

frekanslarını destekler. Dahası, reaktiflerin maliyeti nispeten mütevazı olup, Cas9 proteini, transkribe 

sgRNA ve isteğe bağlı donör DNA gerektirir. 
 
İleri okumalar için: 
 
1. Richardson, Christopher D., et al. “Enhancing homology-directed genome editing by catalytically 

active and inactive CRISPR-Cas9 using asymmetric donor DNA.” Nature biotechnology (2016). 

PubMed PMID: 26789497.  

2. Lin, Steven, et al. “Enhanced homology-directed human genome engineering by controlled timing of 

CRISPR/Cas9 delivery.” Elife 3 (2015): e04766. PubMed PMID: 25497837. PMCID: PMC4383097.  

3. Kim, Sojung, et al. “Highly efficient RNA-guided genome editing in human cells via delivery of 

purified Cas9 ribonucleoproteins.” Genome research 24.6 (2014): 1012-1019. PubMed PMID: 

24696461. PubMed Central PMCID: PMC4032847. 

https://www.addgene.org/browse/article/16597/
https://www.addgene.org/browse/article/16597/
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CRISPR’IN TERAPÖTİK (TEDAVİ) 
UYGULAMALARI 
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CRISPR’IN TERAPÖTİK (TEDAVİ) UYGULAMALARI 
 

Genom Hastaliklarini Düzenlemede CRISPR/Cas9’u Kullanmak 
 

Hiç şüphe yok ki CRISPR/Cas9 teknolojisi genom düzenleme alanında büyük bir atılım olmuştu. Aralık 

2013’ te Cell Stem Cell dergisinde yayınlanan iki çalışmanın ardından bu teknolojinin laboratuvarda 

başarı sağlaması klinikte de yerini bulabiliceğini gösterdi. 

 

Çin Bilimler Akademisi'nden Jinsong Li'nin önderliğindeki bir 

ekip, farelerde kataraktlara neden olan dominant mutasyona 

sahip bir gende Cas9 mRNA'sı ve zigotlarda bu mutant alleli 

hedefleyen bir gRNA'nın ortak enjeksiyonuyla 

düzeltilebileceğini buldu. Hollanda Hubrecht Enstitüsünde 

Hans Clevers liderliğindeki bağımsız bir ekip, kistik fibrozlu 

hastaların bağırsak kök hücrelerinde homolog 

rekombinasyon ile kistik fibroz transmembran iletken 

reseptörünü (CFTR) düzeltmek için CRISPR/Cas9 genom 

düzenleme sistemini kullandı. 

Soldaki Crispr ile katarakt tedavisi yapılmış fare. 
Sağdaki kataraktlı kontrol faresi.  Jinsong Li. 
 

CRISPR ile düzenleme 
 
California Üniversitesi Berkeley'den her iki çalışmada da yer almayan bir Addgene mudisi ve CRISPR 

uzmanı olan Jennifer Doudna "Bu iki makaleyi gördüğümde çok heyecanlıydım," dedi. "Bunlar, gerçek 

olarak fenotipik etkiye sahip iki hastalıkta nokta mutasyonlarının düzeltilmesi için genom düzenlemenin 

kullanılmasının ilk doğrudan gösterimidir".Diğer genom düzenleme tekniklerine kıyasla CRISPR/Cas9 

‘un farkı, kullanım kolaylığıdır."Bu oldukça basit bir teknoloji," diye açıklıyor Doudna, teknolojiyi bu 

kadar kolay erişilebilir hale getirmedeki rolü için Addgene'e borçlu olduklarını açıkladı."Bu nedenle, 

teknolojinin farklı laboratuarlarda farklı uygulamalar için benimsendiğini görüyoruz." 

 

Li’nin ekibi, CRISPR/Cas9'un çok çeşitli organizmalarda mutasyonlar üretmek için kullanıldığına dikkat 

çekti ancak etkili bir şekilde hastalığı düzeltme potansiyeli henüz gerçekleşmedi. Araştırmacılar, Crygc 

olarak bilinen ve farelerde baskın bir katarakt bozukluğuna neden olan tek gen kopyasının potansiyelini 

https://www.addgene.org/Hans_Clevers/
https://www.addgene.org/Jennifer_Doudna/
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keşfetmeyi seçti. Tüm bunlar söylendiğinde ve yapıldığında, araştırmacılar 24 farenin hastalığını 

iyileştirmişti. 

 

Bu sırada Hans Clevens ve çalışma arkadaşları CRISPR’ı, iki sistik fibroz hastasından izole edilen 

yetişkin kök hücrelerdeki hastalık tedavisinin düzeltmede uyguladılar. Klonla büyütülmüş 

organoidlerdeki genin işlevsel olarak düzeltilmesini gösterebildiler. 

 

Kistik fibroz çalışmasının ilk yazarı olan Gerald Schwank, "Organoid kültürlerdeki yetişkin kök 

hücrelerin genomları kararlı olduğu için bu hücrelerdeki CRISPR tedavisi büyük potansiyele sahiptir" 

dedi. Bununla birlikte, hastalık çoklu organ sistemlerini etkilediğinden; kistik fibroz, gen terapisi için en 

uygun aday olmayabilir. 
 
 

Diğer Sorunlar 
 

"Bence yakın gelecekte genetik hastalıkları iyileştirmek için CRISPR kullanmak kesinlikle mümkün" 

diyor Li ve buna göre öncelikle sıralanacak bazı şeyler var.Hedef dışı etkilerin potansiyeli büyük bir 

sınırlamadır. Düzenleme verimliliği % 100'e yaklaşana kadar prosedürün de tamamlanması gerekecek. 

 

Doudna, "Crispr’ ın tamir için yeterince doğru ve etkili olduğundan emin olmamız gerekiyor," dedi. "Bu 

uygulama da zor olamaz. Bu çalışmalar, terapötik olarak düşünülmesi için yeterince iyi sonuç 

verebileceğini önermektedir. Doudna, CRISPR/ Cas biyolojisinin hala cevaplanması gereken çok 

sayıda temel sorusu olduğunu ve bu ayrıntıların California laboratuvarının ve diğerlerinin başlıca 

meşgul olmaya devam edeceğini belirtti. “Bu hedef dışı etkiler  önemlidir” dedi. "Ayrıca,  yarılma 

bölgelerinin nasıl onarılabileceği konusunu da ele almamız lazım." Bu bilgiler, bilim insanları için 

Crispr’ın düzenleme verimliliğini etkisi üzerinde kritik öneme sahip olacak. 

 

İleri okumalar için: 
1. Wu, Yuxuan, et al. “Correction of a genetic disease in mouse via use of CRISPR-Cas9.” Cell Stem 

Cell13.6 (2013): 659-662. PubMed PMID: 24315440. 

2. Schwank, Gerald, et al. “Functional repair of CFTR by CRISPR/Cas9 in intestinal stem cell 

organoids ofcystic fibrosis patients.” Cell Stem Cell 13.6 (2013): 653-658. PubMed PMID: 24315439.
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DMD’li Farelerin CRISPR Gen Düzenlemesi  İle Tedavi Edilmesi 
 

CRISPR'nin temel araştırmalarındaki başarısını gördükten sonra, araştırmacılar onu klinik ortamda 

uygulamak istiyorlar. CRISPR genellikle hayvanlarda somatik hücre modifikasyonunu, hastalığa neden 

olan mutasyonları onarmak veya eklemek için kullanılır; ancak son zamanlara kadar hastalığı postnatal 

(doğum sonrası) olarak tedavi etmek için kullanılmamıştır. Science'da eşzamanlı olarak yayınlanan üç 

makale, CRISPR'nin gelecekteki preklinik ve klinik çalışma için önemli bir konsept olduğunu gösteren 

postnatal bir fare modelinde genetik bir hastalığı tedavi edebildiğini göstermiştir. 

 

Duchenne Musküler Distrofi: En Yaygın Kalıtsal Hastalık 

 

Hedeflenen genetik hastalık olan Duchenne musküler distrofisi (DMD), X'e bağlı resesif bir hastalıktır 

ve yaklaşık 5000 erkekte 1’ini etkilemektedir. DMD öncelikle, uygun kas fonksiyonu için gerekli olan 

distrofin isimli proteinde çerçeve kayması(frameshift) mutasyonlarına neden olur. Distrofin işlevini 

yerine getirmezse, 30 yaş civarında ölümle sonuçlanan ilerleyici kas kayıpları yaşanır. DMD üzerine 

yapılan araştırma miktarına rağmen, hala iyi bir tedavi mevcut değildir. 

 

Gen dizisinin büyük bir kısmı gereksiz gibi görünen distrofin geni oldukça büyüktür(79 ekzon). Distrofin,  

45. ve 55. ekzonlarındaki mutasyonel bölge içerisinde, küçük fakat en azından kısmen de olsa işlevsel 

protein üretimi için proteinin okuma çerçevesini koruyan çok sayıda ortak delesyon bölgesine sahiptir. 

Bu mutasyona sahip bireyler genellikle asemptomatiktir veya Becker musküler distrofi (BMD) olarak 

bilinen hafif bir semptoma sahiptirler. 

 

Distrofin geninin büyüklüğü, gen terapisi yoluyla verilmesini zorlaştırdığı için araştırmacılar, farklı bir 

yaklaşım üzerine odaklandılar. Distrofinin daha kısa formları hala işlevsel olabilir, ekzon atlama ise 

DMD tedavisi için iyi bir seçenektir. Klinik çalışmalarda, distrofin transkripti üzerindeki mutasyona 

uğramış eksonları çıkarmak için oligonükleotid ekson atlama tedavisini (OEN) kullanıldı. Ne yazık ki, 

oligonükleotidler kas fonksiyonunu az bir oranda geliştirir ve düzenli olarak enjekte edilmeleri gerekir. 

