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ÖZET 
 
MikroRNA’lar, 19-22 nükleotid uzunluğunda küçük RNA molekülleridir. 

Eskiden fonksiyon görmediği düşünülen bu ufak moleküllerin günümüzde, hücre 

diferansiyasyonu, proliferasyonu ve apopitoziste önemli kritik roller üstlendiği 

anlaşılmıştır. MiRNA’ların, gen ekspresyonunun düzenlenmesinde kritik 

rollerinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Philadelphia kromozomu (-) 

miyeloproliferatif hastalıklar (MPH) olan primer miyelofibrozis (PMF), polisitemia 

vera (PV), esansiyel trombositemi (ET) etiyopatogenezinde miRNA’ların 

rollerinin araştırılarak gelecekte, bu hastalıklarda hedefe yönelik tedavilerin 

geliştirilmesinde yeni bir kapı aralanması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji polikliniğine 

başvuran yeni ve eski tanılı 49 ET, 33 PV ve 22 PMF’li hasta (46 erkek, 58 

kadın) ve 40 sağlıklı birey dahil edildi. Hastaların ko-morbiditeleri, kullandıkları 

ilaçlar (hidroksiüre, anagrelid, interferon) kaydedildi, JAK2 (+)’likleri belirlendi. 

Mir155, mir181a, mir221, mir222, mir223, mir451’in ekspresyon düzeyleri RT-

PCR cihazı ile ΔΔCT yöntemi kullanılarak analiz edildi. Verilerin istatistiksel 

analizi, Kruskal Wallis ve Dunn testi ile yapıldı. 

Mir155’in her 3 hastalıkta da kontrole göre daha yüksek düzeyde 

eksprese edildiği (p<0,05), mir221’in özellikle ET ve PMF grubunda daha 

yüksek düzeyde eksprese edildiği (p<0,05), mir222’nin PV’de kontrol grubuna 

göre daha düşük düzeyde (p<0,05), ET ve PMF’de ise daha yüksek düzeyde 

eksprese edildiği, mir223’ün ET ve PMF’de kontrol grubuna göre daha yüksek 

düzeyde eksprese edildiği (p<0,05), mir451’in her 3 hastalık grubunda kontrol 

grubuna göre daha düşük düzeyde eksprese edildiği (p<0,05) saptandı. 

Mir181a bakımından gruplar arasında fark saptanmadı. JAK2 (+)’liğinin, ko-

morbid hastalıkların, kullanılan ilaçların ve cinsiyetin, miRNA ekspresyonlarında 

farklılık oluşturmadığı da saptandı. 

Belirtilen miRNA’ların ekspresyon farklılıklarının gösterildiği bu 

çalışmada, bu moleküllerin gelecekte, MPH’lerin ayırıcı tanısında ve tedavi 

sürecinde ise hedef moleküller olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: MikroRNA, Miyeloproliferatif hastalıklar.   
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ABSTRACT 
MicroRNA Expression Analysis in Patients with Primary Myelofibrosis, 

Polycythemia Vera and Essential Thrombocythaemia  
MicroRNAs are 19-22 nucleotides in length, small RNA molecules. These 

small molecules are thought as non-functioning molecules in the past, but today 

it was understood that they have critical roles in cell differentiation, proliferation 

and apoptosis. It is thought that miRNAs have critical roles in regulating gene 

expression. In this study, we aimed to open a new door for the development of 

targeted therapies in Philadelphia chromosome (-) myeloproliferative disorders 

(MPD) consisting of primary myelofibrosis (PMF), polycythemia vera (PV) and 

essential thrombocythemia (ET) by researching the roles of miRNAs in the 

pathogenesis of these diseases. 

Forty-nine patients with ET, 33 patients with PV, 22 patients with 

PMF (46 males, 58 females) and 40 healthy volunteers were included in the 

study. Co-morbidities and drugs used by patients (hydroxyurea, anagrelide, 

interpheron) were noted. JAK2 positivity was determined. The expression 

levels of mir155, mir181a, mir221, mir222, mir223, and mir451 were determined 

by RT-PCR and analyzed by ΔΔCT method. The statistical analysis of the datas 

was performed by using Kruskal Wallis and Dunn tests.  

It was determined that mir155 was expressed in higher levels in all 3 

disorders compared to the control group (p<0.05). Mir221 was found in higher 

levels especially in ET and PMF group (p<0.05). Mir222 expression was found 

lower in PV patients (p<0.05) and higher in ET and PMF patients compared to 

control group. Mir223 expression was found higher in ET and PMF group than 

the control group (p>0.05). Mir451 levels were lower in all 3 groups compared 

to the control group (p<0.05). Between the groups, there was no difference in 

expression levels of mir181a. It was also determined that JAK2 positivity, co-

morbidities, drugs used by the patients, and gender did not affect the miRNA 

expressions. 

In this study, we showed the different expression levels of stated miRNAs. 

In the future, these molecules can be used for the differential diagnosis and as 

the targeted molecules in the treatment of MPDs. 

 

Key Words: MicroRNA, Myeloproliferative diseases.  
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GİRİŞ VE AMAÇ 

   

MikroRNA’lar (miRNA), hedef mRNA transkriptlerinde protein 

translasyonunun inhibisyonu ya da destabilizasyonu yoluyla transkripsiyon 

sonrası gen ekspresyonunu düzenleyen küçük (19–22 nükleotidli) RNA’lardır ve 

günümüzde 1.000 civarında miRNA tespit edilmiştir. Eskiden fonksiyon 

görmediği düşünülen bu ufak moleküllerin günümüzde, hücre diferansiyasyonu, 

proliferasyonu ve apopitoziste önemli kritik roller üstlendiği anlaşılmıştır. Son 

dönemlerde miRNA’larla ilgili olarak literatürde, hem benign, hem de malign 

hematopoezde düzenleyici rol aldıklarına dair sıklığı gittikçe artan sayıda 

çalışmaya rastlanılmaktadır. Hatta kronik miyeloid lösemi (KML), multiple 

myeloma gibi hastalıklarda, bu hastalıkların etiyopatogenezleriyle ilişkili olan 

miRNA’lar, büyük ölçüde belirlenmiştir. MiRNA’larla ilişkili çok sayıda araştırma, 

aslında günümüzde özellikle malign hastalıklarda, kemoterapi gibi yan etki 

sıklığı yüksek tedaviler yerine, hedefe yönelik tedavilerin arayışından 

kaynaklanmaktadır. Literatürde, nispeten nadir görülen primer miyelofibrozis 

(PMF), polisitemia vera (PV), esansiyel trombositemi (ET) hastalarında, 

bunların etiyopatogenezlerinde miRNA’ların rolüyle ilgili çok az sayıda çalışma 

vardır. Oysa günümüzde, bu hastalıklara yönelik mutlak tedaviler 

belirlenmemiştir ve etiyopatogenezlerini aydınlatacak daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, son dönemlerde hem normal hematopoezde, hem de 

malign hastalıklarda oldukça fazla sayıda araştırma konusu olan miRNA’lardan, 

hematopoetik dönüşümle ilişkili miR155, miR181, miR221, miR222, miR223 ve 

miR451’in, Philadelphia kromozomu (-) miyeloproliferatif hastalıklardaki (MPH) 

rolleri, ekspresyonları ve JAK2V617F mutasyonuyla olan ilişkileri 

araştırılacaktır. Bu hastalıklarla ilişkili miRNA’ların ekspresyon paternlerinin 

saptanması, bu hastalıkların etiyopatogenezinin aydınlatılmasına ve gelecekte 

bu alanda yeni ilaç rejimlerinin geliştirilmesine ön ayak olacaktır.          
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GENEL BİLGİLER 
Miyeloproliferatif Hastalıklar: 

Miyeloproliferatif hastalıklar/neoplaziler, kronik miyeloproliferatif 

hastalıkları ve miyelodisplastik/miyeloproliferatif sendromları içerir. Bunlar klonal 

neoplazilerdir; kemik iliği (Kİ) selüleritesinde artış, olgunlaşmasını tamamlamış 

hücre grupları ve organomegali ile karakterizedirler. Miyeloproliferatif 

hastalıkların tanısı ve sınıflandırması için morfolojinin, klinik, hematolojik ve 

moleküler genetik bulgularla bağlantısı gerekir1. 

Miyelodisplastik/miyeloproliferatif sendromların MPH’lerde ayrımında, 

miyelodisplazinin tanınması önemlidir. MPH grubunda 4 hastalık yer alır: 9;22 

translokasyonu ve BCR/ABL füzyon proteini ile karakterize KML ile PV, ET ve 

PMF. Bu KML dışı MPH’lerdeki (PV, ET, PMF)   ortak özellik, Janus kinaz 2 

(JAK2) kinaz’daki akkiz V617F nokta mutasyonudur. JAK2V617F mutasyonu, 

PV’li hastaların hemen hepsinde, PMF’li ve ET’li hastaların ise yaklaşık 

yarısında saptanmakla beraber, herhangi bir MPH için özgül değildir ve yokluğu, 

MPH’i ekarte ettirmez. Bu mutasyonun olmadığı az sayıdaki PV hastasında 

JAK2 ekzon 12 mutasyonu, az sayıdaki PMF ve ET hastasında ise MPLW515L 

veya W515K mutasyonu saptanmıştır. JAK2 kinaz, hematopoetik çoğalmada 

önemli bir role sahip sitoplazmik tirozin kinazdır2,3. JAK2V617F mutasyonu ile 

signal transducer and activator of transctiption (STAT), mitogen activated 

protein kinase (MAPK) ve phosphotidylinositol 3-kinase (PI3K) sinyal yolaklarını 

sürekli aktive ederek hematopoetik progenitörlerin dönüşümünü ve çoğalmasını 

uyaran aktif stoplazmik JAK2 ortaya çıkar (şekil 1)3. 

MPH’lerin geleneksel sınıflaması, hangi hücre grubunun en fazla 

çoğaldığına (granülositik, eritroid ve megakaryositik), Kİ fibrozisinin derecesine 

ve klinik, laboratuar ve sitogenetik/moleküler genetik özelliklerin birleşimine 

dayanır (tablo 1). Aşırı hücre çoğalması ve etkin hücre olgunlaşması 

neticesinde, lökositoz, eritrositoz ve/veya trombositoz gelişir. Aşırı hücre 

birikimine, ekstramedüller hematopoeze veya neoplastik hücrelerle infiltrasyona 

bağlı hepatosplenomegali gelişir. Başlangıçtaki bu düzensiz hücre çoğalması, 

indolan olarak ortaya çıkabilirken, fibroziste artma ile son dönem miyelofibrozis 

ya da blastlarda artış ile aşikar lösemi açığa çıkabilmektedir.     
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Şekil 1. JAK2 mutasyonu ile JAK2 kinaz aktivasyonunun mekanizması.  

A. Normalde; sitokin ligandlarının sitokin reseptörlere bağlanmasıyla JAK2 

fosforilasyonu, STAT aktivasyonu ve fosforilasyonu, STAT transkripsiyon 

faktörlerinin, MAPK sinyal proteinlerinin ve PI3K’nin posforilasyonu ve 

aktivasyonu gerçekleşir. B. JAK2V617F ve JAK2 ekzon 12 mutant kinazlar, 

sitokin reseptöre bağlanırlar ve ligand yokluğunda fosforlanarak sinyal 

yolağının, ligand-bağımsız aktivasyonuna yol açarlar. C. MPLW515L/K mutant 

trombopetin reseptörleri, trombopoetin olmadan wild-tip JAK2 fosforilasyonu 

yapabilir ve JAK2 sinyal yolağının aktivasyonuna yol açabilir. Normal JAK2 

sinyalizasyonunun negatif düzenlenmesi, suppressor of cytokine signaling 

(SOCS) proteinleri aracılığıyla olurken –en önemlileri SOCS 1 ve SOCS 3–, 

JAK2V617F alleli, negatif geribeslemeden kaçabilir.  

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

      Tablo 1. Miyeloproliferatif hastalıklardaki moleküler, morfolojik, laboratuar 

ve klinik bulgular (KML: kronik miyeloid lösemi, PV: polisitemia vera, PMF: 

primer miyelofibrozis, ET: esansiyel trombositemi, EPO: eritropoetin). 

