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Answering reviewers and revisions

Reviewer 1
Açıklamalar:
1. Makale başlığı içeriği yansıtmada zayıf kalmış ve anlam karmaşası var gibi, değiştirilmeli...
Hakem önerileri dikkate alınarak başlık değiştirildi:
2. ....hematopoez üzerine olan etkiler, tromboz eğilimini artırma ve otoimmün reaksiyonlara eğilimi
artırma”(kaynak?) gibi birçok patolojik etkilere de neden olurlar.
Bu bölüm yeniden düzenlendi ve kaynaklar eklendi
“Viral proteinler virüslerin yapısal bütünlüğünün korunması ve enfeksiyöz partiküllerin hücreye girişindenayrılmasına kadar replikasyon döngüsünün tüm aşamalarındaki görevleri dışında; enfekte ettikleri hücre, doku ve
sistemler üzerinde “immün fonksiyonların blokajı, hücresel görevlerin inhibisyonu, tümör süpressör genlerin
işlevlerinin engellenmesi, sitokin fırtınası gibi şiddetli yanıtların tetiklenmesi, hematopoez üzerine olan etkiler
(miyelosüpresyon benzeri), tromboza ve otoimmün reaksiyonlara eğilimi artırma” gibi birçok patolojik etkiler ile
de ilişkilidirler [7–9].”
3. “1. Sentetik başlık analogları ve kapatma enzimleri;” bu başlık analoglarına örnekler verilmeli.
Örnekler eklendi:
• cap 0 [7mG(5′)ppp(5′)N,pN2p]
• cap 1 [7mG(5′)ppp(5′)NlmpNp]
• cap 2 [7mG(5′)-ppp(5′)NlmpN2mp]
• mCap [m7G(5’)ppp(5’)G]
• ARCA [3’-O-Me-m7G(5’)ppp(5’)G]
• Fosforotioat cap; β-S-ARCA (D1-D2)
• CleanCap

Reviewer 2
Sayın Editör;
Bu derleme yazı ülkemizde yeni yeni gündeme gelen ve konuşulan bir alanda yazılmış. Bu yönüyle okuyuculara
yararlı olabilir. Ancak kapsamının genişletilmesine gerek olduğu kanısındayım. Makalenin daha etkili ve anlaşılır
olması adına revizyon önerilerim aşağıdaki gibidir;
1. Yazının başlığı iyi anlaşılmıyor.
Hakem önerileri dikkate alınarak başlık değiştirildi: “Aşı Teknolojisinde Yeni Bir Dönem: mRNA Temelli Aşı
Tasarımı - A New Era in Vaccine Technology: mRNA-Based Vaccine Design”
2. Yazı Türkçe olarak yazılmış ve başlıca Türkiye’den okurlara hitap etmesi hedefleniyor. Bu nedenle Türkiye’de m
RNA aşı tasarımı yapılıyor mu? ülkemiz bu noktada nerede, bu konulara da bir başlık altında değinilmeli.
Yeni bir alt başlık eklendi:
Türkiye’de Tasarlanan mRNA Aşıları
Bu yeni teknoloji Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virusu (KKKAV) aşı çalışmalarında ülkemizde de kullanılmış ve klinik
öncesi....
3. Aşı tasarımı ile ilgili patentler ve patent sorunları da ele alınabilir bu makale içerisinde.
Bu konuda yaptığımız literatür taramasında patenler ve patent sorunlarının çok kapsamlı olduğu ve ancak ayrı bir
derleme veya makalede incelenebileceği anlaşıldığından bu konuda bir başlık açamadık.
4. mRNA aşılarının temel bileşenleri bir şekil üzerinde özetlenebilir ve grafik halinde sunulursa bu görece soyut
kavramlar daha iyi anlaşılabilir.
Hakem önerileri dikkate alınarak Şekil eklendi..
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Sayın editör
Yazarların revizyonu yeterlidir. Bu yazının yayınlanmak üzere kabulünü önerdiğimi belirtirim.
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