 

Distrofin ve Genom Düzenleme 
 
Kompleks oligonükleotid tedavisi birçok zorlukla sonuçlandığından, araştırmacılar ekzon atlamaya 

yönelik genom düzenleme yaklaşımlarını araştırmaya başlamışlardır. Addgene mudisi Charles 

Gersbach'ın laboratuvarı, çinko parmak nükleazlarını(ZFN) DMD hasta miyoblastlarındaki 51. ekzonu 

çıkarmak için kullandı. 51. ekzonun % 13'lük bir çıkarma oranını gözlemleyerek uygun şekilde lokalize 

http://www.sciencemag.org/news/2015/12/crispr-helps-heal-mice-muscular-dystrophy
http://www.sciencemag.org/news/2015/12/crispr-helps-heal-mice-muscular-dystrophy
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edilen distrofin ile sonuçlandırıldı. Sonraki bir altçalışmada ise, hasta miyoblastlarında 51. ekzonu veya 

45-55. ekzonları silmek için iki gRNA ile CRISPR'yi kullandılar; DMD farelerine enjekte edildiğinde, bu 

hücreler fonksiyonel distrofini eksprese ettiler. 

 

Genlerin in vivo düzenlenmesi hücre kültüründen çok daha zordur, fakat Ran ve arkadaşları farelerde 

doğum sonrası genom düzenleme için CRISPR ve Adeno-ilişkili virüsün(AAV'nin) birlikte 

kullanılabileceğini göstermiştir. Peki, bu yaklaşım, distrofin ekzon atlamasıyla birlikte çalışabilir mi? 

Böyle bir tedavinin başarılı olabilmesi için birden fazla gereklilik yerine getirilmelidir. İlk olarak, CRISPR' 

ın, distrofin geninin hassas şekilde düzenlenmesinin gerçekleşeceği kalp ve iskelet kası hücrelerine, 

hedef dışı düzenleme riski en düşük düzeyde olacak şekilde aktarılması gerekecektir. Terapinin 

zamanla devam etmesi için, kök hücre düzenlemesi son derece cazip hale gelecektir. Kök hücre 

düzenlemesi gerçekleşirse, zamanla istenmeyen mutasyonların birikmesini engelleyecek CRISPR 

bileşenleri, yalnızca kısa bir süre ifade edilmelidir. 

 

DMD hastalığı özellikle genom düzenleme için çok uygun olduğundan, CRISPR tedavisinin kanıtı için 

iyi bir seçimdir. Ekzon atlaması homolog olmayan uç birleşimi (NHEJ) yolu boyunca ilerlediğinden, 

homoloji direkt tamir (HDR) yolu, olgun dokularda sorunsuz bir şekilde baskılanma olur.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duchenne kas distrofisi için ekzon atlama stratejileri. gRNA'lar, NHEJ yoluyla silindiğinde, distrofin 
okuma çerçevesini eski haline getiren tek veya birden çok ekzon birleşik olarak tasarlanabilir. İntronik 
bölgede gRNA'lar bağlanır, bu nedenle düşük frekanslı indeller çerçeve kaymalarına neden olmaz. 
Figür Osterout ve ark. CC-BY 4.0 lisansı altında. 
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Long, Nelson ve Tabebordbar ve onların çalışma arkadaşları, ekzon atlama tedavisini denemek için 

distrofin geninde 23. ekzonda bir mutasyona sahip olan DMD’li fareleri seçtiler. Long ve çalışma 

arkadaşları SpCas9'u AAV9 ile birlikte kullanırken Nelson ve Tabebordbar ve onların çalışma 

arkadaşları sırasıyla AAV8 ve AAV9 ile daha kısa SaCas9 kullandı. Her bir çalışmada biraz farklı 

yöntemler kullanmasına rağmen, her biri kardiyak ve iskelet kasında aynı pozitif fenotipler gözlemlendi. 

Genom düzenleme frekansı düşük olsa bile, muhtemelen bu mRNA anlamsız-aracılı bozunmaya 

maruzkalmadığından ekzon atlamış mRNA'nın rölatif miktarı yüksektir. Nelson ve çalışma arkadaşları 

bir deneyde sadece %2 oranında genomda düzenleme gözlemlediler.Ekzon atlanmış transkriptin 

toplam distrofin mRNA'sının %59'unu oluşturduğunu tespit ettiler. Tabebordbar, Long ve onların 

çalışma arkadaşları, distrofin eksprese eden kas hücrelerinin yüzdesinin zamanla arttığını ve üç 

çalışma grubu da normal tip hücreler seviyenin <%10'unda Western Blot yöntemi üzerinden distrofin 

ekspresyonunu doğruladığını göstermiştir. Kas histolojisi ise, iltihaplanma ve nekrozu genetik olarak 

düzenlenmemiş hayvanlara kıyasla belirgin şekilde azaltarak geliştirildi. Kavrama kuvveti, spesifik 

kuvvet ve diğer kas testlerinde, kas fonksiyonu, normal tip hücre seviyelere değil de anlaşılır bir şekilde 

geliştirildi. Hedef dışı etkilerle ilgili olarak, her grup tahmin edilen en yüksek on bölgedeki hedef dışı 

aktiviteye çok düşük oranda veya hiç rastlamamıştır. 

 

Her bir makale, CRISPR DMD terapisine ek, terapinin eşsiz yönlerini karakterize etmektedir. Long ve 

çalışma arkadaşları Adeno-ilişkli virüs-CRISPR'nın, bu tür düzenlemeyle ilgili tartışmalara verilen 

önemli bir bulgu olan belirgin bir somatik hücre modifikasyonuna neden olmadığını göstermektedir. 

Tabebordbar ve çalışma arkadaşları musküler kök hücrelerinin bu yaklaşımla değiştirildiğini ve 

düzenlemelerin uzun vadede devam edeceğini göstermektedir. Bu sonuca göre Nelson ve çalışma 

arkadaşları distrofin gen yenilenmesinin en az altı ay sürdürüldüğünü buldu. 

 
CRISPR Düzenlemesinin Klinik Kullanımda Gelecekteki Yönü ve Engeller 
 
Farelerde CRISPR aracılı ekzon atlama yaklaşımının başarısı göz önüne alındığında, DMD 

araştırmacılarının çok heyecanlı olduğu gözlemlendi. Bu yaklaşım ataksi telenjektazisi, doğuştan 

oluşan glikozilasyon bozukluğu ve Niemann-Pick tip C'yi içeren baz ekleme defektlerinin neden olduğu 

bir dizi nadir görülen genetik hastalık için de geçerli olabilir. Burada adı geçen üç DMD çalışması 

CRISPR gen terapisi için büyük bir adım teşkil etse de, DMD' de bulunan hasarın CRISPR ile tedavi 

etmek istenilen diğer genetik hastalıklardan daha basit bir durum olduğunu anlamak önemlidir. 

Yukarıda görüldüğü gibi, DMD, "her hastalığa en uygun"  homolog olmayan uçbirleştirme aracılı(NHEJ) 

düzenleme yöntemi ile tedavi edilebilir, ancak diğer çoğu hastalıkta, daha küçük hasta 

popülasyonlarına göre uyarlanmış homoloji direkt tamir(HDR) aracılı hassas düzenleme gereklidir. 
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DMD CRISPR tedavisinin klinikte kullanımı için halen daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.İlk olarak, 

CRISPR aktarımı aşağıda belirtilen durumlar için optimize edilmeli: 

 

1. Vücuttaki musküler hücrelerinin yüksek bir yüzdesine, özellikle kök hücrelerine ulaşılması. 

2. Adeno-ilişkili virüs(AAV) vektörünün olası immünojenikliğinin çıkarılması. 

 

CRISPR aktarımı optimize edildikten sonra, genin fenotipinin ne kadar sürede yenileceği önemli ve 

genin ömrününün tedavi ile artıp artmayacağını öğrenmek daha da önemlidir. Bu çalışma, geleneksel 

olarak 23. ekzon mutasyona uğramış fare modelinde değil de, insan ile ilgili  45.-55. ekzon 

mutasyonları bulunan fare ve büyük hayvan modellerinde yapılmalıdır. Kas içindeki istenmeyen 

somatik hücre düzenlemesi gibi potansiyel hedef dışı etkiler uzun bir süre boyunca titizlikle 

incelenmelidir. ESpCas9 ve SpCas9-HF gibi yüksek güvenilirliğe sahip Cas9'lar, hedef dışı 

düzenlemeyi azaltmak için keşfedilmelidir. Kısa süreli CRISPR ekspresyonu, özellikle hedef dışı kalma 

süresinin potansiyelini azaltacağı için düşünülse de bu yaklaşım, istenilen fenotipi korumak için sağlam 

kök hücre düzenlemesini gerektirecektir. 

 

Hassasiyete sahip genom düzenlemesi, yukarıdaki gibi pek çok zorluklarla karşı karşıyadır. Başlıca 

zorluk, olgun dokularda HDR’yi upregüle etmektir, çünkü bu süreç nokta mutasyonlarını tam olarak 

düzenlemek için gereklidir. HDR'nin upregülasyonuna ilaveten, CRISPR tarafından yeni mutasyonların 

başlamasını önlemek için NHEJ'nin baskılanması gerekir; ekzon bölgelerinin düzenlenmesi burada 

ekzon atlama yaklaşımlarında kullanılan intronik düzenlemeden çok daha fazla risk taşır. Çoğu genetik 

hastalıkta, mutasyonel manzara geniş ve oldukça çeşitlidir, bu farklı mutasyonları uyuşturmak için 

birçok farklı CRISPR tedavisinin geliştirilmesini gerektirir. Her  bir terapide verimlilik ve hedef dışı risk 

ayrı ayrı değerlendirilmeli, böylece klinik onay süresinin uzatılması sağlanmalıdır. 