 
Hastalık Moleküler 

bulgu 

Kan yayması Kemik iliği Fibrozis Splenomegali Diğer 

KML BCR/ABL Lökositoz, 

immatür 

granülositler, 

bazofili 

Belirgin 

miyeloid 

hiperplazi 

 

Değişken 

++  

PV JAK2V617F Normo-

hipokrom 

anemi, 

trombositoz, 

hafif bazofili 

olabilir 

Panmiyelozis 

±eritroid 

hiperplazi, 

atipik 

megakaryositik 

hiperplazi 

                                     

 

İleri fazda 

artış 

++  

 

Düşük 

EPO 

PMF JAK2V617F Lökoeritroblastik 

kan tablosu, 

dakrositler, dev 

plateletler 

Panmiyelozis, 

atipik 

megakaryosit 

hiperplazisi 

Fibrotik 

fazda 

belirgin 

+++  

ET JAK2V617F Trombositoz Atipik 

megakaryositik 

hiperplazi 

 

Minimal 

-/+  

 
Polisitemia Vera: 
Polisitemia vera, sıklıkla yaşlı erkeklerde görülen, eritrosit hücre üretim 

artışına ikincil eritrosit hücre kütlesinde artış ile karakterize klonal bir hastalıktır4. 

Toplam vücut kan hacmi de artmıştır ve sıklıkla lökositoz, trombositoz ve 

splenomegali vardır. Hastalığın sıklığı 100.000 kişi-yılda 1,9-2,6’dır5,6. 

Erkeklerde bir miktar daha fazladır; erkek-kadın oranı 1,2-2,2’dir ve yaşlılarda 

daha fazladır; 60-80 yaşlarında pik yapar7.  

Hastalığın klinik bulguları, toplam kan hacminin ve kan vizkozitesinin 

artışına bağlı olarak kan akımının azalmasıyla ilişkilidir. Baş ağrısı, baş 

dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, dispne, yorgunluk gibi belirtiler 

olabilir. Splenomegaliye bağlı karında dolgunluk ve şişlik hissi fark edilebilir. 

Ciltte ve konjonktival pletore, hepatomegali, hipertansiyon, eritromelalji, 

akuajenik pruritis, ayrıca hem arteriyel, hem de venöz trombotik olay gelişebilir.  
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Hemoglobin konsantrasyonu 18-24 g/dL ve eritrosit sayısı da sıklıkla 7-

10 x 1012 /L’dir. Lökosit sayısı 25 x 109/L ve üzeri olabilir, trombosit sayısı da 

sıklıkla artmıştır ve sıklıkla 500-1.000 x 109/L arasında bulunur. PV’nin 2 fazı 

vardır. Proliferatif veya eritrositik fazda tipik olarak eritrosit, lökosit ve platelet 

sayıları artmıştır8. Sola kaymanın olduğu nötrofili sıklıkla gözlemlenir. Platelet 

sayısı 600 x 109 /L’yi aşabilir. Kemik iliği orta derecede hiperselülerdir ve sıklıkla 

her 3 serinin de proliferasyonunu görülür. Eritroid seri göreceli olarak artmıştır. 

Pleomorfik megakaryosit kümeleri göze çarpar; çok küçük ve dev 

megakaryositler birbirlerine komşu halde görülür. Hastalığın bu evresinde kemik 

iliği fibrozisi çok az seviyede olabilir. PV’nin postpolisitemik fazında ise, belirgin 

kemik iliği fibrozisi vardır. PMF’deki gibi lökoeritroblastik kan tablosu görülür.  

Hastaların %20-43’ünde sitogenetik anormallik bulunur. En sık trizomi 8, 

trizomi 9, Y, 5q, 6q, 7q, 11q, 13q, 20q delesyonu gözlemlenir9. 

Bu hastalarda %95’e varan oranda, 9. kromozomun kısa kolu üzerinde 

bulunan JAK2 geninin 617. pozisyonundaki valin’in yerini fenilalanin’in almasıyla 

gelişen akkiz JAK2 mutasyonu saptanır (JAK2V617F)10. JAK2V617F 

saptanmayan az sayıdaki PV hastasında ise JAK2 ekzon 12 mutasyonu 

saptanabilir3. Hastalıkta tipik olarak eritropoetin seviyesi de azalmıştır11. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) PV tanı kriterleri, tablo 2’de gösterilmiştir. Tanı için 2 

majör, 1 minör veya 1. majör kriter ile 2 minör kriterin birlikteliği gerekir.  

 
Tablo 2. Dünya Sağlık Örgütü polisitemia vera tanı kriterleri. 
 

Majör kriterler 
 

Erkeklerde Hb>18,5 g/dL, kadınlarda Hb>16,5 g/dL ya da kırmızı hücre hacminin artışını gösteren 

delil 

 

JAK2 mutasyonunun varlığı 

 

Minör kriterler 
 

Belirgin eritroid, granülositik ve megakaryositik hiperplazinin olduğu hiperselüler kemik iliği biyopsisi 

 

Azalmış serum eritropoetin seviyesi 

 

İn vitro endojen eritroid koloni oluşumu 
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Tedavi edilmeyen PV hastalarının ortalama yaşam süresi 18 aydır12. 

Trombotik ve kardiyovasküler olaylar, en önemli ölüm sebebidir. Yaklaşık %10 

PV hastasında, 15 yıl içinde, 20 yılı aşan hastaların ise yaklaşık yarısında akut 

miyeloid lösemi gelişir13. Nadir vakalarda da miyelodisplastik sendrom 

gelişebilmektedir.  

Tedavide eritrosit hücre kütlesinin azaltılması amaçlanır. Bu amaçla 

uygulanan flebotomi, etkin ve ucuz bir yöntemdir. Flebotomi ile demir eksikliği 

yaratılarak eritropoezis baskılanacaktır. Flebotomi ile hematokrit değerinin 

erkeklerde 0,42-0,46, kadınlarda ise 0,39-0,42 arasında olması hedeflenmelidir. 

Ayrıca, düşük doz aspirin tedavisinin trombotik olayları azaltmadaki etkinliği 

ispatlanmıştır14.  

Alkilan ajan olmayan, kemik iliğini baskılayıcı ajan olan hidroksiüre, 

günümüzde PV tedavisinde en yaygın kullanılan kemoterapötik ajandır. Eritrosit, 

lökosit ve platelet sayısını azaltmadaki etkinliği açık şekilde gösterilmiştir15. 

Rekombinan human interferon-α’nın etkinliği de PV’de gösterilmiştir16. İnterferon 

çoğu zaman, genç yaştaki hastalarda tercih edilmektedir.  

Primer Miyelofibrozis: 
Primer miyelofibrozis, aynı zamanda miyeloid metaplazili miyelofibrozis, 

agnojenik miyeloid metaplazi ve kronik idiyopatik miyelofibrozis olarak da bilinir. 

Sıklıkla yaşlılarda görülür ve lökoeritroblastik kan tablosu, masif splenomegali 

ve Kİ fibrozisi ile karakterizedir17. Sıklığı, her 100.000’de 0,4 – 1,5 arasında 

değişir18. Patogenezinde, megakaryosit ağırlıklı klonal proliferasyon, reaktif Kİ 

stromal değişiklikleri ve ekstramedüller hematopoez vardır. Hastaların yaklaşık 

yarısında akkiz JAK2V617F mutasyonu saptanır. Bazı vakalarda ise, 

trombopoetin reseptör mutasyonu (MPLW515L) saptanmıştır19,20. Hastaların 

%35-61’inde, sitogenetik anormallik saptanabilir; 20q ve 13q delesyonu, 

der(6)t(1;6)(q21-23;p21.3)17.  

Kemik iliğindeki stromal değişikliklere (kollajen fibrozis, osteoskleroz, 

anjiyogenezis) en fazla aracılık eden asıl sitokinin, megakaryosit kökenli 

transforme edici büyüme faktörü-ß1 (TGF- ß1) olduğu saptanmıştır21. Kemik 

iliğinde megakaryositlerin artışı ile aşırı miktarda P-selektin salınımı olur ve bu 

da megakaryositler ile nötrofiller arasında patolojik etkileşimi tetikler. Sonuçta 

TGF-ß, platelet kökenli büyüme faktörü (PDGF), temel fibroblast büyüme 

faktörü (bFGF), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), nötrofil kökenli 
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elastaz ve diğer proteazlar gibi fibrojenik ve anjiyojenik sitokinler salınır22. Aşırı 

Kİ stromal reaksiyonu sonucunda çevresel kanda CD34 (+) miyeloid öncül 

hücreler ve endotelyal hücreler artar23.  

Hastalarda tanı anında sıklıkla anemi, belirgin hepatosplenomegali 

vardır. Yorgunluk, gece terlemeleri, düşük derecede ateş olabilir. Özellikle 

trombositoz varlığında, trombotik komplikasyonlar veya kanamalar görülebilir24. 

Hepatosplenomegali, kemik iliği dışı hematopoez ile ilişkilidir ve lenf nodlarında 

(lenfadenopatiler), plevrada (efüzyon), peritonda (asit), akciğerlerde, paraspinal 

ve epidural alanlarda da (bası bulguları) olabilir25.  

En belirgin çevresel kan yayması bulgusu, lökoeritroblastozis olarak 

adlandırılan miyelofitizistir (çekirdekli eritrositlerin, metamiyelositlerin, 

miyelositlerin, miyeloblastların ve megakaryositlerin varlığı). Gözyaşı hücreleri 

(dakrositler), granülositik sola kayma, dev trombositlerin olduğu trombosit artışı 

görülebilir. Tanı anında, vakaların 2/3’ünde anemi saptanır. Aynı zamanda, 

lökositoz, lökopeni, trombositoz, trombositopeni de görülebilir26. Tanısı için Kİ 

biyopsisi şarttır. Kemik iliği aspirasyonunda sıklıkla örnek gelmez (dry tap). 

Biyopsi örneği, hem hematoksilen-eosin, hem de retikülin boyası ile 

boyanmalıdır. Kemik iliği, özellikle fibrozisin daha az olduğu hastalığın erken 

evresinde, hiperselüler olabilir (prefibrotik dönem). Bu dönemde, 

megakaryositler artmıştır ve atipik megakaryosit kümeleri belirgindir; farklı 

boyutlarda megakaryositlerin gevşek veya sıkı kümeleri, anormal nükleo-

stoplazmik orana sahip megakaryositler, sıklıkla hiperkromatik, hiperlobule 

nükleusa sahip megakaryositler görülebilir27. Prefibrotik evre PMF ile ET’nin 

ayırıcı tanısı çok zor olabilir. Çoğu hasta ise, belirgin miyelofibrozisin olduğu 

fibrotik evrede tanı alır. Atipik görünümlü megakaryosit kümeleri, fibrotik 

dönemde de belirgindir. Kemik trabeküllerinde skleroz da gelişir. Baskın olarak 

T hücrelerden oluşan lenfoid agregatlar da sıklıkla görülür. Tanı kriterleri, tablo 

3’te gösterilmiştir. Tanı için 3 majör ve 2 minör kriter gereklidir. 
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Tablo 3. Dünya Sağlık Örgütü primer miyelofibrozis tanı kriterleri (KML: kronik 

miyeloid lösemi, PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, MDS: 

miyelodisplastik sendrom, MPH: miyeloproliferatif hastalık). 

 
Majör kriterler 

 

Sıklıkla retikülin ve/veya kollajen fibrozisin eşlik ettiği atipik megakaryositik hiperplazi veya 

fibrozis yokluğunda megakaryositik atipi ve miyeloid hiperplazi ve eritroid hipoplazinin olduğu 

kemik iliği hiperselüleritesi 

 

PV, KML, MDS ve diğer MPH’lerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre dışlanması 

 

JAK2V617F mutasyonu veya diğer klonal işaretler ya da diğer klonal işaretlerin yokluğunda 

kemik iliği fibrozisinin inflamatuar veya diğer neoplastik hastalıklara ikincil gelişmediğinin 

saptanması 

 

Minör kriterler 

 

Lökoeritroblastozis 

 

Serum laktik dehidrogenaz seviyesinde artış 

 

Anemi 

 

Splenomegali 

 

  

En önemli ölüm sebepleri, kemik iliği yetmezliğine bağlı anemi, 

enfeksiyonlar, hemoraji ve akut miyeloid lösemiye dönüşüm ve portal 

hipertansiyonla ilişkili masif splenomegalidir.  

