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ÖZET 

MİYELOİD MALİGNANSİLERDE HEMATOPOETİK miRNA EKSPRESYONLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

Hematolojik malignansiler, kemik iliğinden köken alan hücrelerin anormal çoğalması 

sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Son yıllarda yapılan pek çok çalışma ile hematolojik 

malignensilerin moleküler patolojisi ve genetik etiyolojisi anlaşılmaya çalışılmış, hastalığın tanı 

ve prognozu ile ilgili sağlam veriler ortaya konulmuştur. Özellikle DNA ve RNA dizilemesi yapan 

teknolojilerin gelişmesi ile hedeflenmiş dizi analizleri, ekzonlar ya da tüm genom dizileme 

çalışmaları hastalığın genetik etiyoloji ve epigenetik değişiklikleri hakkında çok sayıda bilgi 

sahibi olmamızı sağlamıştır. 

Bu tez çalışmasında, Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve Miyelodisplastik Sendrom (MDS) 

hastalarında, hematopoetik farklılaşmalarda etkin rol oynayan hsa-miR-155-5p, hsa-miR-221-

5p, hsa-miR-222-5p, hsa-miR-223-3p ve hsa-miR-181a-5p’ nin ekspresyon düzeyleri, 

hastalardan alınan kemik iliği örneklerinde kantitatif real-time PCR yöntemi ile araştırıldı. 

Çalışma grubumuza 20 AML ve 37 MDS tanısı almış toplam 57 hasta ve kontrol grubu 

(K) olarak 7 sağlıklı birey dâhil edildi. Hasta ve sağlıklı bireylerden alınan kemik iliği 

örneklerinden total RNA izolasyonu ve cDNA sentezi gerçekleştirildi. Saptanan miRNA 

ekspresyon düzeyleri;  Toplam hasta (AML ve MDS)-kontrol, MDS-kontrol, AML-kontrol ve 

AML-MDS grupları arasında, Shapiro–Wilk testi, Mann-Whitney U, Levene Testi, Kruskal Wallis 

testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Test sonuçlarına göre gruplar arasında, miR-155 ve miR-222’ nin ekspresyon düzeyleri 

bakımından,  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p=0,011). Bu farklılık AML ile 

K (p=0,031) ve MDS ile K (p=0,003) arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Çalışmada 

incelenen miR-221, miR-223 ve miR181a‘ nın ekspresyon düzeylerinde ise gruplar arasında 

istatistiksel herhangi bir anlamlı fark bulunamadı. 

 Sonuç olarak AML ve MDS ile ilişkili miRNA’ ların ekspresyon düzeylerinin saptanması, 

hematolojik kanserlerin etiyolojisinin aydınlatılması ile tanı ve prognoz hakkında daha geniş 

bilgi sahibi olmamıza, miRNA bağıntılı terapötik ajanların tedavi süreçlerinde kullanılmaya 

başlanmasına katkı sağlayacaktır. 
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