 

Hassas düzenleme ile ilgili zorluklar olsa bile, böyle bir ilerlemenin DMD'nin en uygun durum olduğunu 

teşvik etmesi cesaret vericidir. Bu yaklaşımın güvenliği ve verimliliği optimize edilebiliyorsa, DMD klinik 

olarak CRISPR ile tedavi edilen ilk hastalıklardan biri haline gelebilir. CRISPR gen düzenlemesi için 

birçok engel olsa da teknolojinin ilerleme hızı göz önüne alındığında hassas gen düzenleme işlemleri 

de beklediğimizden daha yakın olabilir. 
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CRISPR İle HIV-1 Virüsü Hedefleme 
 

Şu anda dünya genelinde 25 milyondan fazla insan HIV-1 lentivirüs ile enfekte durumdadır. Bugün, 

antiviral tedavilerle virus kanda bulanamayacak şekilde HIV-1 kontrol altına alınabilir. Ancak virüs 

tamamen kaybolmaz;  latent enfekte hücrelerde saklanır. Gerçekten HIV-1'i tedavi etmek için, 

araştırmacılar bu gizli viral rezervuarları yok etmelidirler ve CRISPR bu zor işi başarmanın yolu olabilir! 

Temple Üniversitesi'ndeki Kamel Khalili'nin laboratuarı, CRISPR-HIV terapötikleri için 2 potansiyel 

strateji sundu. İlki dCas9-SAM kullanarak HIV-1 transkripsiyonunu aktive etmek ve enfekte olmuş 

hücreleri yok etmek, diğeri ise doğal tip Cas9 kullanılarak enfekte olmuş hücrelerden HIV-1 genini 

çıkarmak CRISPR'nin HIV 1 ile in vitro koşullarda nasıl boy ölçüşebileceğini ve klinik başarı için hangi 

engellerin üstesinden gelmesi gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin. 

 

ART and HIV-1 Reservoirs 

 
HIV-1, bağışıklık sisteminde, özellikle CD4+ T hücrelerine enfekte olur ve neticede tedavi edilmemiş 

bireylerde edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) yol açar. AIDS'in semptomları hızlı kilo kaybı 

ve sağlıklı bireylerde genellikle görülmeyen fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, genel 

enfeksiyon riskindeki artışı içerir. Antiretroviral tedavi (ART) plazmadaki HIV-1'i neredeyse elemine 

eder ve HIV-1 hastalarının yaşam beklentisini ve kalitesini artırabilir. Bununla birlikte, ART HIV-1'in 

tamamen iyileşmesini sağlamaz. ART'yi durduran hastalarda, latent enfekte hücrelerde bulunan viral 

rezervuarlar nedeniyle viral düzeyler kısa zamanda tedavi öncesi seviyelere yeniden yükselir. ART ile 

tedavi edilen hastaların plazma HIV-1 seviyeleri düşmüş olmasına rağmen bu hastalar demans, 

bağırsak bozuklukları, sinir hasarı ve kalp hastalığı gibi diğer kronik hastalıklar için yüksek risk 

altındadırlar. Artan kronik hastalık riski latent HIV rezervuarlarına, kronik inflamasyona ve ART'nin 

negatif metabolik etkilerine bağlıdır. 

 

Vücut neden bu rezervuarları yok etmek için immun yanıt oluşturamıyor? Esasen bağışıklık sistemi, 

yanıt vermesi gereken herhangi bir tehdit görmemektedir. Latent enfekte hücreler viral proteinleri çok 

az ürettikleri ya da hiç üretmedikleri için immün sistemden kaçarlar. Bu sorunu çözmek için iki strateji 

öne sürülmüştür. Birincisi, "şokla ve öldür", latent HIV'in reaktive olmasıyla enfekte olmuş hücrelerin 

viral proteinler üretmesini ve sitotoksisite ya da immun yanıt yoluyla ölmelerini hedefler. İkinci strateji 

ise; HIV-1 genomunun enfekte olmuş hücrelerden basitçe çıkarılmasıdır ve bu CRISPR'nin ortaya 

çıkışı ile daha gerçekçi bir fikir haline gelmiştir. 
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‘Şoklamak ve Öldürmek’ için CRISPR/Cas9 SAM kullanma 

 

HIV enfekte rezervuarı "şokla ve öldür" ile yok etmek için, araştırmacılar daha önce entegre HIV-1 

genomunun transkripsiyonunu artırmak için histon deasetilaz (HDAC) inhibitörleri kullandılar. Hedefe 

yönelik bir yaklaşım için Zhang ve ark. Addgene'den temin edilebilen CRISPR/Cas9 Sinerjistik 

Aktivasyon Mediatörleri (SAM) sistemine geçti. Bu sistem, transkripsiyonu etkinleştirmek için yaygın 

olarak kullanılan dCas9-VP64 füzyonunu kullanır, fakat transkripsiyonel aktivasyonu arttırmak için iki 

ilave aktivasyon bölgesi (MS2 ve p65) vardır. 

 

Zhang ve ark. bir promotör olarak görev yapan, HIV-1 genomunun 5 'uzun terminal tekrarını (LTR) 

hedefleyen çoklu gRNA'lar tasarladılar, ve SAM' ın hedeflediği enhancer bölgenin NF-KB bağlanma 

bölgelerinin yakınındaki HIV promoter-luciferaz yapılarının aktivasyonunu arttırdığını buldular.Birden 

fazla HIV-1 latent T hücre dizisinde, latent mikroglial hat gibi,  CRISPR/Cas9 SAM ile tedavi, HIV-1 

promotörü tarafından kontrol edilen GFP ekspresyonu ile ölçülen aktive edilmiş HIV-1'li hücrelerin 

yüzdesini arttırdı. HIV-1 toksik proteinleri üretebilen hücre hatlarında, CRISPR/Cas9 SAM gerçek bir 

"şokla ve öldür" yanıtını gösteren apoptosise neden oldu. 
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CRISPR HIV-1 Terapisindeki Engeller 

 

 
 

CRISPR kullanıma girmeden önce, ZFN ve TALEN yöntemi ile HIV-1 genomu düzenleme, öncelikle 

HIV-1'in bir hücreye girmek için kullandığı reseptör olan CCR5'in bozulmasına odaklandı. ZFN ve 

CRISPR/Cas9, HIV-1 replikasyonu için gerekli genlerde mutasyonlar yaratmak için de kullanılmıştır. 

Bununla birlikte, bu yaklaşım bazı viral protein üretimine izin verebilir, bu nedenle araştırmacılar HIV-1 

genomunu enfekte olmuş hücrelerden hassas bir şekilde çıkarmakla ilgileniyorlar. İlk olarak ZFNler bu 

amaçla kullanıldı, ancak araştırmacılar CRISPR / Cas9'un kullanılmasının verimliliği artırabileceğini ve 

hedef dışı etki olasılığının azaltabileceğine inanıyorlar. 

 

Böyle bir tedavide, CRISPR/Cas9’un her enfekte olmuş hücreden HIV-1 genomu çıkarması ve bu 

hücrelerin yeniden enfekte olmasını önlemesi gerekir. Kaminski ve ark. HIV-1 5' ve 3' LTR'leri 

hedeflemek için gRNA'lar tasarladı ve bunları Cas9 ile birlikte T cell line 2D10'da eksprese etti. PCR 

amplifikasyonu ve toplanan numunelerin Sanger dizilemesi, HIV-1 genomunun çoğunun eksize 

edildiğini ve LTR'lerin sadece küçük bir bölümünün birleşmesine neden olduğunu gösterdi. Klonal 

Cas9/gRNA eksprese eden hücre popülasyonları aynı zamanda HIV-1 enfeksiyonuna karşı bağışıklık 

kazandı. 

 

Önemli olan, hedef dışı etkilerin saptanmamasıdır. Kaminski ve ark. Cas9/gRNA ekspresyonu ile hücre 

canlılığı, hücre döngüsü ilerlemesi veya apoptoz üzerinde olumsuz bir etki gözlemlemedi. Yapılan 

analizlerde, hedef dışı hedef bölgelerde gRNA hedef sekansına uyan 7 mismatches bölgesinde,Cas9 

bölünmesine dair herhangi bir kanıt bulunmadı. 
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Kaminski ve ark. CRISPR tarafından kurtulup kurtulamayacaklarını görmek için HIV-1 ile enfekte olmuş 

T hücrelerinde prosedürlerini test etti. Sağlıklı bireylerden CD4+ T hücreleri izole edildi, çoğaltıldı ve 

HIV-1 ile enfekte edildi. İki HIV-1 suşu için Cas9 / gRNA lentiviral ekspresyonu, HIV-1 kopya sayısını 

önemli ölçüde azalttı, ancak etkinlik suşlar arasında% 48-100 arasında farklılık gösterdi. Benzer bir 

deneyde, CRISPR, iki HIV-1 ile enfekte hastalardan izole CD4+ T hücrelerinde HIV-1 kopya sayısını% 

50'nin üzerine düşürdü. Bu heyecan verici bir bulgu olmasına rağmen, bu HIV-1 hastalarının ART'ye 

uygun olmadığına dikkat etmek önemlidir, bu nedenle bu deney, çoğu HIV-1 hastasında bulunan ART 

kaynaklı viral kontrol yerine aktif HIV-1 enfeksiyon periyodunu modellemektedir. 

 

HIV-1'i CRISPR / Cas9 ile Genomdan Kesme 

 

Bu yöntemlerin her ikisi de klinik öncesi HIV-1 araştırmasında hayvan modellerinde izlenmesi gereken 

heyecan verici ilerlemeleri temsil eder ve hangi yaklaşımın daha başarılı olabileceğini söylemek güçtür. 