Günümüzde tek kür şansı olan tedavi seçeneği, allojenik kemik iliği 

naklidir, ancak tedavi ilişkili mortalite ve morbiditeden dolayı belirtisiz, düşük 

riskli hastalar, tedavisiz takip edilebilir. İlaç tedavisi için endikasyonlar, 

belirtilerin olduğu anemi ya da diğer sitopeniler, ağrılı splenomegali, belirgin 

lökositoz ve/veya trombositozdur. Anemi tedavisinde eritropoetin, androjenler, 

kortikosteroidler, danazol, talidomid ve lenalidomid kullanılabilir. Belirtili 

splenomegalide, trombositoz ve/veya lökositozda, hidroksiüre tedavisi (günde 3 

kez 500 mg) tercih edilmelidir. Belirtilerin olduğu portal hipertansiyon (asit, varis 

kanaması), ağrılı veya kaşeksiyle ilişkili ve ilaç kullanımına dirençli masif 
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splenomegali ve sık kan transfüzyonlarının gerekmesi durumunda splenektomi 

yapılabilir28. Zıt olarak, ciddi trombositopeni, lösemik dönüşümün bir işareti 

olabilir ve splenektominin bu duruma olumlu katkısı yoktur28. 

Hepatosplenomegalinin sebep olduğu mekanik konfor bozukluğunu azaltmak 

için, tutulu alan radyoterapisi uygulanabilir. Lenf nodları, akciğer, vertebra gibi 

hepatosplenik bölgenin dışındaki ekstramedüller hematopoez odaklarının sebep 

olduğu mekanik bozukluklar için de tutulu alan radyoterapisi uygulanabilir29. Son 

dönemlerde, JAK2 inhibitörleri (ruxolitinib), klinik kullanıma girmiştir.   

Esansiyel Trombositemi: 
Esansiyel trombositemi, asıl olarak plateletlerde yükselme ile karakterize 

bir kemik iliği proliferasyonudur ve en sık tanı alan MPH’dir. Sıklığı 0,2 – 2,5/ 

100.000’dir30. Çoğu hasta belirtisiz olduğu için gerçek sıklığı olasılıkla daha 

fazladır. Tanı anındaki ortalama yaş 57’dir ve kadınlarda bir miktar daha fazla 

saptanır31.  

Esansiyel trombositemi, kök hücre kaynaklı bir klonal hastalıktır. Bununla 

beraber, asıl klonojenik olay, %50 oranında JAK2V617F ve %1 oranında 

MPLW515L/K adlı 2 GOF mutasyonu saptanmasına rağmen 

tanımlanmamıştır32,33. Hastalıkta ayrıca, eritroid ve megakaryositik öncül 

hücrelerin in vitro olarak büyüme faktörlerinden bağımsızlığı da gösterilmiştir. 

Serum eritropoetin seviyesi azalmış, megakaryosit / platelet Mpl ekspresyonu 

azalmıştır34,35. Esansiyel trombositemi hastalarında (PV ve PMF hastalarında 

da), serum trombopoetin düzeyi sıklıkla, normal ya da artmış megakaryosit 

sayısına rağmen artmış bulunur36.  

Klonal miyeloproliferasyona ek olarak, ET, mikrovasküler belirtiler (baş 

ağrısı, eritromelalji) ile de karakterizedir ve hem kanama, hem de tromboz riski 

artmıştır37. Anormal trombaksan A2 üretimi ve küçük damarlarda, platelet-

endotelial hücre etkileşimi, tromboza yatkınlık yaratır ve bu durum aspirin 

tedavisiyle inhibe edilebilir38. Gözlemsel çalışmalar sonucunda da lökositozun, 

ET’de tromboz gelişimi açısından bağımsız bir risk faktörü olduğu 

saptanmıştır39. Kanama diyatezi ise asıl, aşırı trombositoza bağlı gelişen akkiz 

von Willebrand sendromu ile ilişkilidir. Artmış platelet sayısıyla ilişkili olarak, 

yüksek moleküler ağırlıklı von Willebrand faktörün proteolizisi artmaktadır40.  
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Hastaların yaklaşık yarısı, tanı anında belirtisizdir ve trombositoz 

tesadüfen saptanır. Baş ağrısı, görme bozuklukları, eritromelalji, hemoraji, 

abdominal ven trombozu, splenomegali saptanabilir41.  

Esansiyel trombositemi tanısı için DSÖ kriterleri tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tanısında, reaktif trombositoz sebepleri ve diğer MPH’ler ekarte edilmelidir. 

Reaktif trombositoz sebepleri, demir eksikliği, splenektomi, cerrahi, inflamasyon, 

otoimmün hastalıklar, metastatik kanser ve lenfoproliferatif hastalıklardır. JAK2 

mutasyonu saptanması, reaktif trombositozu ekarte eder. Bununla beraber, 

ET’yi diğer MPH’lerden ayırmak için diğer kriterler de gereklidir. Çoğu vakada 

sitogenetik anormallik gösterilememekle beraber, del(20)q, trizomi 8 ve daha bir 

çok sitogenetik bozukluk rapor edilmiştir. 

 

Tablo 4. Esansiyel trombositemi tanısında Dünya Sağlık Örgütü Kriterleri. Tanı 

için 4 kriter de olmalıdır (KML: kronik miyeloid lösemi, PV: polisitemia vera, ET: 

esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis, MDS: miyelodisplastik 

sendrom). 

 
Platelet sayısının devamlı olarak ≥450 x 109/L olması 

 

Kemik iliği biyopsisinde büyük, olgun megakaryosit proliferasyonunun, granülopoeziste veya 

eritropoeziste belirgin artış olmadan görülmesi 

 

 

PV, PMF, KML, MDS ve diğer miyeloid neoplazilerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre 

ekarte edilmesi 

 

JAK2 mutasyonunun veya diğer klonal işaretlerin varlığı ya da klonal işaret yoksa reaktif 

trombositoz sebeplerinin dışlanması 

 

 

Trombositoza anormal, büyük plateletler eşlik edebilir. Şayet varsa, 

lökositoz sıklıkla hafif düzeydedir ve belirgin sola kayma ya da KML’de 

görüldüğü gibi bazofil artışı yoktur. Kemik iliği selüleritesi sıklıkla az miktarda 

artmıştır ve megakaryosit sayısı artmıştır; gevşek kümeler oluşturmuşlardır 

veya kemik iliği boyunca dağılmışlardır. Megakaryositler büyük olma 

eğilimindedir, geniş bir stoplazmaya ve çok loblu nükleusa sahiptirler, reaktif 
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trombozda ve KML’de görülenden daha büyüktürler. Miyeloid-eritroid oranı 

normale yakındır ve Kİ fibrozisi çok azdır.  

Tedavide, mikrovasküler belirtileri ve trombotik komplikasyonları önlemek 

için aspirin gibi antiplatelet ajanlar ve trombohemorajik komplikasyonları 

önlemek için de hidroksiüre, interferon-α, anagrelide gibi ilaçlar kullanılır42. 

Akut lösemiye dönüşüm, hastaların ≤%5’inde görülür31. 

MikroRNA: 
 MikroRNA’lar, hedef mRNA transkriptlerinde protein translasyonunun 

inhibisyonu ya da destabilizasyonu yoluyla transkripsiyon sonrası gen 

ekspresyonunu düzenleyen küçük (19–24 nükleotidli) RNA’lardır ve günümüzde 

1.000 civarında miRNA tespit edilmiştir, ancak sayılarının 2.000 ve hatta daha 

fazla olduğu tahmin edilmektedir43. İlk miRNA olan lin-4, Caenorhabditis 

elegans’tan, 1993 yılında izole edilmiştir44. İlk miRNA terimi ise, 2001 yılından 

itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden, fonksiyon görmediği düşünülen bu 

ufak moleküllerin günümüzde, hücre diferansiyasyonu, proliferasyonu ve 

apopitoziste önemli kritik roller üstlendiği anlaşılmıştır. Son dönemlerde 

mikroRNA’larla ilgili olarak literatürde, hem benign, hem de malign 

hematopoezde düzenleyici rol aldıklarına dair sıklığı gittikçe artan sayıda 

çalışmaya rastlanılmaktadır. Mir155 ekspresyonunun romatoid artritte arttığı, 

mir146a ekspresyonunun psöriasiste arttığı, mir17-92 kümesinin 

ekspresyonunun primer biliyer sirozda, sistemik lupus eritematozusta, immün 

trombositopenide arttığı, mir383 ekspresyonunun, sistemik lupus 

eritematozusta, immün trombositopenide azaldığı gösterilmiştir. Kronik miyeloid 

lösemi, multiple myeloma gibi hematolojik malignitelerde, bu hastalıkların 

etiyopatogenezleriyle ilişkili olan miRNA’lar, büyük ölçüde belirlenmiştir (tablo 

5)45,46,47. Şekil 2’de de pankreas, kolorektal ve mide kanserlerinde miRNA 

ekspresyon profilleri görülmektedir. 

MiRNA’larla ilişkili çok sayıda araştırma, aslında günümüzde özellikle 

malign hastalıklarda, kemoterapi gibi yan etki sıklığı yüksek tedaviler yerine, 

hedefe yönelik tedavilerin arayışından kaynaklanmaktadır.  

Çoğu insan miRNA’sı, protein kodlayan genlerin içinde ve mRNA benzeri 

kodlamayan RNA’ların intronları ile ekzonları içinde kodlanır45. MiRNA’ların 

biyosentezi nükleusta başlar ve stoplazmada tamamlanır46. RNA polimeraz II 

tarafından, uzun, poliadenile birincil prekürsörler (pri-miRNA), nükleusta  
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Tablo 5. Hematolojik malignitelerde miRNA’lar (AML: akut miyeloid lösemi, 

APL: akut promiyelositik lösemi, ALL: akut lenfositik lösemi, DLBCL: diffüz 

büyük B hücreli lenfoma, HL: Hodgkin lenfoma, KLL: kronik lenfositik lösemi, 

KML: kronik miyeloid lösemi, MCL: mantle hücreli lenfoma, MM: multipl 

miyelom, UR: up-regüle, DR: down-regüle, OG: onkogen, TSG: tümör süpresör 

gen, TCL-1: T-hücreli lösemi/lenfoma). 

 

 MiRNA Durum Görev Hedef 

Lenfomalar     

HL Mir155 UR OG PU.1 

 Mir9 UR OG PRDM1/BLIMP1 

DLBCL Mir155 UR OG PU.1, SHIP1 

 Mir15a DR TSG BCL-2 

 Mir21 UR OG BCL-2 

 Mir221 UR OG E2F1 

MCL Mir17-92 UR OG E2F1 

Lösemiler     

AML Mir181a M1,M2’de UR 

M4,M5’te DR 

OG/TSG TCL-1 

APL Mir15a, 16-1 UR TSG BCL-2 

 Mir181b DR   

ALL Mir17-92 UR OG BIM 

 Mir128b UR   

 Mir204 UR   

KLL Mir15a DR TSG BCL-2 

 Mir16-1 DR TSG BCL-2 

 Mir29b DR TSG TCL-1 

 Mir181b DR TSG TCL-1 

 Mir155 UR OG  

KML Mir203 DR TSG ABL-1 

 Mir17-92 DR OG  

MM Mir15a, 16 DR TSG  

 



19 
 

 
     mir21 

       mir221 
       mir107 

     mir92 
       mir191 
       mir223 

       mir106a 
       mir20a 

 
 
 

 
Pankreas Kanseri  Kolorektal Kanser  Mide Kanseri 
 
mir155  mir375   mir7b  mir143  mir17     mir31 
mir100  mir345  mir7g  mir145  mir18a      mir183 
mir376a  mir139  mir31  mir31  mir19a      mir133b 
mir125b-1 mir148a  mir96  mir183  mir214      mir195 
mir181a  mir148b  mir135b  mir133b  mir25        mir378 
mir146a  mir141  mir183  mir96 
mir196 a mir96  mir17-3p mir135b 
mir25  mir130b  mir17-5p mir145 
mir214    mir128b  mir10a 
mir222    mir205  mir23a 
 

 

 

 
Şekil 2. Pankreas, kolorektal ve mide kanserlerinde miRNA ekspresyon 

profilleri (yeşil; her kanser tipi için up-regüle miRNA’lar, kırmızı; her kanser tipi 

için down-regüle miRNA’lar, en üst; her 2 kanser tipi için up-regüle miRNA’lar). 

  

transkibe edilirler, sonrasında Drosha tarafından (bir nükleer RNase III) 70-100 

nükleotidli prekürsöre (pre-miRNA) yıkılırlar. Pre-miRNA’lar stoplazmaya çıkar 

ve TRBP (transactivation-responsive RNA-binding protein) ve PACT denilen 

dsDNA-bağlayıcı proteinle ilişkili Dicer (bir başka RNase III) tarafından 19-24 

nükleotidli miRNA dubleksine yıkılırlar. Bir protein kompleksi olan RISC (RNA-

induced silencing complex), dublekse bağlanır. RISC’e bağlı miRNA kompleks 

dizisi, olgun miRNA’yı temsil eder ve RISC’i, hedef mRNA’ya taşır (şekil 3)47. 

Protein kodlayan mRNA’ların 3’-untranslated bölgesindeki (UTR) hedef bölgeyi 

tanırlar ve hedef transkripte 2-8. nükleotidleri ile bağlanırlar. Sonuçta, 

posttranskripsiyonal baskılanmaya ve/veya mRNA degradasyonuna yol 

açarlar43. 
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Şekil 3. miRNA sentezi. 

 

Her hücre tipi, özgül bir miRNA profiline sahip gözükmektedir. Her 

miRNA, bir ya da daha fazla hedef transkripte sahip olabilirken, her transkript bir 

veya daha çok miRNA tarafından düzenlenebilir. Her insan miRNA’sı da, 

yaklaşık 1000 veya daha fazla mRNA ekspresyonunu düzenleyebilir. MiRNA’lar, 

dokuya özgül olup, insanlarda bütün hücre tiplerinde bulunurlar ve farklı hücre 

tiplerinde farklı miRNA’lar eksprese edilmektedir. Örneğin, miRNA1 kalp, 

miRNA122 karaciğer için özgüldür. MiRNA’lar, insan protein ekspresyonunda 

görevli oldukça fazla sayıdaki yolağa katılır47. İnsan genlerinin 1/3’ünden fazlası 

miRNA’ların varsayılan hedefidir. Böylece, her hücre tipinde bulunan 

miRNA’ların tekli birleşimleri, binlerce mRNA hedefini gerektirir43. MiRNA’ları 

kodlayan genlerin çoğu, paralog denilen çeşitli izoformlara sahiptir; bunlar gen 

duplikasyonu yoluyla üretilir. Paraloglar sıklıkla aynı mRNA hedeflerine 

bağlanır, ancak ekspresyonları dokuya özgül olduğu için sıklıkla in vivo olarak 

değişik fonksiyonel rollere sahiptirler43.  

MiRNA’lar, hematopoetik dönüşümün hemen her evresinde rol alır ve bu 

nedenle normal hematopoezde çok önemli roller üstlenirler. Anormal 

ekspresyonları ise, hematolojik maligniteler dahil, birçok malign hastalık ile 

ilişkilidir. Onkogen ve tümör baskılayıcı olarak rol alabilirler. Tümör oluşumunda; 

hedef transkriptlerinin ekspresyonunu baskılayarak ya da degradasyonunu 

indükleyerek hedef mRNA tarafından kodlanan protein miktarının azalmasına 

yol açarlar. Onkojenik miRNA’lar, tümör baskılayıcı mRNA’ların ekspresyonunu 

baskılar. Onkojenik miRNA’ların seviyesinin artmasıyla tümör baskılayıcı 
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proteinlerin salınımı baskılanır, hücre çoğalması artar ve hücre ölümü inhibe 

olur. Diğer yandan, tümör baskılayıcı miRNA’lar, onkoproteinleri kodlayan 

mRNA’ları hedef alır; seviyelerinin azalmasıyla hücrenin onkoproteinlerle ilişkili 

yaşam süresi uzar ve hücre çoğalması artar47. MiRNA’lar, tümör gelişimine 

direk olarak katkıda bulunabilir. Constinean ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada, mir155’in aşırı eksprese edildiği transgenik sıçanda, B hücreli 

malignensi geliştiği gösterilmiştir ve sadece bu miRNA’nın aşırı 

ekspresyonunun, tümör gelişimi için yeterli olduğu görülmüştür48. Bu veriler, 

onkogenenezdeki karmaşık yolakların anlaşılmasında, miRNA’ların yararlı 

moleküller olacağını düşündürmektedir. 
Normal Hematopoezde miRNA’lar: 
MiRNA’lar, hematopoezin hemen her evresinde kritik rollere üstlenirler. 

Örneğin mir150 ve mir155, B ve T lenfosit diferansiyasyonunu kontrol eder, 

mir221 ve mir222, c-KIT’yi hedef alarak eritroid diferansiyasyonu bloke eder, 

mir223, granülopoezisi indükler (şekil 4)49-51.  

Lenfoid Diferansiyasyonda miRNA’lar: 
MiRNA’lar ile hematopoezisin ilişkisini gösteren ilk çalışma, 2004 yılında 

yayınlanmıştır. Bu yayında Chen ve arkadaşları, sıçan kemik iliğinden 150 

miRNA’yı klonlamıştır ve mir181’in, mir223’ün ve mir142’nin baskın olarak 

hematopoetik hücrelerde eksprese edildiğini, mir181’in ise özellikle kemik 

iliğinin B-lenfoid hücrelerinde yüksek miktarlarda eksprese edildiğini 

göstermiştir. Hematopoetik kök hücrelerde mir181’in ektopik ekspresyonu, in 

vivo ve in vitro olarak, B- lenfoid hücrelerin miktarında artışla sonuçlanmıştır. Ek 

olarak, mir223 ve mir142’nin, miyeloid hücrelerde de yüksek miktarda eksprese 

edildiği görülmüştür. Bununla beraber, bu 2 miRNA’nın ektopik ekspresyonu, 

beklenenin aksine, B veya miyeloid hücrelerde değil, T hücrelerin miktarında 

artışla ilişkili bulunmuştur52. Diğer yandan başka bir çalışmada, mir142, mir181, 

mir223 ve mir155’in insan ve fare hematopoetik hücrelerindeki ekspresyon 

biçimleri farklı bulunmuştur53. Bu nedenle hayvan çalışmalarının sonuçlarının 

insanlarda yorumlanması çok dikkatli yapılmalıdır. 
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Şekil 4. Normal hematopoezde miRNA ekspresyonu (HSC: hematopoetik kök 

hücre, CMP: common miyeloid progenitör, CLP: common lenfoid progenitor, 

MEP: megakaryosit-eritrosit progenitör, GMP: granülosit-monosit progenitör, 

EP: eritroid progenitör, MkP: megakaryosit progenitör, GP: granülosit 

progenitör, MP: monosit progenitör). 

 

Hematopoeziste mir150, çok önemlidir. Asıl, olgun T ve B lenfositlerde 

(öncüllerinde değil) eksprese olur. Sıçan hematopoetik dokusunda, B ve T 

hücre olgunlaşması esnasında ekspresyonu artar, olgun T lenfositlerin Th1 ve 

Th2 hücrelere dönüşümü esnasında ise azalır54. Hematopoetik kök hücrelerde 

ektopik mir150 ekspresyonu, dolaşımda, dalakta, lenf nodlarında, T hücre ve 

miyeloid hücre seviyelerini çok az etkileyerek olgun B lenfosit miktarını azaltır. 

Mir150 aynı zamanda, B hücre olgunlaşması esnasında, pro-B lenfositlerin, pre-

B hücrelere dönüşümünü baskılar49. Mir150’nin, lenfosit gelişimini kontrol eden 

bir transkripsiyon faktörü olan c-MYB’yi hedef aldığı gösterilmiştir. Mir150 asıl, 
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olgun B lenfositlerde eksprese edilir (öncüllerinde değil), c-MYB ise asıl, lenfosit 

öncüllerinde eksprese edilir ve olgun hücrelerde ekspresyonu baskılanır. 

Mir150, direk olarak mRNA’sına bağlanarak c-MYB’yi baskılar ve dolayısıyla da 

protein ekspresyonunu kontrol altında tutar55. 

Lenfoid hücre dönüşümünde diğer bir önemli miRNA, mir155’tir. 

Mir155’in yüksek seviyeleri, aktif B ve T lenfositlerde ve aktif monositlerde 

bulunur56. Mir155, sitokin üretimini etkileyerek germinal merkez reaksiyonunu ve 

T-yardımcı hücre dönüşümünü düzenler57.  

Georgantas ve arkadaşları, kemik iliği ve çevresel kandaki insan kök-

progenitör hücrelerinde eksprese edilen 33 adet miRNA buldular. Otörler, bu 

sonuçları, insan kök-progenitör hücrelerdeki mRNA ekspresyon verileri ile ve 

miRNA-mRNA hedef tespit verileri ile birleştirecek biyoinformatik teknikleri 

kullanarak miRNA-mRNA etkileşim veri tabanını yarattılar (Transcriptome 

Interaction Database). Sonra da hematopoez kontrolü için bir miRNA modeli 

oluşturdular. Bu modele göre, mir181 ve mir128, tüm hematopoetik serinin 

diferansiyasyonunu inhibe ederken, mir146, multipotent progenitör hücrenin 

genel lenfoid öncül hücrelere diferansiyasyonunu inhibe eder58. 
Granülosit ve Monosit Diferansiyasyonunda miRNA’lar: 
Mir223, miyeloid diferansiyasyonda önemli roller üstlenir. Fazi ve 

arkadaşları, akut promiyelositik lösemi hücrelerinde (APL) miyeloid 

diferansiyasyonu araştırmışlardır ve farelerde mir223’ün, granülopoezisi, 

transkripsiyon faktörleri “negatif nükleer faktör IA (NFIA) ve CCAAT/enhancer 

binding protein a (CEBPA)” ile ilişkili olarak arttırdığını bulmuşlardır. Her 2 

transkripsiyon faktörü de mir223 promotere bağlanabilir. NFIA, mir223 

ekspresyonunu baskılarken, CEBPA arttırır. APL hücrelerinin retinoik asit ile 

tedavisi, NFIA’nın yerini CEBPA’nın alması, mir223 ekspresyonunun artması ve 

granülositik diferansiyasyonun çoğalması ile sonuçlanmıştır. Mir223’ün, NFIA 

translasyonunu inhibe ettiği ve granülositik diferansiyasyonu kolaylaştırdığı 

bulunmuştur59. 

Fontana ve arkadaşları, monositik diferansiyasyon ve olgunlaşmada, 

mir17-5p, mir20a ve mir106a’yı araştırmışlardır. Monositik hücre kültüründe, bu 

miRNA ekspresyonlarının azaldığını, M-CSFR transkripsiyonunu (M-CSF 

reseptör) indükleyen akut miyeloid lösemi 1 (AML-1) transkripsiyon faktörünün 

ise protein düzeyinde artarken, mRNA seviyesinde artmadığını bulmuşlardır. 
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Mir17-5p, mir20a ve mir106a ile transfeksiyon, AML-1 protein ekspresyonunda 

zıt yönde etki göstermiştir ve blast proliferasyonu artarken, monositik 

diferansiyasyon ve olgunlaşma, inhibe olmuştur. Bu miRNA’lar, AML-1’i hedef 

alır. Ek olarak, AML-1, mir17-5p-92 ve mir106a-92 demetlerinin promoterine 

bağlanır ve negatif geri besleme ile mir17-5p-20a-106a ekspresyonunu inhibe 

eder. Bu da monositopoezisin, mir17-5p, mir20a, mir106a, AML-1 ve M-CSF’yi 

içeren devreler sistemiyle kontrol edildiğini işaret eder60. 

Mir155, mir24a ve mir17, multipotent progenitör hücrelerin, genel 

miyeloid progenitörlere olan diferansiyasyonunu inhibe edebilirken, mir16, 

mir103 ve mir107, genel miyeloid progenitör hücrelerin granülosit-makrofaj 

progenitörlerine olan diferansiyasyonunu inhibe edebilir58. 