"Şokla ve öldür" viral rezervuarı tüketmek için HIV-1 ile enfekte olmuş hücreleri öldürme avantajına 

sahiptir ve bu yaklaşım fonksiyonel bir Cas9 nükleazına ihtiyaç duymamaktadır, bu nedenle anormal 

DNA bölünme potansiyeli yoktur. Doğrudan HIV-1 bölünmesi T-hücrelerinin hayatta kalmasına izin 

verir, ancak tekrar enfeksiyonu önlemek Cas9 / gRNA'ların sürekli olarak ekspresyonunu gerektirir ve 

bu da daha yüksek hedef dışı bölünme oranlarına neden olabilir. 

 

Her iki durumda da, in vitro çalışmanın bir hayvan modeline dönüştürülmesi iki temel engelle karşılaşır. 

Birincisi, CRISPR moleküllerinin tüm hedef hücrelere iletilmesidir. Viral rezervuarın multipl organ 

sistemlerine yayılmış olması nedeniyle, bu hedef özellikle zor olabilir. HIV-1'in  T-hücre alt kümesiyle 

sınırlı olduğu durumlarda, her iki yaklaşım enfeksiyonun erken döneminde daha başarılı olduğunu 

ispatlayabilir, ancak yeterli sayıda T hücresinin köklü bir viral rezervuarı ablasyona uğratmasının 

mümkün olup olmadığı belirsizdir. 

 

CRISPR HIV-1 tedavileri için ikinci bir zorluk, sekans özgünlüğüdür. Antiviral tedaviler, protein yapısı 

seviyesinde HIV-1'i hedeflerken, CRISPR gRNA'ları DNA sekansına spesifik bağlanmayı gerektirir. 

Hastaların HIV-1 genomlarının, "şokla ve öldür" ya da viral eksizyon yaklaşımları için optimal gRNA'ları 

belirlemek için dizilenmesi gerekecek ve bu gRNA'ların her birinin hedef üzerinde yüksek bağlanma ve 

düşük hedef dışı bağlama için doğrulanması gerekecektir. HIV-1'in PAM veya tohum dizisi 

mutasyonları yoluyla CRISPR tedavilerine direnç geliştirebilmesi de mümkündür. Çoklu gRNA'lar bu 

sorunun üstesinden gelmek için kullanılabilir, tıpkı ART'nin direnci geliştirme ihtimalini düşürmek için 

birden fazla ilaç içermesi gibi. 
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Kaminski ve ark. sonuçlarını yayınladılar, Wang ve ark. HIV-1'in, ya LTR'leri ya da gerekli genleri hedef 

alan CRISPR/Cas9 ile indüklenen modifikasyondan kaçabileceğini gösterdiler. Bu kaçış 

mutasyonlarının çoğu Cas9 kesim bölgesinin yakınında yer aldı ve Wang ve ark.  bazı Cas9 türevli 

indels'in viral fonksiyonu ortadan kaldıramayacağına, bunun yerine CRISPR/Cas9'a karşı direnci teşvik 

ettiğine karar verdiler. Bu sonuçlar hayal kırıklığı oluşturmakla birlikte, bu deneylerin hücre kültüründe 

yapıldığını ve hücrelerin sadece Cas9/gRNA'nın kararlı şekilde eksprese edilmesinden sonra HIV-1 ile 

enfekte edildiğini belirtmek önemlidir. Bu modelde viral üretim, latent HIV-1 enfeksiyonundan daha 

yüksektir; bu, "kaçış" virüsünün bulaşmasını ve bitişik hücreleri bulaştırmasını kolaylaştıracaktır. 

CRISPR/Cas9 kaçışının bir hayvan modelinde ortaya çıkıp çıkmadığını belirlemek önemlidir. Bu kaçış 

mutasyonları sık görülürse, dCas9 aracılı "şok ve öldürme" stratejisi doğrudan bölünmeden daha iyi bir 

seçenek olabilir. 

 

Bu bulguların tedaviye çevirmenin potansiyel zorluklarına rağmen, bu makaleler HIV-1 tedavisine 

ulaşabileceğimiz noktasında deliller sunulduğunu ortaya koymaktadır. Benzer çalışmalar CRISPR'nin, 

diğer viral enfeksiyonlarla, özellikle de dünya çapında 250 milyondan fazla insana bulaşan bir hastalık 

olan Hepatit B fare modeliyle mücadele etmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Daha önce CRISPR 

alanında gördüğümüz gibi, tek bir teknolojik uygulama izlemede elde edilen dersler başkalarına fayda 

sağlayabilir ve araştırma hızını artırabilir. Addgene de, dünyadaki en yaygın hastalıkların birçoğu için 

yeni terapötik olanakların ortaya çıkacağı in vivo CRISPR dağıtımının önümüzdeki birkaç yıl içinde 

daha çekici hale gelmesini umuyor. 

 

 



235 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

İleri okumalar için: 
 
1. Zhang Y, Yin C, Zhang T, Li F, Yang W, Kaminski R, Fagan PR, Putatunda R, Young WB, Khalili K, 

HuW. CRISPR/gRNA-directed synergistic activation mediator (SAM) induces specific, persistent and 

robustreactivation of the HIV-1 latent reservoirs. Sci Rep. 2015 Nov 5;5:16277. PubMed PMID: 

26538064. PubMedCentral PMCID: PMC4633726. 

2. Kaminski R, Chen Y, Fischer T, Tedaldi E, Napoli A, Zhang Y, Karn J, Hu W, Khalili K. Elimination of 

HIV-1Genomes from Human T-lymphoid Cells by CRISPR/Cas9 Gene Editing. Sci Rep. 2016 Mar 

4;6:22555. PubMedPMID: 26939770. PubMed Central PMCID: PMC4778041. 

3. Wang Z, Pan Q, Gendron P, Zhu W, Guo F, Cen S, Wainberg MA, Liang C. CRISPR/Cas9-Derived 

Mutations Both Inhibit HIV-1 Replication and Accelerate Viral Escape. Cell Rep. 2016 Apr 5. PubMed 

PMID:27068471. 

4. Ramanan V, Shlomai A, Cox DB, Schwartz RE, Michailidis E, Bhatta A, Scott DA, Zhang F, Rice 

CM,Bhatia SN. CRISPR/Cas9 cleavage of viral DNA efficiently suppresses hepatitis B virus. Sci Rep. 

2015 Jun2;5:10833. PubMed PMID: 26035283. PubMed Central PMCID: PMC4649911. 

5. Khalili K, Kaminski R, Gordon J, Cosentino L, Hu W. Genome editing strategies: potential tools for 

eradicating HIV-1/AIDS. J Neurovirol. 2015 Jun;21(3):310-21. PubMed PMID: 25716921. 

 

  



236 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

CRISPR Antimikrobiyaller 
 
Antibiyotik direnci krizi kapımızda ve dünya buna 

hazırlıksız. Her yıl Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 2 milyon insan antibiyotiklere 

dirençli bakterilerle enfekte oluyor. 

Araştırmacılar yeni antibiyotik geliştirseler bile 

direncin başlangıcı çok hızlı ve sadece 5 yıl 

sürüyor. Şu an elimizdeki antibiyotikler hedefe 

yönelik değil. Direnç geni olmayan bakteri hücrelerine zarar verirken dirençli bakterilerin çoğalmasına 

izin verirler ve direnç genlerini bakteri popülasyonu boyunca yayarlar.  Peki ya,  özellikle virülan veya 

antibiyotik dirençli bakterileri hedefleyen ve bakterileri daha az dirençli hale getiren bir silah 

kullanırsak?  İşte CRISPR bunu yapmamızı sağlayacak yöntemi bizlere verebilir. Bu ajanların 

verilmesinde zorluklar devam ederken, CRISPR, bakterilere karşı en yeni savunma silahımız olabilir. 

 

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ PROBLEMİ 
 
Çoğu antibiyotik üç temel süreçten birini hedef alır: hücre duvarı sentezi, DNA replikasyonu veya 

protein sentezi. Bu tür genel süreçleri hedefledikleri için, antibiyotikler sadece enfeksiyona neden olan 

bakterileri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bir kişinin yerli, yararlı florasını da değiştirir. Hâlihazırda, 

sadece virülan veya antibiyotik dirençli bakterileri hedef alan antibiyotik bulunmamaktadır ve uygun 

olmayan antibiyotik kullanımı dirençli genleri çoğaltma ve yayma imkânı veren dirençli bakterileri 

seçmektedir. 

 

Toplumumuz, çoklu yaklaşımları kullanarak antibiyotik direnciyle mücadele etmeyi umuyor. Chipotle ve 

Panera Bread de dâhil olmak üzere başlıca restoran zincirleri, tedarikçileri tarafından antibiyotik 

kullanımını ortadan kaldırma sözü vermiş. Halk sağlığı ve sağlık kuruluşları da kamuya uygun 

antibiyotik kullanımı hakkında eğitim vermeye çalışmaktadır. Bu adımlar övgüye değer olsa da, 

muhtemelen artan sorunu çözemeyeceklerdir. Her şeyden önce, yeni antimikrobiyallere, ideal olarak 

direnç gelişiminin yavaş olacağı yeni anti-mikrobiyallere ihtiyacımız var. CRISPR, antibiyotik direncine 

karşı mücadeleyi hızlandırmak için gereken yöntem olabilir. 
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CRISPR‘IN GELENEKSEL ANTİBİYOTİKLERE KIYASLA AVANTAJI 

 

CRISPR’ın geleneksel antibiyotiklere kıyasla olası avantajlarını görmek çok kolaydır. Bir önceki 

bölümde ele alındığı gibi, çoğu bakteri zayıf, homolog olmayan uç birleştirme mekanizmalarına sahiptir, 

bu nedenle genomdaki bir CRISPR ile oluşturulan çift sarmal kırılımı (DSB)  öldürücüdür. Bu DSB bir 

plazmid üzerinde oluşursa, plazmid bakteriden elenecek ve bu da hücre ölümünü indükleyebilecektir. 