Eritroid ve Megakaryositik Diferansiyasyonda miRNA’lar: 
Eritroid diferansiyasyonu ve olgunlaşması esnasında mir221 ve mir222 

ekspresyonu baskılanır. Bu iki miRNA’nın 5’ ucundaki ilk sekiz nükleotid aynıdır; 

bu da bu miRNA’ların aynı hedef olan KIT reseptörüne bağlandığını 

düşündürür. KIT reseptörü, hematopoetik hücrelerin çoğalmasının kontrolünde, 

anahtar bir faktördür. Mir221 ve mir222’nin ekspresyonlarının azalması, 

olasılıkla eritroblastların ekspansiyonu ile sonuçlanan KIT ekspresyon blokajı 

yapar61.  

 Normal eritropoez esnasında, mir150, mir155, mir221 ve mir222 

ekspresyonu ilerleyici olarak azalır, mir451 (eritroid hücrelere özgüldür), mir144 

ve mir16 (retikülositlerde) ekspresyonu artar, mir339 ve mir378 ekspresyonu ise 

bifazik patern gösterir62. Mir155 de, eritroid ve miyeloid koloni oluşumunu 

baskılar58. Son dönemlerde mir223’ün de eritroid olgunlaşmayı kontrol ettiği 

saptanmıştır. Eritroid serinin progenitör ve prekürsör hücrelerinde 

ekspresyonunun azalması, eritroid olgunlaşması için gereklidir. Mir223’ün 

ekspresyon seviyesi, hematopoetik diferansiyasyonda kritik rollere sahip bir 

protein olan LIM-only protein 2 (LMO2, RBNT2) seviyesi ile ters orantılıdır. 

Mir223, LMO2 proteininin 3’-UTR bölgesine bağlanarak, bu proteini baskılar ve 

eritroid hücrelerin diferansiyasyonu ve maturasyonu inhibe olur63.  

MiRNA’lar, megakaryosit olgunlaşmasında da önemli roller üstlenir. 

Garzon ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, in vitro ortamda, CD34+ 

progenitör hücrelerden megakaryositlerin diferansiyasyonu esnasında 20 

miRNA’nın ekspresyonunun (mir10a, mir126, mir106, mir10b, mir17 ve mir20) 
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azaldığını göstermişlerdir. Aynı zamanda megakaryopoezde, mir130a’nın GPIIB 

promoterinin (platelet fizyolojisinde anahtar protein) aktivasyonunda rol alan 

MAFB transkripsiyon faktörünü hedef aldığını ve mir10a’nın da HOXA1’i hedef 

aldığını göstermişlerdir. Bu iki gen, megakaryopoezde aşırı miktarda eksprese 

edilir, bu da miRNA’ların ekspresyonlarının azalmasıyla, bu genlerin 

okunmasının arttığını akla getirmektedir64. 

Transkripsiyon faktörü RUNX1’in (AML1 proteini olarak da bilinir), erken 

hematopoez sırasında miktarı artar ve mir27a’nın ekspresyonunu arttırır. 

Megakaryositik serinin dönüşümü esnasında mir27a, RUNX1 ekspresyonunu 

geri besleme ile negatif yönde düzenler65. 

Normal Hematopoezden Malign Hematopoeze miRNA’lar: 
Günümüzde, hematolojik malignitelerde miRNA’ların direk rollerini işaret 

eden çok az sayıda çalışma olmakla beraber, normal hematopoezde ve 

hematolojik malignitelerde miRNA’ların rollerini araştıran çalışmaların sayısı 

gitgide artmaktadır. Örneğin; mir155, germinal merkez reaksiyonlarını düzenler 

ve sıçanlarda B hücreli malignensilerle ilişkili bulunmuştur66,67. Ek olarak mir155 

ekspresyonunun diffüz büyük B hücreli lenfomada, kronik lenfositik lösemide, 

Hodgkin lenfomada artmasının, bu miRNA’nın lenfomageneziste önemli bir rol 

üstlendiğini işaret eder68,69. Mir155, miyelopoeziste de düzenleyici olarak rol alır; 

miyeloid ve eritroid diferansiyasyonu baskılar58. Diğer yandan, sıçanlarda aşırı 

ekspresyonunun MPH ile sonuçlandığı ve eritroid/megakaryositik seride azalma 

ile ilişkili olduğu gösterilmiştir70. Bu verilere göre mir155, çeşitli şekillerde 

etkindir, aşırı salınımı ise, miyeloid ve lenfoid malignitelerle ilişkilidir.      

Literatürde, nispeten nadir görülen ET, PMF ve PV’nin  

etiyopatogenezinde miRNA’ların rolüyle ilgili çok az sayıda çalışma vardır. Oysa 

günümüzde, bu hastalıklara yönelik mutlak tedaviler belirlenmemiştir ve 

etiyopatogenezlerini aydınlatacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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GEREÇ VE YÖNTEMLER     
Hastalar: 
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından “BAP-TF DTB (AT) 2011-5 TU”  kodlu proje olarak desteklenen ve 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan, “Primer 

Miyelofibrozis, Esansiyel Trombositemi ve Polisitemia Vera Hastalarında 

mikroRNA Ekspresyon Analizi”  isimli çalışmaya,  Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı’nda takip edilmekte 

olan ve tanıları DSÖ 2008 kriterlerine göre konulmuş olan PV, PMF ve ET 

hastaları ile herhangi bir ko-morbid hastalığı olmayan sağlıklı bireyler kontrol 

grubu olarak çalışmaya alındı. Buna göre; toplam 33 PV, 22 PMF ve 49 ET 

hastasından alınan kan örnekleri ile kontrol grubu olarak da 40 sağlıklı bireyden 

alınan kan örnekleri çalışıldı. Hem hasta, hem de kontrol grubunu oluşturan 

bireylere ait bilgiler, etik kurul tarafından uygun görülen aydınlatılmış onam 

formları kullanılarak alındı. 
Yöntemler: 
Çalışmada; hastalara ait kan örneklerinde, JAK2V617F mutasyonu 

araştırılırken, bunun yanında hem hasta, hem de kontrol grubuna ait kan 

örneklerinde, mir155, mir181a, mir221, mir222, mir223 ve mir451 ekspresyon 

düzeyleri analiz edildi.     

 MiRNA’ların Real-Time PCR-Comparative CT (ΔΔCt) Yöntemi ile 
 Ekspresyon Analizi: 

Çalışmaya dahil olmayı kabul eden her bireyin onayı alındıktan sonra, 4-

5 ml çevresel kan alınarak 1 ml, %2‘lik EDTA içeren santrifüj tüplerine konuldu.  

Bu örneklerinden RNA izolasyonu, “Single Step Asit Guanidinyum-Fenol-

Kloroform Yöntemi (AGPC)” ile manuel olarak yapıldı71. Elde edilen RNA’lardan 

cDNA oluşturulması ve mikroRNA ekspresyon düzeylerinin belirlenmesinde 

“Taqman MicroRNA Assay Human (Applied Biosystems) Kitleri” kullanıldı.   

 MiRNA (hsa-miR155, hsa-miR181a, hsa-miR221, hsa-miR222, hsa-

miR223 ve hsa-miR451) ekspresyon düzeyleri, Gerçek Zamanlı Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu (Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction [qRT-

PCR]) yöntemiyle “Comparative CT (ΔΔCt)” analizi yapılarak belirlendi. qRT-

PCR yönteminde amaç, endojen bir kontrol ve referans eşliğinde analiz edilecek 

örneklerin karşılaştırmalı olarak ifadesinin tesbit edilmesidir. Bu yüzden, 
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endojen kontrol mikroRNA olarak hsa-miR26b kullanıldı. Referans olarak ise 

standart bir RNA’dan (TaqMan Control, Human RNA 50ng/µl, Applied 

Biosystems) hazırlanan cDNA referans örnek olarak kullanıldı.  

 

RT-PCR reaksiyon ortamını, total 20 µl olacak şekilde hazırlandı: 

 
a) 10 µl, 2X TaqMan Master Mix (Applied Biosystems) 

b) 1 µl, TaqMan MicroRNA Assay Human Assay Mix (Applied Biosystems 

Foster City, CA, TaqMan MicroRNA ekspresyon Sistemine göre üretilen bir 

çift 900 nmol primer ve 200nmol FAM işaretli MGB prop içeren karışım)  

c) 5 µl cDNA örneği (30 ng) 

d) 4 µl Distile Su 

 

RT-PCR Reaksiyon Şartları: 

 
50ºC’de 2 dakika ön inkübasyon      (1 döngü) 

95ºC’de 10 dakika aktivasyon           (1 döngü) 

95ºC’de 15 saniye denatürasyon      (40 döngü) 

60ºC’de 1 dakika bağlanma/uzama  (40 döngü)  

 
RT-PCR işlemi ve kantitasyon “ABI Prism 7500 Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems)” cihazı ve “7500 Software; SDS 2.0.6 software for 7500 

Real Time PCR Product (Applied Biosystems)” programı kullanılarak 

gerçekleştirildi. 

JAK2V617F (c.1849 G>T, rs77375493) Mutasyonunun RT-PCR 
Yöntemiyle Moleküler Genetik Analizi: 
DNA İzolasyonu: 

Hasta ve kontrol bireylerine ait EDTA’lı tüplere alınmış periferik kandan, tuz 

çöktürme yöntemi kullanılarak DNA’lar elde edildi (Miller 1988). 
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Genotiplerin Belirlenmesi: 

JAK2 geni V617F (c.1849 G>T, rs77375493)  Mutasyonu için primerler ve 

TaqMan probları,  Primer Express 3.0 (Applied Biosystems) programı 

kullanılarak, İnsan COMT genine ait NG_009904.1 dizisinden oluşturuldu. JAK2 

geni V617F (c.1849 G>T, rs77375493) mutasyonuna ait genotipler, “Metabion 

International AG, D-82152 Martinsried/Deutschland” tarafından sentezlenen bir 

çift 900 nmol primer (JAK2-F 5’-AAGCTTTCTCACAAGCATTTGGTTT-3’ 

ve JAK2-R 5’-AGAAAGGCATTAGAAAGCCTGTAGTT-3’) ve bir çift 200nmol 

TaqMan prop (JAK2-PrWT; 5’-Yakima Yellow 

 T(pdC)T(pdC)CA(pdC)AGACA(pdC)ATA(pdC)TC- BHQ-1-3’ve JAK2-PrMU;    

5’-FAM-TC(pdC)A(pdC)AGAAA(pdC)ATA(pdC)TC(pdC)AT- BHQ-1-3’) 

kullanılarak RT-PCR yöntemiyle belirlendi. 

 

RT-PCR reaksiyon ortamı (total 25 µl): 

 

12.5 µl, 2X TaqMan Universal PCR Master Miks (Applied Biosystems) 

2.5 µl, 900 nmol primer (JAK2-F) 

2.5 µl, 900 nmol primer (JAK2-R) 

0.4 µl, 200nmol Yakima Yellow işaretli prop (JAK2-PrWT) 

0.4 µl, 200nmol FAM işaretli prop (JAK2-PrMU) 

4.2 µl Distile Su 

2.5 µl DNA örneği (30 ng) 

 

RT-PCR reaksiyon Şartları: 

 

50ºC’de 2 dakika ön inkübasyon      (1 döngü) 

95ºC’de 10 dakika aktivasyon      (1 döngü) 

95ºC’de 15 saniye denatürasyon      (40 döngü) 

60ºC’de 1 dakika bağlanma/uzama  (40 döngü)  

 

RT-PCR işlemi ve genotiplerin belirlenmesi “ABI Prism 7500 RT-PCR System 

(Applied Biosystems)” cihazı ve “SDS 2.0.3 software for allelic discrimination 

(Applied Biosystems)” programı kullanılarak gerçekleştirildi72. 
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İstatistiksel Yöntem: 
Hasta gruplarında miRNA ekspresyonları bakımından kontrol grupları ve 

hastalıkların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis H test kullanılmıştır. Her 

hastalık için bireylerin miRNA değerlerinin JAK, cinsiyet ve komorbidite 

bakımından karşılaştırılmasında Mann-Whitney U test, ilaç kullanımı 

bakımından karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis H test kullanılmıştır. Anlamlı 

farklılık gösteren alt grupların belirlenmesi için Dunn post-hoc testinden 

yararlanılmıştır. miRNA düzeyleri ortanca [%25-%75] şeklinde özetlenmiştir. 