CRISPR, aynı zamanda, çoğu bakteri için gerekli olan bir işlemi hedeflemek yerine, artan özgüllüğü de 

mümkün kılar, özel CRISPR antimikrobik maddeleri, tek bir virülan bakteri türünü veya hatta bir 

antibiyotik direnç genindeki spesifik dizileri bile hedefleyebilir. Daha da önemlisi, yerli, patojen olmayan 

bakteriler, uygun izolasyona yardımcı olmak için kalırlar, böylece C. difficile gibi organizmaların yaptığı 

fırsatçı bir enfeksiyon olasılığını azaltırlar. 

 

2014'te Citorik ve ark. ve Bikard ve arkadaşları sekansa spesifik, antimikrobiyal, plazmid bazlı CRISPR 

sistemleri geliştirdi. Her iki çalışmada da, yalnızca belirli bakterilerde bulunan sekansları hedef alan 1-2 

CRISPR crRNA’yı kullandılar (Şekil 1). Citorik ve ark.  plazmid ve fajmid dağıtım sistemleri kullanarak 

E. coli’deki beta-laktam ve kinolon direnç genlerini hedeflemiştir. Fajmidler, bir yardımcı sistemi 

kullanarak çoğaltılmayı beceremeyen faj partikülleri içine paketlenebilen, bir faj kopyalama orijinli 

plazmiddir. Bu CRISPR antimikrobik maddeler, high-copy bir plazmid tarafından kodlanan bir gen 

olmasına rağmen beta-laktam direnci geni olan antibiyotik popülasyonunu başarıyla yeniden duyarlı 

hale getirdi. DNA girazın içinde tek bir baz çifti değişikliğinin aracılık ettiği genomik olarak kodlanan 

kinolon direnci durumundaysa, CRISPR fajmidler sadece dirençli bakteriler için sitotoksik etki gösterdi. 

 

Bikard ve ark. hastane kaynaklı yaygın bir enfeksiyon olan virülan S. aureus'u hedeflemek için bir 

fajmid sistemi kullandı. 2 defa uygulanan fajmid tedavisi virülan suşu yok etmek için yeterliydi. İlk 

tedaviyle öldürülemeyen bakteriler; ya hiç fajmid almamıştı ya da defektif bir fajmid almıştı. Aynı 

zamanda hedef bölgede herhangi bir mutasyon da gözlemlenmedi. Bir fare cilt kolonizasyon modelinde 

de, fajmid tedavisi sadece 24 saat içinde virülan S. aures oranını %50’den %11’e düşürdü. 
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Şekil.1 Bakteri CRISPR hedeflemesi için tekli faj stratejileri. Faj türevi vektörler, genomik (mavi) veya 
plazmid bazlı sekansları (kırmızı)  hedefleyen CRISPR RNA'ları (crRNA'ları) taşır. Burada farklı renkte 
hücreler tarafından temsil edilen karışık bir popülasyonun tedavisi, özellikle genomik veya plazmid 
sekans verilmiş bakterileri hedef alır. Bir genomik sekansı hedeflemek hücre ölümü ile sonuçlanır. 
Plazmidi hedefleme plazmid kaybına ve antibiyotik resensitizasyona neden olabilir veya hücre ölümüne 
yol açabilir 
 

FAJLARLA CRISPR DAĞITIMINI VE ETKİSİNİ GELİŞTİRME 
 
Her iki grup da CRISPR antimikrobiyal maddelerine karşı önemli bir direnç gözlemedi ve çoklu direnç / 

virülan faktörleri hedeflemenin direnç geliştirme ihtimalini daha da azaltabileceğini gösterdi. 

Antimikrobiyal CRISPR’ın özellikle her hücreye veya başka küçük antibiyotik dirençli hücre havuzlarına 

ulaşması gerektiğinden, bu tekniklerle ilgili en önemli sorun etkili bir şekilde hedeflenen yere 

ulaşmasıdır. Her iki çalışmada da kullanılan fajmid sistemleri; yetersiz replike olan memeli viral 

vektörlerle benzerdir. Bu nedenle in vivo bir terapi için çok sayıda fajmide ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

CRISPR antimikrobiyalleri için bir diğer strateji bunları hem replikasyona uygun fajlarla hem de 

antibiyotiklerle kombine etmektir. Faj tedavi, antibiyotiklerin kullanımıyla modadan düştü, ancak alan şu 

anda bir rönesanstan geçiyor. Yosef ve ark.  antibiyotik dirençli bakterileri resensitize etmek için iki fajlı 

bir CRISPR sistemi tasarladı (Şekil 2). İlk faj lizojeniktir, bakteri genomuna entegre olur ve 1) belirlenen 

direnç genini ve 2) ikinci litik fajı hedefleyen CRISPR mekanizmasını taşır. Bu fajı alan bakteriler artık 

antibiyotiğe duyarlı hale gelir, ancak litik faja dirençlidir. Litik faj verildiğinde sadece antibiyotik dirençli 

bakterileri hedef alır. Bu dirençli bakteriler öldürüldükten sonra, duyarlı popülasyon için antibiyotikler 

kullanılabilir. Yosef ve arkadaşlarının konseptinin kanıtçalışması iki ayrı beta-laktam direnç genini çok 

yüksek spesifiteyle hedeflemiştir. Bu çift faj sistemi hem antibiyotik duyarlı bakterileri etkiler hem de 

hassas bakterilerin direnç genleri kazanmasını engeller. Yosef ve ark.  bu sistemin, daha önce 
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antibiyotik dirençli bakterilerin bulaşabildiği tıbbi aletlerin sterilazosyonunda kullanımının faydalı 

olabileceğini düşünmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞEKİL 2. Bakteriyi yeniden duyarlı hale getirmek için faj yöntemi. Bir lizojenik faj, antibiyotik dirençli 
bakterileri enfekte ederek antibiyotik dirençlerini kaybetmesine neden olur. Bu bakteriler ayrıca bu litik 
faja bir crRNA'nın (mavi ile gösterilir) sokulması yoluyla direnç kazanırlar. Litik faj tarafından 
enfeksiyon, daha önceden lizojenik faj tarafından enfekte olmamış olan bakterileri öldürür, böylece 
bakteri nüfusunu antibiyotiklere duyarlı hale getirir. 
 
 
 
Fajlar, yukarıda bahsedilen sistemlerin üçünden herhangi birini vermek için kullanılabilir. Fajlar 

birbirinden çok farklıdır ve her faj çok dar bir bakteriyel konak aralığına sahiptir. Daha ileri potansiyel 

klinik uygulamalar için, Ando ve ark. son zamanlarda tasarlanmış sentetik fajları, her biri iyi çalışılmış 

T7 fajını, çeşitli bakteri türlerini hedeflemek için kullanmıştır. Fajları karışık popülasyonlarda,   tıpkı 

CRISPR hedeflemesi yöntemleri gibi, hedeflenen bakterilere oldukça spesifikti. Faj kokteylleri çok 

sayıda patojenik veya ilaç dirençli bakterileri hedeflemek için kullanılabilir. 

 

İroniktir ki, bakterilerin immün sistemi olan CRISPR, belki de öldürülmesi en zor olan bakteriler 

üzerinde kullanılabilir. CRISPR’ı taşımak için faj türevli vektörler kullanan bakterileri kendi silahlarıyla 

vurmak üzereyiz. Gelecekteki araştırmalar, bu yeni stratejinin süper rezistan bakterilere karşı 

mücadeleyi kazanmamıza yardımcı olup olamayacağını gösterecek. 

 



240 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

İleri okumalar için: 
 
1. Citorik, Robert J., Mimee, Mark, and Timothy K. Lu. “Sequence-specific antimicrobials using 

efficientlydelivered RNA-guided nucleases.” Nature Biotechnol. 32(11): 1141-5. (2014). PubMed: PMID 

252409288. PubMed Central: PMCID PMC4237163. 

 2. Bikard, David, et al. “Exploiting CRISPR-Cas nucleases to produce sequence-specific 

antimicrobials.” Nature Biotechnol. 32(11): 1146-50. (2014). PubMed: PMID 25282355. PubMed 

Central: PMCID PMC4317352.  

3. Beisel, Chase L., Ahmed A. Gomaa, and Rodolphe Barrangou. “A CRISPR design for next-

generation antimicrobials.” Genome Biol. 15(11):516. (2014). PubMed: PMID 25417800. PubMed 

Central: PMCID PMC4282009. 

 4. Yosef, Ido, Miriam Manor, Ruth Kiro, and Udi Qimron. “Temperate and lytic bacteriophages 

programmed to sensitize and kill antibiotic-resistant bacteria.” Proc Natl Acad Sci U S A. 

9;112(23):7267-72. (2015). PubMed: PMID 26060300. PubMed Central: PMCID PMC4466736. 

 5. Ando, Hiroki, Sebastien Lemire, Diana P. Pires, and Timothy K. Lu. “Engineering Modular Viral 

Scaffolds for Targeted Bacterial Population Editing.” Cell Syst. 1(3):187-196. (2015). PubMed: PMID 

26973885. 

 

 

 

 

 



241 T101 CRISPR Genom Modifikasyonları   
 

CRISPR BİYOGÜVENLİĞİ 
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CRISPR BİYOGÜVENLİĞİ 
 

Genel CRISPR Güvenlik Kuralları 
 
Addgene,  CRISPR plazmidleri tedarik etmeyi sever, ancak olası güvenlik sorunlarından haberdar 

olduğunuzdan emin olmak isteriz. Drosophila gibi son derece hareketli model organizmalarla çalışan 

araştırmacılar için biyogüvenlik endişeleri ve biyolojik kontaminasyon endişeleri de bunlara dahildir. Bu 

bölüm, CRISPR ürününü güvenle kullanmanıza yardımcı olacak temel arka plan bilgilerini sağlar, 

ancak lütfen başlamadan önce kurumunuzun Biyogüvenlik Komitesine başvurun. 