İstatistik analizler SPSS v.11.5 ve Statistica v.6.1 paket programları ile 

yapılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 ise sonuçlar anlamlı kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Demografik Yapı: 
Bu çalışmaya; 49 ET, 33 PV ve 22 PMF hastası dahil edilmiştir. ET 

hastalarının %46,9’u (n:23) erkek, %53,1’i (n:26) kadın, PV hastalarının 

%42,4’ü (n:14) erkek, %57,6’sı (n:19) kadın, PMF hastalarının ise %40,9’u (n:9) 

erkek, %59,1’i (n:13) kadın idi. Esansiyel trombositemi hastalarının ortalama 

yaşı 60,9 ± 15,32, PV hastalarının 59,88 ± 14,74, PMF hastalarının ise 54,82 ± 

16,56 idi. Araştırmaya dahil edilen 40 sağlıklı bireyin %50’si (n:20) erkek, %50’si 

(n:20) kadın ve yaş ortalamaları 49,45 ± 9,33 idi.    
Esansiyel trombositemili hastaların %34,7’sinde (n:17), PV’li hastaların 

%45,5’inde (n:15), PMF’li hastaların ise %36,4’ünde (n:8) eşlik eden ek bir 

hastalık vardı. Bunlar; hipertansiyon (n:14), tip 2 diabetes mellitus (n:9), koroner 

arter hastalığı (n:5), kalp yetmezliği (n:3), kronik böbrek hastalığı (n:3), kronik 

HCV taşıyıcılığı (n:2), Parkinson hastalığı (n:2), HCV’ye bağlı karaciğer sirozu 

(n:1) ve pemfigus (n:1) idi.  
Vakaların çalışmaya dahil edildikleri esnada %47’1’i (n:49) yeni tanılı 

hastalar olduğu ya da gerek görülmediği için birincil hastalıkları ile ilgili bir ilaç 

kullanmıyorken, %42,3’ü (n:44) hidroksiüre, %7,7’si (n:8) anagrelid, %2,9’u (n:3) 

ise interferon-α2a kullanıyordu (tablo 6). 

 
Tablo 6. Miyeloproliferatif hastalık için kullanılan ilaçlar. 

 

   TANI Toplam 
    PV ET PMF   

İlaç yok n 8 28 13 49 
  % 24,2% 57,1% 59,1% 47,1% 
 anagrelid n 0 7 1 8 
  % ,0% 14,3% 4,5% 7,7% 
 hidroksiüre n 23 13 8 44 
  % 69,7% 26,5% 36,4% 42,3% 
 interferon-

2a 
n 2 1 0 3 

  % 6,1% 2,0% ,0% 2,9% 
Toplam n 33 49 22 104 
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JAK2V617F mutasyonu, vakaların %55,8’inde (n:53) saptanmazken 

(NN), %44,2’sinde (n:42) ise heterozigot (+) (NM) bulundu (tablo 7). Dokuz 

hastada ise JAK2V617F mutasyonu analizi yapılamadı. 

 

Tablo 7. Hastaların JAKV617F mutasyon analizi  

(NN:mutasyon yok, NM: heterozigot (+)). 

 

   TANI Toplam 
    PV ET PMF   
JAK2V617F NN n 14 27 12 53 

  % 42,4% 61,4% 66,7% 55,8% 
 NM n 19 17 6 42 
  % 57,6% 38,6% 33,3% 44,2% 
Toplam n 33 44 18 95 

  

 

mikrRNA Ekspresyon Analizi: 
 Vakalara ve kontrol grubuna ait kan örneklerinde mir155, mir181a, 

mir221, mir222, mir223 ve mir451’in ekspresyon düzeyleri, RT-PCR cihazı ile 

ve ΔΔCT yöntemi kullanılarak analiz edildi.  

 Mir155’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,001). Bu farklılık, kontrol grubundan kaynaklanmaktadır. Buna göre, 

mir155’in, ET, PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna göre belirgin olarak 

daha yüksek düzeyde eksprese edildiği (p<0,05), bununla beraber 3 hastalık 

grubunda ise birbirlerine benzer oranda eksprese edildiği belirlendi (tablo 8). 

 Mir181a ekspresyonunun ET, PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna 

göre olarak daha yüksek düzeyde eksprese edildiği belirlenmekle beraber, 

gruplar arasında istatistikî açıdan bir fark olmadığı görüldü (p=0,932) (tablo 8). 

 Mir221’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,002). Bu farklılık, kontrol grubundan kaynaklanmakta olup, mir221’in, ET, 

PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek düzeyde eksprese 

edildiği saptandı. Bununla beraber, ET hastaları ile kontrol grubu arasında ve 

PMF hastaları ile kontrol grubu arasında önemli bir farklılık varken (p<0,05), PV 

hastaları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmadı (tablo 8). 
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 Mir222’nin ekspresyon düzeyi bakımından gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,001). Bu farklılık, ET ve PV hasta gruplarından kaynaklanmakta olup, buna 

göre; ET hastalarında mir222’nin kontrol grubuna göre belirgin olarak daha 

yüksek oranda eksprese edildiği, PV hastalarında ise kontrol grubuna göre 

daha az oranda eksprese edildiği ve bu nedenle ET ile PV hastaları arasında 

istatistiksel açıdan önemli bir farklılık ortaya çıktığı saptandı (p<0,05). PMF 

hastalarında da mir222 ekspresyonunun kontrol grubuna göre daha fazla 

olduğu belirlenmekle beraber, bu durumun istatistiksel olarak önemli bir fark 

yaratmadığı görüldü (tablo 8).      

  Mir223’ün ekspresyon düzeyi bakımından gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,001). Buna göre; ET ve PMF hastalarında mir223’ün kontrol grubuna göre 

belirgin olarak daha yüksek düzeyde eksprese edildiği –özellikle PMF 

vakalarında- görüldü (p<0,05). Polisitemia vera’lı hastalarda ise, mir223’ün 

kontrol grubuna kıyasla daha az oranda eksprese edildiği saptanmakla beraber, 

bu durumun istatistiksel olarak önemli bir fark yaratmadığı görüldü (tablo 8). 

 Mir451’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,001). Bu farklılık, kontrol grubundan kaynaklanmaktadır. Buna göre, 

mir451’in, ET, PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna göre belirgin olarak 

daha düşük düzeyde eksprese edildiği (p<0,05) belirlendi (tablo 8). 
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Tablo 8. Kontrol ve hastalık gruplarında miRNA ekspresyon sonuçları         

(PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis).  
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Cinsiyetlere göre miRNA ekspresyonları kıyaslandığında, hem ET’li, hem 

PV’li, hem de PMF’li hastalarda erkek ve kadın cinsiyet arasında bir fark tespit 

edilmedi (tablo 9).  

 

Tablo 9. Cinsiyetlere göre miRNA ekspresyon analizi  

(PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis).  
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Eşlik eden hastalıklara göre miRNA ekspresyonları kıyaslandığında, 

hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görüldü 

(tablo 10).  

 
Tablo 10. Eşlik eden hastalıklara göre miRNA ekspresyon analizi                    
(PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis).  
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JAK2 mutasyonuna göre miRNA ekspresyonları karşılaştırıldığında, her 

3 hastalık grubunda da mutasyonun olup olmamasının miRNA ekspresyonlarını 

etkilemediği ve istatistiksel bir fark oluşturmadığı görüldü (tablo 11). 

 
Tablo 11. JAK2 mutasyonuna göre miRNA ekspresyon analizi                       

(PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis).  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Ek olarak, ET’li, PV’li ve PMF’li hastalarda hidroksiüre, anagrelid ve 

interferon-α2a kullanımının, ilaç kullanmayan hastalara kıyasla miRNA 

ekspresyonlarını etkilemediği ve istatistiksel bir fark oluşturmadığı saptandı 

(tablo 12).  

 
Tablo 12. Kullanılan ilaçların miRNA ekspresyonuna etkisi  

(PV: polisitemia vera, ET: esansiyel trombositemi, PMF: primer miyelofibrozis). 
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TARTIŞMA 
  

Kronik miyeloproliferatif hastalıklar, Kİ’deki multipotent kök hücrede 

ortaya çıkan genetik mutasyonlar sonucunda hücre yapımının anormal şekilde 

artması ve çevresel kanda olgun hücre yapımının anormal bir şekilde artması ile 

karakterizedir. İlk kez 1951 yılında William Damashek tarafından öne 

sürülmüştür ve klinik ve biyolojik benzerlikleri olan 4 klasik MPH’yi –PV, ET, 

PMF– tarif etmek için kullanılmıştır. Daha nadir görülen kronik nötrofilik lösemi, 

kronik eosinofilik lösemi, sistemik mastositoz, atipik kronik miyeloid lösemi gibi 

hastalıklar da KMH kapsamına alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 2008’e göre, 

PV, ET ve PMF tanısı için JAK2 ve benzeri aktive edici mutasyonlar 

(trombopoetin reseptörü MPL mutasyonu) kullanılmış ve Kİ morfolojik bulguları 

tanı ölçütleri içinde ağırlık kazanmıştır. 

Kronik miyeloproliferatif hastalıklarda, hematopoetik sitokinlere bağımlı 

olmadan veya aşırı sitokin duyarlılığı nedeniyle her 3 hücre dizisinde altta yatan 

hastalığa bağlı olarak devamlı bir artış görülebilir. Bu hastalıklarda, stoplazmik 

veya reseptör protein tirozin kinazları kodlayan genlerde gelişen mutasyonlara 

bağlı olarak hücre içi sinyal molekülleri aktive olur ve bu da anormal hücre 

çoğalmasına yol açar. Polisitemia vera, ET ve PMF hastalıklarına neden olan 

özgül mutasyonlar henüz tanımlanmamıştır. Kronik miyeloid lösemide ise, özgül 

olarak görülen Philadelphia kromozomu olan t(9;22)(q34;q11) translokasyonu, 

ABL1 tirozin kinazın aktivasyonuna ve hastalığın tüm klinik bulgularına yol açar. 

JAK2 geninin 14. ekzonunda görülen JAK2V617F mutasyonunun PV’de 

%95, ET’de ve PMF’de ise yaklaşık %50 oranında görülebildiği saptanmıştır. 

Böylece, JAK2V617F’nin altta yatan bir KMH göstergesi olduğu, fakat özgül bir 

hastalığın tanısını koymada tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Polisitemia 

vera düşünülen olgularda JAK2V617F negatif ise JAK2 ekzon 12 mutasyonu 

%3 oranında, ET ve PMF düşünülen olgularda ise MPL-W515L/K mutasyonu 

%5 oranında pozitif olabilir.  

BCR-ABL1 mutasyonunun KML’ye neden olduğunun bilinmesi ve bu 

mutasyonun ürünü olan tirozin kinaz’ı hedefleyen imatinib ve diğer tirozin kinaz 

inhibitörlerinin bu hastalığı hematolojik, sitogenetik ve moleküler remisyona 

sokması, diğer MPH’lerde benzer genetik bozuklukların araştırılmasına yol 

açmıştır. Bununla beraber, JAK2 mutasyonlarının bu hastalıkları tek başına 
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başlatan mutasyonlar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Kronik miyeloproliferatif 

hastalıklarda FDA’dan onay almış olan ruxolitinib gibi yeni tirozin kinaz inhibitör 

tedavileri, daha çok JAK2 inhibisyonu üzerine eğilmiştir. 