 

VİRAL VEKTÖRLER 
 
CRISPR'ı bir viral vektör sistemi ile kullanıyorsanız, lütfen Viral Vektör Biyogüvenlik Kılavuzumuza 

bakın. Lentiviral CRISPR sistemleri hem tek gen hem de toplanmış library knockout deneyleri için çok 

yaygındır. Addgene’de bulunan lentiviral sistemler HIV’den üretilir, ancak birden fazla plazmid 

arasındaki organizasyon ve birçok HIV proteininin silinmesi replikasyona uygun virüs üretme olasılığını 

düşürür. Lentiviral vektörler BSL-2/2+ güvenlik düzeylerinde ele alınmaktadır. Addgene ayrıca retroviral 

enfeksiyon için bazı CRISPR plazmidleri de tedarik etmektedir. Retroviral vektörler, bulaştıkları hücre 

tiplerine göre sınıflandırılır; İnsan hücrelerini etkileyebilen vektörler, BSL-2/2+ 'de ele alınırken, diğer 

vektörler hedef gen (ler) e bağlı olarak BSL-1'de işlenebilir. 

 

Bir popüler CRISPR uygulaması in vivo gen düzenleme için bir adeno-ilişkili viral vektör (AAV) ile 

SaCas9 kullanır. AAV, kopyalama becerisine sahip olmadığından ve insanlarda hastalıklara neden 

olduğu bilinmediğinden, kullanılan gRNA'nın potansiyel bir kanserojen, apoptotik veya toksik etkiye 

sahip olmaması koşuluyla genellikle BSL-1'de ele alınır. Unutmayın, AAV kargonuzu iletmek için 

yardımcı bir plazmid sistemi yerine bir yardımcı virüs kullanacaksanız, çalışmalarınız BSL-2 

koşullarında yapılmalıdır. 
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İSTENMEYEN EDİTLEMEYİ ÖNLEME 
 
CRISPR böylesine sağlam bir düzenleme sistemine sahip olduğu için, bilim insanlarının "kazara 

araştırmacının kendi kendini düzenleme" olasılığını önlemek için deneylerini tasarlarken çok dikkatli 

olması gerekmektedir. Model organizmalar ile çalışırken bu olasılığı azaltmanın en kolay yolu, gRNA’ 

ları insanlarda bulunmayan sekanslara göre tasarlamaktır. En sevdiğiniz CRISPR yazılımınızı 

gRNA'ları tasarlamak için kullandıktan sonra, potansiyel hedefleri kontrol etmek için onları insan 

genomuna karşı  ‘BLAST’ layın. 

 

Cas9 ve gRNA’ları vermek için kullanılan yöntem biyolojik güvenlik riskini de etkileyebilir. Hücre kültürü 

tedavisi veya hayvan enjeksiyonu, nispeten düşük riskli yöntemler içermektedir. İnhalasyona bağlı 

olarak almak, viral parçacıkların tutulmasının daha zor olması nedeniyle daha yüksek bir risk 

oluşturmaktadır. CRISPR inhalasyonuyla ilişkili riskleri en aza indirgemek için Addgene mevduat sahibi 

Andrea Ventura, fare spesifik lokuslarını hedefleyen replikasyonu yetersiz bir virüs içeren aerosol bazlı 

bir sistem kullandı. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, düzenlemeye çalıştığınız şeyin "ne" olduğu sorusu genellikle "nasıl" olduğu 

kadar önemlidir. P53 veya KRAS gibi tümör süpresör veya onkojenik genleri hedef alan çalışmalar 

yüksek düzeyde temkinli olmayı gerektirir. Özellikle gRNA hedef sekansı insanlarda bulunduğunda, 

insan organizması hastalıklarına karşı alellerin tanıtımı da risk altına girer. Genel olarak, onkogenezis 

veya apoptozu teşvik eden veya potansiyel olarak toksik olan herhangi bir düzenleme, biyogüvenliği en 

üst düzeye çıkarmak ve araştırmacı riskini en aza indirgemek için dikkatle tasarlanmalıdır. 

 

Gen Sürücü Kapsamı 
 
Eğer CRISPR teknolojisini takip ettiyseniz, gen sürücü (gene drive) kavramını duymuş olabilirsiniz.  

Eğer duymadıysanız, misafir yazar Kevin Esvelt’in gen sürücüleri bölümünü gözden geçirin. Kısaca 

gen sürücüleri, genetik modifikasyonların, eşeyli üreyen popülasyonlarda hızla yayılmasına olanak 

verir. Klasik kalıtımda, heterozigot bir ebeveynin değişime uğramış (modified) bir geni yavrularına 

aktarma olasılığı %50’dir. Gen sürücülü kalıtımda, yavruların neredeyse %100’ü değişime uğramış 

genleri devralır. CRSPR/Cas9 tabanlı gen sürücülü aktarımda  gRNA tarafından hedeflenen bir lokusta,  

Cas9 ve gRNA birbirine bitişik konumlanır . Eğer bu kaset bir kromozomda mevcutsa, Cas9 aktivitesi 

gen sürücünün diğer kromozoma kopyalanmasına, kalıtım oranının artmasına ve popülasyonda hızla 

yayılmasına neden olabilir. 
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 Gen sürücüleri bir çok alanda kullanılır. Yakın geçmişte yayınlanan bir gen sürücü sivrisineklere, 

sıtmaya neden olan parazit Plasmodium falciparum’a karşı direnç kazandırmıştır. Eğer doğaya 

salınırsa, bu gen sürücü bildiğimiz şekliyle sıtmaya son verebilir. Bununla birlikte gen sürücülerinin en 

önemli avantajı, aynı zamanda ana dezavantajıdır. Eğer bir gen sürücü kazayla serbest kalırsa, belirsiz 

sonuçlarla birlikte hızla yayılabilir.  Bu nedenle gen sürücü çalışmalarında, özellikle sinek ve sivrisinek 

gibi kaçma olasılığı olan organizmalarda çalışmak, deneysel sınırlama stratejileri gerektirir.  

 

Yanlışlıkla gen sürücüsü yaratılmasını önlemek basittir:  Cas9 ve gRNA birlikteliğini içeren DNA 

vektörü kullanmayın. Bu ayrım Cas9 ve gRNA’nın genoma birlikte entegrasyonunu önler, viral vektör 

bileşenlerini çoklu plazmidlere bölme stratejisine benzer şekildedir. Örneğin Cas9, AAVS1 (safe 

harbor) lokusunda epizomal şekilde korunabilir ya da entegre edilebilir.  

 

Gen sürücüler ile çalışmak istiyorsanız, farklı türlerde sınırlama stratejileri içeren aşağıdaki görsele 

bakın. İdeal olarak, yanlışlıkla serbest kalma durumlarını önlemek için birden fazla sınırlama stratejisi 

birlikte kullanılmalıdır.  

 

 

Ortak koruma stratejilerinin görsel tasviri. İdeal biyolojik koruma için birden fazla strateji birlikte 
kullanılmalıdır. Şekil, Esvelt ve ark. tarafından CC-BY 4.0 lisansı altındadır. 
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Gen Sürücülerde Tersine Çevirme ve Bağışıklama 
 

Gen sürücü çalışmalarında sıkı sınırlamalar, iyi uygulamaların yalnızca bir parçasıdır. Araştırmacılar 

aynı zamanda gen müdahalesini hızlı şekilde geri döndürecek araçlar geliştirmelidir. İlk tersinir gen 

sürücü, yakın geçmişte mayalar üzerinde geliştirildi. Tersinir sürücü, orjinal hedef genin fonksiyonel 

versiyonunu eklemek için, önceden eklenmiş sürücüyü keser (aşağıdaki şeke bakınız.) Cas9 ve gRNA 

genomda kalmaya devam etmesine rağmen, yabani tip gen fonksiyonu ilk haline geri alınmıştır.  

 

Gene sürücü bağışıklama (Gene drive immunization), kazayla serbest kalma durumlarında istenmeyen 

modifikasyonları önleyebilir. Bu durumda, bağışıklayıcı sürücü gen üzerindeki bir bölümü gen 

sürücüdeki gRNA’nın değiştiremeyeceği bir şekilde yeniden kodlar, böylece gen sürücünün 

“bağışıklanmış” (immunized) popülasyonu etkilemesi önlenmiş olur (aşağıdaki şekle bakınız). 

 

 

 

Tersinir ve bağışıklayıcı sürücüler. Tersinir sürücüler, düzenlenmiş/silinmiş genleri yeniden 
kazandırarak önceki gen müdahalesini tersine çevirir. Bağışıklayıcı sürücüler, ilgili geni değiştirerek 
diğer gen sürücüler tarafından hedef alınmasını önler. Şekil, Esvelt ve ark. tarafından CC-BY 4.0 
lisansı altındadır. 
 

Biyogüvenliğin araştırmanızla nasıl ilişkili olduğu hakkındaki spesifik sorular kurumunuzun Biyogüvenlik 

komitesine yönlendirilmelidir.  
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Transgenik Organizmalar, Cas9 Gen Sürücüleri Ve Gerekli Koruyucular 
 

 

Cas9 ile transgenik organizmalar yapan bilim 

insanları, yabani popülasyonlara yayılabilen 

"gen sürücüler" yaratmanın potansiyel 

tehlikelerinin farkında olmalıdır. Genetik 

değişikliklerin çoğu bir uyum maliyeti (fitness 

cost) getirip, doğal seçilim ile yok olurken, gen 

sürücüleri kalıtımı kendi yararlarına çevirerek 

maliyetli olsa da yayılabilirler. Sentetik gen 

sürücüsü taşıyan tek bir organizmanın bile 

laboratuvardan kaçması neticesinde sürücü 

tahmin edilemez ekolojik etkilere neden olarak yabani nüfusa yayılabilir. Böyle bir hatanın sonuçları 

mutlaka laboratuvarın ötesine taşınacağından ve bilim insanlarına olan güvene ciddi zarar 

vereceğinden dolayı gen sürücü çalışmaları çok dikkatli yapılmalıdır.  