Miyeloproliferatif hastalıkların tanı ve tedavisindeki bilimsel gelişmelere 

rağmen, günümüzde ayırıcı tanıda zaman zaman karışıklıklar olabilmektedir ve 

bu konuda bilimsel tartışmalar da sürmektedir. Örneğin, PV ile ET’nin ayırıcı 

tanısında, eritrositozun ölçülmesi ve gösterilmesi için DSÖ kriterlerinde yer alan 

hemoglobin değerleri değil, eritrosit kitlesi ve plazma hacminin ölçülmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Esansiyel trombositemi ile erken pre-fibrotik PMF 

ayırıcı tanısının prognoz açısından önemli olabileceği gösterilmiştir ve bu 

nedenle ayırıcı tanı için karmaşık hematopatolojik ölçütlere bağlı olarak güvenilir 

ve tekrarlanabilir bir şekilde farklı hematopatologlar tarafından prospektif olarak 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Kronik miyeloproliferatif hastalıkların klinik, 

laboratuar ve moleküler olarak daha da etkin şekilde sınıflandırılması ve 

hastalıkların moleküler mekanizmalarının daha detaylı bir şekilde anlaşılması, 

yeni tedavi hedeflerinin de geliştirilmesini sağlayacaktır. Son dönemlerde, JAK2 

ve MPL dışında, TET2, LNK, IDH1/IDH2, ASXL1, EZH2, CBL, IKZF1 ve 

DNMT3A genlerinde mutasyonlar bulunmuştur. 

MiRNA’lar, 19-24 nükleotidli tek iplikli kısa RNA molekülleri olup, son 

dönemlerde özellikle malign hematolojik hastalıklarda yoğun araştırmalara 

maruz kalmaktadırlar. Bunlar, DNA’dan transkripsiyonu yapılan, ama proteine 

çevirisi yapılmayan genler tarafından kodlanırlar ve mRNA’lardan farklı olarak 

protein sentezine sebep olmazlar, gen ifadesini transkripsiyon sonrası 

düzenlerler. Dokular arasında farklı şekilde eksprese olurlar ve kan dolaşımında 

saptanabilirler. Tek bir miRNA, yaklaşık 200 hedef gene bağlanabilir ve gen 

ekspresyonunun post-transkripsiyonal düzenlenmesi neticesinde, 

anjiyogenezis, proliferasyon, farklılaşma, apopitozis ve tümörogenez dahil, 

birçok metabolik yolakta kritik roller üstlenirler. Bu nedenle anormal miRNA 

üretimi, kardiyovasküler, inflamatuar, müsküler, nörodejeneratif hastalıklar ve 

kanser dahil, birçok hastalıkla bağlantılı bulunmuştur. Örneğin mir126, mir17-

92, let-7, mir130a, mir210, mir378 ve mir 296, pro-anjiyojenik miRNA’lar 

arasında yer alırken, mir221, mir222, mir328, mir92a ve mir214, anti-anjiyojenik 

miRNA’lar arasında yer alır. Mir122, hepatit C virüs replikasyonu için gereklidir 

ve bu miRNA eksikliğinde, virüsün replikasyonu durur. Mir122’yi inhibe edici 
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ajan olan miravirsen’in kullanıldığı faz 2 çalışmada, hepatit C virüs 

replikasyonunun durduğu gösterilmiştir. MiRNA türleri ile kanser tipleri arasında 

da ilişki saptanmış olup, plazmada serbestçe dolaşan miRNA profillerinin 

kanserlerin tanısında, sınıflandırılmasında, takibinde ve tedavisinde 

faydalanıldığına dair araştırmalar mevcuttur.  

MiRNA’ların, ilişkili oldukları protein ekspresyonlarında artış veya 

azalmaya neden olarak kanserlerde önemli etiyolojik ve tanısal etken olarak 

görülmektedirler. Aynı zamanda, mRNA üzerindeki tamamlayıcı bölgeye özgül 

olarak bağlandıkları için, yeni tedavi arayışları içinde hedef moleküller olarak da 

ön plana çıkmaktadırlar. Örneğin, p53 yolağının bir parçası olduğu gösterilen 

mir34’ü taklit eden bir ajan geliştirilmiş ve bu ajanın, akciğer ve prostat kanseri 

oluşturulmuş fare modellerinde tümör büyümesini ve metastazı inhibe ettiği 

gösterilmiştir. MiRNA’lar, hedefledikleri mRNA’nın moleküler yolaklarındaki 

özelliğine göre onkojenik ya da tümör baskılayıcı olarak rol alabilirler. 

Dolayısıyla tümör baskılayıcı miRNA’ların ekspresyonlarının azalması veya 

“onkomirler” olarak adlandırılan ve onkojenik aktivite gösteren miRNA’ların 

ekspresyonunun artması onkojenik ekspresyonun artmasına ve tümör 

oluşumuna sebep olur. Günümüzde, KML, multiple myeloma gibi hematolojik 

malignitelerde, bu hastalıkların etiyopatogenezleriyle ilişkili olan miRNA’lar 

büyük ölçüde belirlenmiştir. Bununla beraber literatürde, nispeten nadir görülen 

ET, PV ve PMF’nin etiyopatogenezinde miRNA’ların rolüyle ilişkili az sayıda 

çalışma vardır. Oysa günümüzde, bu hastalıklara yönelik mutlak tedaviler 

belirlenmemiştir ve etiyopatogenezlerini aydınlatacak daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, Ph kromozomu (-) miyeloproliferatif hastalıklar olan ET, 

PV ve PMF’nin etiyopatogenezinde miRNA’ların rolleri araştırılarak, gelecekte, 

bu hastalıklarda hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinde yeni bir kapı 

aralanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, bu hastalıklarla ilişkisi olabileceği 

düşünülen ve hematopoetik yolda görevli mir155, mir181, mir221, mir222, 

mir223 ve mir451 ekspresyonlarının araştırılması planlanmıştır. 

 Mir155, normal hematopoezde, B ve T lenfosit diferansiyasyonunu 

kontrol eder, germinal merkez reaksiyonlarını düzenler; yüksek seviyeleri, aktif 

T ve B lenfositler ile aktif monositlerde bulunur56. Sitokin üretimini etkileyerek T-

yardımcı hücre dönüşümünü düzenler57. Ayrıca, eritroid ve miyeloid koloni 



41 
 

oluşumunu baskılar58. Normal eritropoez sırasında, mir155 ekspresyonu düzenli 

olarak azalır62. Mir155 ekspresyonunun, diffüz büyük B hücreli lenfoma, kronik 

lenfositik lösemi ve Hodgkin lenfomada arttığı gösterilmiş olup, 

lenfomageneziste önemli bir rol üstlendiği düşünülmektedir68,69. Diğer yandan, 

sıçanlarda aşırı ekspresyonunun, miyeloproliferatif hastalıkla sonuçlandığı ve 

eritroid/megakaryositik seride azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir70. 

Transgenik fare çalışmaları, inflamatuar stres sinyalizasyonunun ve kök hücre 

deregülasyonunun, MPH patogenezinde önemli olduğunu göstermiştir73. 

İnflamatuar stresin, çeşitli sitokinler ile büyüme faktörleri aracılığıyla kan hücresi 

gelişiminde ve kan hastalıklarının ortaya çıkmasında açık bir etkisi vardır74. 

Dolaşımdaki artmış sitokin seviyeleri, PV ve PMF hastalarında rapor edilmiştir75. 

İnflamatuar uyarılarla mir155 ekspresyonu da artmaktadır70.  

 Bizim çalışmamızda, mir155’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar 

arasında fark saptandı ve bu farkın kontrol grubundan kaynaklandığı görüldü. 

Buna göre, mir155’in, ET, PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna göre 

belirgin olarak daha yüksek düzeyde, ancak 3 hastalık grubunda da benzer 

oranlarda eksprese edildiği belirlendi (tablo 8). İnflamatuar uyarıların tetiklediği 

mir155 ekspresyonunun aşırı artışı, olasılıkla MPH patogenezinde önemli bir rol 

almaktadır ve böylece mir155, bu hastalıkların tedavisinde bir hedef molekül 

olabilir.  

 Mir181 asıl, hematopoetik dokularda eksprese edilir (ör: timüs, kemik iliği, 

dalak). Tüm hematopoetik serinin diferansiyasyonunu baskılar, B hücre 

diferansiyasyonunda ise ekspresyonu artar52,58. Mir181A, T hücre reseptör 

sinyallerini düzenler ve T hücre duyarlılığını düzenler76. Bir çalışmada, 

JAK2V617F mutasyonlu hücre dizisi olan SET2 hücrelerinde, mir181A’yı da 

içeren 21 miRNA’nın aşırı düzeyde eksprese edildiği gösterilmiştir77. Bizim 

çalışmamızda da, mir181a ekspresyonunun ET, PV ve PMF hastalarında 

kontrol grubuna göre olarak daha yüksek düzeyde eksprese edildiği 

belirlenmekle beraber, gruplar arasında istatistikî açıdan bir fark saptanmadı 

(tablo 8).    

Normalde, eritroid diferansiyasyon sırasında mir221, mir222 ve 

mir223’ün ekspresyonları azalır. Mir221 ve mir222, c-KIT’yi, mir223 ise LMO2’yi 

hedef alarak eritroid diferansiyasyonu bloke eder50,63. Mir223, granülopoezisi ise 

indükler59. Bruchova ve arkadaşları, hem sağlıklı, hem de PV’li bireylerin 
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çevresel kanındaki CD34+ hücrelerinde, eritroid diferansiyasyon sırasında 

mir221 ve mir222 ekspresyonunun tedrici olarak azaldığını in vitro 

göstermişlerdir62. Ekspresyonları azalmakla beraber, PV grubunda kontrol 

grubuna göre mir221’in daha fazla eksprese edildiği, mi222’nin ise hücre 

inkübasyonunun 7-9. günlerinde daha az düzeyde, 11-21. günler arasında ise 

daha fazla düzeyde eksprese olduğu görülmüştür62. Bruchova ve arkadaşlarının 

yaptığı başka bir çalışmada, PV, ET ve PMF’li hastaların çevresel kan 

mononükleer hücrelerinde, kontrol grubuna göre mir223 ekspresyonunun daha 

fazla olduğu gösterilmiştir78.  

Bizim çalışmamızda, mir221’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar 

arasında fark saptandı ve bu farkın kontrol grubundan kaynaklandığı görüldü. 

Buna göre, özellikle ET ve PMF hastalarında olmak üzere, her 3 hastalıkta da 

mir221 ekspresyonunun daha fazla olduğu görüldü (tablo 8). Mir222’nin 

ekspresyon düzeyi bakımından da gruplar arasında fark bulundu (p=0,001); ET 

hastalarında mir222’nin kontrol grubuna göre belirgin olarak daha yüksek 

oranda eksprese edildiği, PV hastalarında ise kontrol grubuna göre daha az 

oranda eksprese edildiği görüldü. Primer miyelofibrozis hastalarında da mir222 

ekspresyonunun kontrol grubuna göre daha fazla olduğu belirlendi (tablo 8). 

Mir223’ün ekspresyon düzeyi bakımından da gruplar arasında fark bulundu 

(p=0,001). Buna göre; ET ve PMF hastalarında mir223’ün kontrol grubuna göre 

belirgin olarak daha yüksek düzeyde eksprese edildiği –özellikle PMF 

vakalarında- saptandı. Polisitemia veralı hastalarda ise, mir223’ün kontrol 

grubuna kıyasla daha az oranda eksprese edildiği görüldü (tablo 8). 

Çalışmamızda, normalde eritropoezi baskılayan mir222 ve mir223 

ekspresyonunun PV grubunda, kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde 

saptanması, gelişen polisitemiden sorumlu olabilir. Bruchova ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmadaki ekspresyon düzeyindeki farklılıklar, bu miRNA 

ekspresyonlarının, bizim çalışmamızdaki gibi çevresel kandan değil de özgül 

hücre kültüründen bakılmasından kaynaklanıyor olabilir62. Bununla beraber, 

miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılmasında standardize yöntemlerin 

gerektiği de açıktır. Mir222 ve mir223 ekspresyonunu arttırmayı hedefleyen 

tedavi yöntemleri, eritropoezi baskılayarak PV hastalarındaki polisitemiyi kontrol 

altına alabilir, ancak bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.   
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Normal hematopoezde, eritropoezi baskılayan mir221, mir222 ve 

mir223’ün, ET ve PMF’deki yüksek seviyeleri olasılıkla MPH’lerde görülen “aşırı 

hücre çoğalmasından” kaynaklanmaktadır. Mir221’in ve mir223’ün oldukça 

yüksek seviyeleri, PMF’de, eritropoezi baskılayarak anemiye katkıda bulunuyor 

olabilir. Bu nedenle bu miRNA’lar, PMF’de anemi tedavisinde hedef molekül 

olarak kullanılabilir. Ayrıca mir223, ET’ye kıyasla PMF’de oldukça yüksek 

düzeyde eksprese olduğu için, erken dönem PMF hastalarının ET ile olan 

ayırıcı tanısında da kullanılabilir.   