 

Cas9 ile Transgenik Organizmalar Oluşturmak Gen Sürücü Çalışmalarını Neden Tehlikeye 
Sokar? 
 

Gen sürücü çalışması yapmanın en 

basit yolu, gen sürücünün kesim 

bölgesine endonükleaz geni 

yerleştirmektir(1). Heterozigotlarda 

endonükleaz enzimi vahşi tip (wild 

type) kromozomu keser ve kendi 

genini tamir için şablon olarak kullanır. 

Böylece heterozigot bireyi homozigota 

dönüştürür ve tüm yavruların 

endonükleaz genini devralmasını sağlar. Geçen yıl belirttiğimiz gibi (2), Cas9 geni ve tek hedefli rehber 

RNA (sgRNA) kodlayan DNA kasetinin eşey hücrelerinde bulunması RNA sistemli gen sürücü 

oluşturabilir. Prensipte bu olay herhangi bir homoloji olmaması durumunda da gerçekleşebilir. Sonuç 

olarak yanlışlıkla gen sürücüsü oluşturmamak için en kolay yol basittir: 

 

Cas9 ile birlikte tek hedefli rehber RNA (sgRNA) içeren DNA vektörü kullanmayın. 
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Gen Sürücü Çalışması Yapmak İstiyorsanız 
 

Öyleyse yapın! Sağlık, tarım, doğal kaynakların korunması gibi birçok küresel soruna çözüm 

getirebilecek müthiş umut verici bir alan. Ama lütfen güçlü,  kolay uygulanabilir ve insan hatalarından 

kolay etkilenmeyen birçok sınırlama stratejisi olduğunu unutmayın.  Standart koruma protokolleri 

birlikte kullanıldığında kazara kaçma tehlikesini ihmal edilebilir seviyeye düşürebilir.2014 yazında 

(biyogüvenlik uzmanları, ekolojistler ve ulusal otoritelerle yapılan kapsamlı görüşmeler sonrasında) 

rehber RNA (sgRNA) sistemli gen sürücü kalıtımı konseptini ve yapabileceklerini yayınlamak 

istememizin bir temel nedeni de bu güçlü ve kolay uygulanabilir sınırlama stratejilerini ayrıntılarıyla 

anlatmaktı (2). Temennimiz aynı fikri paylaşan ya da model organizma üzerinde gen sürücülü kalıtım 

çalışması yapmak isteyenlere çalışmamızın ulaşması ve bahsettiğimiz önlemlerin çalışmalarda 

kullanılmasıdır(2,3). Önlemler öngörüldüğü kadar işe yaramasa bile daha bilinçli olmak güvenliği 

kesinlikle arttıracaktır. 

 

Mevcut Koruma Ve Sınırlama Stratejileri Nelerdir? 
 

Moleküler sınırlamalar, transgenik laboratuvar organizma popülasyonları üzerinde yayılan gen 

sürücüleri oluşturmayı kapsar, vahşi tür organizmalarda kullanılmaz. Örneğin Cas9+sgRNA birlikteliğini 

içeren sürücüler sentetik dizileri hedefleyerek sadece transgenik laboratuvar popülasyonlarında 

yayılırken, sadece tek hedefli rehber RNA (sgRNA) sistemli sürücüler, bağlantılı olmayan bir lokusta 

Cas9 ifade eden bir popülasyonda yayılır (2). İki yöntem de kolay uygulanabilir yöntemlerdir ve mayalar 

üzerinde test edilmiştir (5).  

 

Ekolojik sınırlamalarda deneyler,  kaçan organizmaların eş bulamayacakları bir coğrafi bölgede 

yapılır. Örneğin sıtma (malaria) ve dang (dengue) gibi hastalıkların tropik sivrisinek vektörlerinde 

yapılan gen sürücü çalışmaları, ilgili sivrisinek türlerine ait yerleşik popülasyon barındırmayan 

bölgelerde yapılmaktadır.   

 

Üreme sınırlamalarında çalışılan laboratuvar organizmalarının vahşi türlerle çiftleşip üremeleri önlenir.  

Örneğin Drosophila organizmaları, vahşi tür meyve sinekleri ile çiftleştiklerinde verimli yavru 

üretemezler (6).  Gen sürücü çalışmalarının nadiren üreyen organizmalarda daha az tehlikeli olduğunu 

belirtmek gerekir. Çünkü sürücünün yayılması için çok daha verimli ve düşük düzeyde zararlı olması 

gerekir.  
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Bariyer sınırlamaları, organizmaların laboratuvarda tutulmasıdır. Çalışılan organizmaya göre değişir 

fakat, biyogüvenlik uzmanlarının kullanılabilecek uygun önlemleri bilmeleri gerekir. Bariyer sınırlamaları 

tüm sınırlama stratejilerinin parçası olmalıdır fakat yalnızca bariyer sınırlamalarına güvenilmemelidir. 

Geçmiş yıllarda yapılan patojen çalışmalarının gösterdiği üzere bariyer protokolleri insan hatalarına 

karşı çok hassastırlar. Ve gen sürücüleri ile yapılan çalışamalarda tek bir hata bile yeterli olabilir.  

 

Tersinir sürücüler, önceki gen sürücü müdahalesini tersine çevirerek genetik değişiklikleri geri alacak 

şekilde tasarlanmıştır (2). Başlangıçtaki tersinir sürücü orijinal diziyi geri yükleyemezken, orijinal protein 

kodlama dizisini yeniden kodlama stratejisi kullanarak geri kazandırabilir; sonraki sürücü, vahşi türe ait 

sekansı geri kazandırabilir. Bağışıklayıcı tersinir sürücü, vahşi popülasyonlar üzerinde yayılır ve ilk gen 

sürücüsüne karşı bağışıklık kazandırır. Laboratuvar çalışmaları, kazara serbest kalma durumlarını göz 

önünde bulundurarak, oluşabilecek etkileri azaltmaya yönelik bağışıklayıcı ve aynı zamanda tersinir 

aday gen sürücüleri tasarlamayla ilgilenir (3). 

 

Gen Sürücü Çalışmalarında Hangi Kısıtlama Stratejileri Kullanılmalı? 
 
Bu soruya cevap verebilecek temel prensipler geliştirmeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar sınırlama stratejilerinin birlikte kullanılması şiddetle tavsiye edilir. 

Etkiler çoğalabilir ve iki veya daha fazla sınırlama stratejisinin birlikte kullanılamayacağı çok az sayıda 

gen sürücü çalışması vardır. Moleküler, ekolojik ve üreme sınırlamaları genellikle kolay uygulanabilirdir 

(çalışılan türlere göre değişebilir). Uygulanabilir oldukları durumlarda neden kullanılmasınlar? 

 

Buna karşın kazara serbest kalma durumlarının oluşturabileceği sonuçları düşünün. Bilim, yeni 

teknolojileri dikkat ve tevazu ile geliştiren bilim insanlarına olan yaygın güvene bağlı popüler desteğe 

dayanır. Hiçbir şey bu güvene, bir gen sürücünün kazara serbest kalmasından daha fazla zarar 

veremez. Bu da, en azından bazı bilim insanlarına böylesine güçlü bir teknolojiyi gerektirdiği 

sorumluluklar doğrultusunda ele alma konusunda güvenilemeyeceğini kanıtlar. Kazara serbest kalma 

durumu bilhassa moleküler biyoloji ve genetik için tehlike oluşturur. Çünkü rehber RNA sistemli gen 

sürücü çalışmalarının temel avantajı Cas9 genom düzenlemesidir. 

 

Son olarak, gen sürücüleri özü itibariyle kolektif bir teknolojidir: etki ettikleri ortamı mutlaka 

değiştirdikleri için, desteklenmedikleri durumlarda kullanılmamalılardır. Kazara serbest kalma 

durumları, sıtma dang gibi sorunlara karşı yapılan çalışmaların yıllarca ertelenmesine neden olabilir. 

Günümüzde 1000’den fazla çocuğun sıtmadan öldüğünü düşünürsek, laboratuvar kolaylığı uğruna bu 

sayıyı önemli ölçüde azaltabilecek potansiyel bir yolu tehlikeye sokmayalım.  
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Yasal Uyarı: 

Uygun sınırlama stratejilerine yönelik öneriler yazarın tavsiyeleri olup, Addgene veya ekibi tarafından 

alınan resmi bir görüş bildirmez. Gen sürücüler hakkında ek bilgi, atıf yapılan yayınlarda bulunabilir. 
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LaboratuvarTezgâhı Ötesinde CRISPR Kaygıları 
 

CRISPR'ın genom düzenleme için güçlü ve esnek bir sistem olduğu kanıtlanmıştır ve biyoteknoloji 

sektörü tarafından şüphesiz fark edilmiştir. En az dört şirket (Caribou Biosciences, Editas Medicine, 

CRISPR Therapeutics and Intellia Therapeutics) öncelik olarak CRISPR teknolojisine dayanmaktadır. 

Diğer pek çok şirket ise CRISPR'ı diğer yaklaşımlarla birlikte kullanmaktadır. CRISPR teknolojisi çok 

hızlı geliştiği için, bu sistemin bilim adamları tarafından halen anlaşılamayan birçok özellikleri vardır ve 

etik ile toplumsal etkileri tam olarak keşfedilememiştir. CRISPR tarım ve gen terapisinde devrim 

yaratma potansiyeline sahiptir, ancak araştırma dışı uygulamalar için bu sistemi benimsemeden önce, 

bu teknolojinin olası sonuçlarını tam olarak düşünmek gerekmektedir. 

 

CRISPR'ın Tarım ve Terapötik Uygulamaları 
 
İnsan gen düzenlemesiyle kıyaslandığında, CRISPR tekniğinin tarımda kullanımı hakkında pek fazla 

şey duymuyoruz, ancak bu tartışmaların olmadığı anlamına da gelmemektedir. CRISPR, tarımda 

kullanılan daha önceki genom düzenleme tekniklerinin yerini alabilir veya tamamlayıcı olarak 

kullanılabilir, çünkü kesin düzenlemeyi çok daha kolay hale getirmektedir. Bununla birlikte, bu 

düzenlemeler bazı düzenleyicileri endişelendiren geleneksel manipülasyonlardan daha az izlenebilir. 

İnsan tüketimine yönelik bitkilerde ve hayvanlarda CRISPR kullanımının düzenlenmesi kolay 

olmayacaktır ve hükümetlerin kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde alan bu teknolojiye 

nasıl adapte olacağı görülecektir. 

 

CRISPR'nin potansiyel terapötik uygulamaları, tarımsal uygulamalara göre daha çok dikkat 

çekmektedir. Gen terapisinin sınırlı başarısı göz önüne alındığında, araştırmacılar bir sonraki büyük 

umut olarak CRISPR'a yönelmiştir. Genetik hastalıkları tedavi etmek için doğum sonrası genom 

düzenleme amacıyla CRISPR'ı kullanmak mümkün olacak mıdır? Science'da eşzamanlı olarak 

yayınlanan üç çalışmada, CRISPR'ın ilk kez genetik hastalığa sahip hayvanların tedavisinde 

kullanıldığı gösterilmiştir. Distrofin proteininin ekzonlarındaki çeşitli mutasyonların neden olduğu 

Duchenne muscular distrofi (DMD) farelerde modellenebilir. Araştırmacılar, DMD'li farelerde 

tamamlayıcı yaklaşımlar kullanarak etkilenen ekzonun distrofin proteinine dahil edilmesini 

önleyebilmiştir ve kas fonksiyonunu iyileştirmeyi başarmıştır. Önemli olarak, araştırmacılar genom 

boyunca yüksek seviyede hedef dışı bölünme (cleavage) gözlemlememiştir. DMD'li hastaların % 80'inin 

böyle bir terapiden yararlanabileceği tahmin edilmektedir ve bu çalışmalar klinikte önemli bir adım teşkil 

etmektedir (bir önceki bölümde daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Orak hücre anemisi ve beta talasemi gibi 

diğer monogenik hastalıklar CRISPR tedavisi için potansiyel hedefler olarak sıklıkla belirtilir. 
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İnsan Gen Düzenlemesinde Uluslararası Zirve 
 
CRISPR'ı çevreleyen tartışmalar göz önüne alındığında, ABD Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Tıp 

Akademisi, politikacılara, araştırmacılara/klinisyenlere ve halka bu teknolojiyle ilgili mantıklı karar 

vermeyi sağlamak amacı ile insan gen düzenleme teknolojisini ve sonuçlarını anlamalarına yardımcı 

olacak yeni bir girişim başlatmıştır. Bu planın önemli bir kısmını ABD Akademileri, Çin Bilim Akademisi 

ve İngiltere Kraliyet Derneği tarafından Aralık 2015'te ortaklaşa düzenlenen İnsan Gen 

Düzenlemesinde Uluslararası Zirve’si oluşturmaktadır. 

 

Üç gün süren programda, Uluslararası Zirve, temel araştırmalar, insan germline düzenlemeleri, 

yöntemlerde hükümet düzenlemeleri ve ulusal/uluslararası etkiler de dahil olmak üzere çeşitli konuları 

tartışmak üzere uzmanları bir araya getirmiştir. Programın sonunda, organizasyon komitesi kararlarını 

özetleyen bir bildiri yayınlamıştır. Bu açıklama her kategori için farklı öneriler ile birlikte insan gen 

düzenlemesini üç kategoriye ayırmıştır: temel/ön klinik araştırma, klinik somatik düzenleme ve klinik 

germline düzenleme. 

 

Komite, hem somatik hem de germline düzenlemesine ilişkin temel /klinik öncesi araştırmaların ancak 

uygun düzenlemeler ile devam etmesi gerektiğini belirtmiştir. Embriyo/germline düzenlemesinde 

kullanılan bu hücreler gebelik oluşturmak için kullanılmamalıdır. İdeal olarak, bu denge, 

araştırmacıların bu tür değişikliklerin arkasındaki biyolojiyi temel düzeyde daha iyi anlayabilmelerini 

sağlayacaktır. Bununla birlikte, bazı bilim insanları embriyonik kök hücre araştırmasıyla ilgili daha 

önceki tartışmalarda görüldüğü gibi, implantasyona yönelik olmayan embriyoların bile değiştirilmesinin 

tartışmalı olacağından korkmaktadır. 

 

Klinik somatik uygulamaları tartışan komite, bu başvuruların muazzam bir potansiyel değerinin 

olduğunu ve gelecek vaat ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, hedef dışı düzenleme gibi risklerin 

yararları ile birlikte tartışılması ve bu çalışmaların gen terapisi için düzenleyici çerçeveler içinde 

yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Son derece yüksek duyarlıklı Cas9 enzimleri, eSpCas9 ve SpCas9-

HF'nin yakın geçmişteki gelişimi ve CRISPR düzenlemesinin geliştirilmesine yönelik daha fazla 

araştırma, klinik somatik uygulamaların gerçeğe daha yakın olmasına yardımcı olacaktır. Editas 

Medicine, Leber konjenital amaurosis adı verilen körlüğün nadir görülen bir formunu hedefleyen bir 

CRISPR klinik araştırmayı 2017 yılının başlarında başlamayı umut etmektedir. 
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In vivo kalıtsal olmayan gen düzenlemeleri nispeten iyi karşılanmış olmasına rağmen, klinik germline 

modifikasyonları oldukça tartışmalı bir durumdadır. Uluslararası Zirve komitesi "(i) ilgili güvenlik ve 

etkinlik sorunları çözülmedikçe.... ve (ii) bu belgelerin uygunluğuyla ilgili geniş toplumsal uzlaşma 

sağlanmadıkça, herhangi bir klinik germline düzenleme kullanımı ile devam etmek sorumsuzluk olurdu" 

şeklinde belirtmiştir.  Komite, klinik germline düzenlemesi ile ilgili altı temel endişeyi dile getirmektedir 

(aşağıdaki tabloya bakınız) - bu endişeler sadece sağlıkla ilgili değildir, aynı zamanda derin toplumsal, 

ahlaki ve etik soruları da içermektedir. Açıklamada, bazı bilim insanlarının tahmin ettiği gibi, germline 

düzenleme konusunda tam bir yasak savunulmamaktadır, ancak "bilimsel bilgi gelişmeleri ve toplumsal 

görüşler geliştikçe" germline düzenleme olasılığının periyodik olarak tekrar gözden geçirilmesi gerektiği 

önerilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Gen Düzenlemesinde Uluslararası Zirve tarafından gündeme getirilen klinik germline 
düzenlemesi ile ilgili altı temel kaygı. Uluslararası Zirve Bildirimi Bölüm 3'ten uyarlanmıştır. 
 

 

Açıklamanın kapanış paragrafında, komite insan geni düzenlemesi ile ilgili devam eden bir uluslararası 

forum çağrısında bulunmuştur. Bu forum, politikacıların ve ülkelerin yöntem düzenlemelerini koordine 

edilmesine yardımcı olmalıdır. Forum, araştırmacılar ve politikacıların yanı sıra, sağlık hizmeti 

sunucuları, hastalar ve aileleri, inanç liderleri, endüstri temsilcileri ve genel halk da dahil olmak üzere 

birçok başka grubun uzmanlık ve görüşlerini araştırmaktır. 

 

CRISPR teknolojisi henüz başlangıç aşamasındayken, özellikle klinik germline düzenlemede söz 

konusu olduğunda, bu araçların nasıl kullanılacağına ilişkin toplumsal uzlaşmadan çok uzaktayız. Bazı 

araştırmacılar pro-germline düzenlemelerin, bazıları ise germline tartışmalarının klinik somatik 

Klinik İnsan Genomu 
Düzenlemeleriyle İlgili Endişeler 

Örnekler 

Yanlış veya eksik düzenleme riskleri Mozayikizm (Mosaicism), zararlı hedef 
dışı mutasyonlar 

Genetik düzenlemelerin beklenmeyen 
etkileri 

Diğer varyantlarla/ çevreyle etkileşim 
uygunluğu azaltır - ör. orak hücre 
hastalığı ve sıtma 

Bir populayonda genetik düzenlemelerin 
geri çevrilemezliği 

Düzenlemeler populasyona girdiğinde 
izlenemez - üreme yoluyla olumsuz 
şekilde birleşebilir 

Genetik değişiklik taşıyan bireyler ve 
gelecek nesiller için etkileri 

Düzenlenen kişiler "ötekilik" duyguları ile 
mücadele edebilir 

Toplumsal yapıyı etkileyen kalıcı 
genetik iyileştirme potansiyeli 

Düzenlenen bebekler, modifiye 
edilmemiş bireylerin genetik alt sınıfıdır 

İnsan evrimini değiştiren ahlaki ve etik 
düşünceler 

Din ile potansiyel çatışmalar - "Tanrı'yı 
oynama" fikri 
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uygulamaların kabulünü engelleyeceğinden endişe etmektedir. Toplum, bu etik ikilemlerle mücadele 

ettiğinde, insanların CRISPR uygulamalarının hem potansiyel yararlarını hem de risklerini anladığından 

emin olmak için net bilimsel iletişim gerekli olacaktır. Uluslararası Zirve'nin önerdiği gibi, 

araştırmacıların, hükümetin, sağlık bakımı sektörünün, dini liderlerin ve genel halk arasındaki açık 

diyalog, toplumun bu güçlü teknolojiyi nasıl uygun bir şekilde kullanabileceği konusunda fikir birliği 

geliştirmesine yardımcı olacak bir anahtardır. 
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