Mir451, eritroid hücrelere özgüldür ve normal eritropoez sırasında 

ekspresyonu, mir144 ile beraber tedrici olarak artarak eritroid olgunlaşmayı 

sağlar73. Mir451, GATA1’in direk transkripsiyonel hedefidir ve zebra balığında 

gata2’yi, farelerde ise 14-3-3’ü hedef alır73.  

Bruchova ve arkadaşları, eritroid diferansiyasyon sırasında mir451 

ekspresyonunun, hem sağlıklı, hem de PV’li bireylerin çevresel kanlarındaki 

CD34+ hücrelerinde tedrici olarak arttığını in vitro olarak göstermişlerdir. 

Ekspresyonun, hücrelerin erken inkübasyonu döneminde (1-11. günler) PV 

grubunda daha fazla olduğu, 11. günden sonra ise, eritropoetin varlığı 

(diferansiyasyon dönemi) ile kontrol grubunda daha fazla olduğu saptanmıştır; 

mir451, erken PV progenitörlerinde (eritropoetin bağımsız progenitörler) sağlıklı 

progenitörlere göre daha fazla eksprese olmakta ve PV progenitörleri, sağlıklı 

eritroid progenitörlerden daha hızlı diferansiye olmaktadır62. Zhan ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, PV’li hastaların çevresel kan CD34+ 

hücrelerinde, sağlıklı bireylere kıyasla mir451 ekspresyonunun daha fazla 

olduğu gösterilmiştir79. Aynı zamanda, Burst Forming Unit-Erythroid (BFU-E) 

kolonilerindeki çekirdekli eritroid hücreler incelendiğinde, PV BFU-E koloni 

hücrelerindeki mir451 ekspresyonunun, ET BFU-E koloni hücrelerine 

(JAK2V617F hem pozitif, hem negatif olduğu grupta) kıyasla daha fazla olduğu 

saptanmıştır79. Başka bir çalışmada, mir451 ekspresyonunun artışı ile K562 

hücrelerde eritroid diferansiyasyonun uyarıldığı görülmüştür80. Mir451 eksik 

farelerde, geç eritroblastik maturasyonun azaldığı, eritroid hiperplazi, 

splenomegali ve hafif anemi geliştiği gözlenmiştir81.  

Çalışmamızda, mir451’in ekspresyon düzeyi bakımından gruplar 

arasında fark bulundu (p=0,001). Bu farklılık, kontrol grubundan 

kaynaklanmakta idi; mir451’in, ET, PV ve PMF hastalarında kontrol grubuna 
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göre belirgin olarak daha düşük düzeyde (p<0,05), bununla beraber 3 hastalık 

grubunda ise benzer oranda eksprese edildiği belirlendi (tablo 8). Diğer 

çalışmalardan farklı olarak mir451 ekspresyonunun bizim çalışmamızda 

özellikle PV ve ET grubunda sağlıklı bireylere göre düşük düzeyde saptanması, 

ekspresyonun, özgül hücre kültürlerinde değil de çevresel kandan 

bakılmasından kaynaklanıyor olabilir. Diğer bir deyişle progenitör hücrelerdeki 

artmış mir451 ekspresyonu, çevresel kanda yeterince tespit edilemiyor olabilir. 

Bu alanda daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu ve standardize ölçüm 

yöntemlerinin geliştirilmesi gerekliliği açıktır. Öte yandan, PMF grubunda 

ortanca mir451 ekspresyon düzeyinin (538654,24585), ET ve PV grubuna 

kıyasla (73275,06169 ve 78532,38002, sırasıyla) oldukça yüksek düzeyde 

olması nedeniyle bu molekül, erken dönem PMF hastalarının, özellikle ET ile 

olan ayırıcı tanısında kullanılabilir. Ayrıca, kontrol grubuna kıyasla, saptanan bu 

düşük ekspresyon düzeyi, mir451 baskılanmış fare modellerinde tespit edildiği 

gibi, PMF hastalarında gelişen anemiye ve masif splenomegaliye katkıda 

bulunuyor olabilir.     

Cinsiyetlere göre miRNA ekspresyonları kıyaslandığında, her 3 hastalık 

grubunda da erkek ve kadın cinsiyet arasında bir fark tespit edilmedi (tablo 9). 

Bu sonuç, cinsiyetin miRNA ekspresyonunu etkilemediğini göstermektedir. 

Çalışmamızda, eşlik eden hastalıkların, araştırdığımız miRNA 

ekspresyonlarını etkilemediği görüldü. Bunun sebebinin, ekspresyon düzeylerini 

araştırdığımız miRNA’ların hematopoeze özgül olup, ekspresyon düzeylerinin, 

diğer organ sistemlerini etkileyen hastalıklarda değil, miyeloproliferatif 

hastalıklarda değişmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Kullanılan ilaçların da (hidroksiüre, interferon-α2a ve anagrelid), 

araştırdığımız miRNA ekspresyonlarını etkilemediği görüldü. Bunun sebebi, az 

sayıda hastanın ilaç kullanıyor olması olabilir. Bununla beraber bu ilaçlar, 

miyeloproliferatif hastalıklarda sadece sitoredüksiyon yapmakta olup, mevcut 

genetik bozukluğu tedavi etmemektedir. Dolayısıyla ilaçların kesilmesiyle, hücre 

sayısı yeniden artmaktadır. Bu hastalıklar, kök hücredeki edinsel genetik 

bozukluklardan kaynaklandığı ve genetik bozukluklar da bu ilaçlarla tamir 

edilmediği için olasılıkla miRNA ekspresyonları, ilaçlardan etkilenmemektedir.     

JAK2V617F mutasyonu, PV’de >%90, ET ve PMF’de ise %50 oranında 

saptanmakla beraber, aynı mutasyonun, ne şekilde 3 farklı MPH fenotipine yol 
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açtığı tam olarak anlaşılamamıştır. Büyük olasılıkla hastalık özgül miRNA’lar, 

PV, ET ve PMF fenotiplerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır ve bu özgül 

miRNA’lar, bu 3 hastalığın ayırıcı tanısında kullanılabilir. Bazı miRNA 

ekspresyon düzeylerinin bazı çalışmalarda, JAK2V617F allel yükü ile ilişkili 

olduğu,  birçok başka çalışmada ise, JAK2V617F allel yüküyle ya da 

aktivitesiyle ilişkisiz olduğu görülmüştür. Girardot ve arkadaşlarının, PV, ET ve 

PMF tanısı olan vakalarda yaptığı çalışmada, mir28 ekspresyonunun, hastaların 

%30’unda arttığı, CD34+ hücrelerde megakaryositik diferansiyasyonu 

baskıladığı ve ekspresyon düzeyinin JAK2V617F allel yükü ile ilişkili olabileceği 

gösterilmiştir82. Zhan ve arkadaşlarının PV’li hastalarda yaptığı çalışmada ise, 

miRNA ekspresyon seviyeleri ile CD34+  JAK2V617F allel yükü arasında bir 

ilişki saptanmamıştır79. Bizim çalışmamızda da JAK2 mutasyonuna göre miRNA 

ekspresyonları karşılaştırıldığında, her 3 hastalık grubunda da mutasyonun olup 

olmamasının miRNA ekspresyonlarını etkilemediği ve istatistiksel bir fark 

oluşturmadığı görüldü (tablo 11). Olasılıkla, MPH patogenezinde, ekspresyonu 

bozulmuş birçok miRNA, anormal JAK2 sinyalizasyonundan bağımsız hareket 

etmektedir. JAK2V617F pozitif ve negatif hastalıklar arasındaki farklı ve ortak 

miRNA’ların araştırılması, JAK2 negatif kişilerde bu hastalıkların nasıl 

geliştiğine dair deliller ortaya koyabilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

MiRNA fonksiyonları, indüklendiği hücre tipiyle oldukça ilişkilidir; aynı 

miRNA, farklı hücre tiplerinde ve stres durumlarında çok farklı fonksiyonlara 

bürünebilirler. Fonksiyonları, eksprese edilen mRNA’lara bağlıdır. Bu özel 

davranış şekilleri, özgül hastalıklarda miRNA’ların, miRNA-tabanlı tedavilerde 

kullanılabileceği fikrini de doğurmaktadır. Bununla beraber, son dönemlerde 

hematopoezde, miRNA biyolojisi ile ilgili oldukça fazla sayıda çalışmanın 

literatürde yer almasıyla beraber, miyeloproliferatif neoplazilerin 

etiyopatogenezinde miRNA’ların rolünü gösteren bilgiler oldukça sınırlıdır. 

Literatürde son dönemlerde yer alan çalışmalarda, bazı miRNA’ların anormal 

ekspresyonlarının MPH patogenezinde rol oynadığı belirtilmektedir. 

Bu çalışmada, araştırılan miRNA’ların ekspresyon farklılıkları 

gösterilmiştir. Eşlik eden hastalıkların ekspresyon farkı oluşturmadığı 

saptanmıştır ve bu durumun, MPH’lere özgül miRNA’ların ekspresyonlarının 

araştırılmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu hastalıklarda kullanılan 

ilaçların da miRNA ekspresyonlarını etkilemediğini gördük. Bu sonuç da az 

sayıda hastanın ilaç kullanmasından kaynaklanıyor olabileceği gibi, olasılıkla bu 

ilaçların kök hücredeki genetik yapıyı tedavi etmemesinden kaynaklanmaktadır.  

MiRNA’ların, JAK2V617F pozitif ve negatif klonun genişlemesindeki 

rollerini, farklı MPH’lerde gelişen hematopoezisteki farklı etkilerini, hastalık 

ilerlemesinde ve lösemik transformasyondaki rollerini gösterecek araştırmaların, 

MPH’lerin patogenezini daha çok anlamamıza ve de yeni, miRNA-tabanlı 

tedavilerin gelişimine yol açacağını, aynı zamanda da hastalık özgül 

miRNA’ların, MPH’lerin ayırıcı tanısında kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 
 
Kİ  : Kemik iliği 

MPH  : Miyeloproliferatif hastalık 

KML  : Kronik miyeloid lösemi  

PV  : Polisitemia vera  

ET  : Esansiyel Trombositemi 

PMF  : Primer miyelofibrozis 

JAK2  : Janus kinaz 2 

STAT  : Signal transducer and activator of transcription 

MAPK  : Mitogen activated protein kinase  

PI3K  : Phosphotidylinositol 3-kinase  

SOCS  : Suppressor of cytokine signaling 

EPO  : Eritropoetin 

DSÖ  : Dünya Sağlık Örgütü 

TGF  : Transforme edici büyüme faktörü 

PDGF  : Platelet kökenli büyüme faktörü 

bFGF  : temel fibroblast büyüme faktörü 

g  : Gram 

dL  : Desilitre 

MDS  : Miyelodisplastik sendrom 

APL  : Akut promiyelositik lösemi 

AML  : Akut miyeloid lösemi 

ALL  :  Akut lenfositik lösemi 

DLBCL : Diffüz büyük B hücreli lenfoma 

HL  :  Hodgkin lenfoma 

KLL  :  Kronik lenfositik lösemi  

MCL  : Mantle hücreli lenfoma 

MM  : Multipl miyelom 

UR  : Up-regüle 

DR  : Down-regüle 

OG  :  Onkogen 

TSG  : Tümör süpresör gen 

TCL-1  : T-hücreli lösemi/lenfoma 
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HSC  : Hematopoetik kök hücre 

CMP  :  Common miyeloid progenitör 

CLP  : Common lenfoid progenitor 

MEP  : Megakaryosit-eritrosit progenitör 

GMP  : Granülosit-monosit progenitör 

EP  : Eritroid progenitör 

MkP  : Megakaryosit progenitör 

GP  : Granülosit progenitör 

MP  : Monosit progenitör 

RT-PCR : Real Time Polimeraz Zinzir Reaksiyonu 

µl  : Mikrolitre 

ng  : Nanogram   
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