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miRNA

nsan vücudu varolduğu andan itibaren genetik materyalin aktivitesine ihtiyaç
duyar. Bu aktivitenin doğru ve zamanlı olarak yerine getirilebilmesinde en
büyük pay gen regülasyonuna aittir. Gen regülasyonu, bir genin fonksiyonel

olarak üretimine başlaması (ekspresyon) için zamanlamanın yapılması ve üretilecek
ürün miktarının ayarlanması için gerçekleştirilen hücresel bir yönetimdir. Hücre-
nin yapısı ve fonksiyonu üzerinde kontrol imkânı tanır, hücresel gelişim, farklı-
laşma, apoptozis için temeldir. Gen ekspresyon mekanizmasının, RNA’nın
transkripsiyonundan proteinlerin translasyon sonrası değişikliklerine kadar her-
hangi bir adımı ayarlanabilir.1 Yakın bir zamana kadar gen regülasyonu temel ola-
rak DNA metilasyonu, histonlar veya transkripsiyon faktörlerini içermekteydi. Son
dönemde ise gen ekspresyonunun regülasyonunda miRNA’ların rolü üzerinde ça-

mikroRNA Çalışmaları ve
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ÖÖZZEETT  mikroRNA’lar (miRNA) küçük, endojen, kodlamayan RNA molekülleridir. Hedefledikleri
mRNA’ların 3′ translasyonu yapılmayan bölgesine (3′-UTR) mükemmel olmayan bir eşleşme ile
bağlanarak gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası düzenlenmesinde görevlidirler. Çok sayıda
miRNA’nın ekspresyonunda meydana gelen değişimler çeşitli hastalıkların geniş ölçüde patogenezi
ile ilişkilidir. Ayrıca beyine özgün miRNA’lar psikiyatrik hastalıkların gelişiminde pay sahibidir.
miRNA’lar bu hastalıkların patogenezinde önemlidir ve özel proteinlerin ekspresyonunu değişti-
recek yönde hedef seçmeleri konusunda kanıtlar artmaktadır. miRNA’lar, katıldıkları gen regülas-
yonu ile psikiyatrik hastalıkların meydana gelmesi ve ilerlemesinde önemli olabilir. Ayrıca, hem
hastalıkların tanısında bir biyoişaret olarak hem de klinik tedavide kullanılabilirler. 
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AABBSSTTRRAACCTT  microRNAs (miRNAs) are small, endogenous, non-coding RNA molecules. They are
post-transcriptional regulators of gene expression and in charge of imperfect base-pairing with the
3'-untranslated regions of their target mRNAs. Altered expression a great number of miRNAs has
been shown to be widely involved in the pathogenesis of different diseases. Morover, the brain spe-
cific miRNA expression has indicated that miRNAs are critical for the formation and processing of
psychiatric diseases. Accelerating evidence has shown that specific miRNAs are target to particu-
lar proteins that are significant in the disease pathogenesis. Therefore, miRNA mediated regulation
may be important in the formation and development of psychiatric diseases and may mission as a
novel biomarker and for clinical therapy.
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lışılmaktadır. miRNA’lar, translasyon ve transkripsiyon
sonrası gen düzenlemesinde gerekli olan küçük, kodlan-
mayan tek zincir RNA’lardır. Hücre içinde ve serum,
plazma, idrar, süt gibi diğer vücut sıvılarında da bulu-
nur.2 Hemen her dokuda bulunan miRNA’lar nasıl sınıf-
landırılır? Bir genin miRNA olarak sınıflandırılabilmesi
için belirli kriterleri taşıması gerekir. Bu kriterler; eks-
presyonunun olması, yapısal özellikleri ve dizi korunu-
mudur.3 miRNA’lar spesifik miRNA genleri tarafından
transkribe edilirler ve tüm genomda dağınık olarak bu-
lunurlar.1 miRNA’ların keşfinden sonra sayılarının gün
geçtikçe artması üzerine bir sınıflandırma ve adlandırma
sistemine ihtiyaç duyulmuştur.

miRNA’LARIN SINIFLANDIRILMASI VE ADLANDIRILMASI

miRNA adlandırma sisteminde “mir” ön ekinden sonra
ilgili türe ait kısaltma ve sayısal bir kodlama bulunmak-
tadır. Büyük harfle yazılmayan “mir-” pre-miRNA for-
munu, büyük harfle yazılan “miR-” olgun miRNA
formunu temsil etmektedir. Yaklaşık olarak eş dizilere
sahip miRNA’ları adlandırmak için miR adından sonra
son ek kullanılır. Örn: miR-123a dizisi miR-123b dizi-
leri benzer oldukları için a ve b şeklinde ayrılmışlardır.
Normal şartlarda pre-miRNA’lar olgun miRNA’lar ile
%100 aynıdır. Fakat genomda farklı bölgelerde yerle-
şime sahiptir. Bu yerleşimi belirtmek için ayrıca bir ön
ek ve sayısal adlandırmaya ihtiyaç vardır. Örneğin; hsa-
mir-194-1 ve hsa-mir-194-2 pre-miRNA’ları, aynı olgun
miRNA ile sonuçlandıkları halde genomun farklı bölge-
lerinde yerleşmişlerdir. Türlerin kökenine göre ise hsa-
miR-123 (hsa: Homo sapiens) şeklinde üçlü ön eklerle
adlandırılırlar. İki olgun miRNA aynı pre-miRNA’nın
karşılıklı kollarından köken alırsa ilgili dizinin ucuna
göre -3p veya -5p son eki alır. Zincirlerin göreceli eks-
presyon düzeyleri biliniyorsa, saç tokasının (hairpin)
karşı kolunda miRNA’a göre düşük düzeyde eksprese
edilen miRNA’a işaret etmek için arkasına yıldız işareti
konulur. Örn; miR-123 ve miR-123* bir pre-miRNA saç
tokasını paylaşırlar fakat ekspresyon farklılığından do-
layı miR-123 hücrelerde daha fazla bulunur. miRNA’la-
rın aktif formları olgun (mature) miRNA adını alır ve
yaklaşık 22 nükleotid uzunluğundaki tek zincir RNA
molekülleridir. Bazı miRNA’lar hücre, doku ve organ-
larda sınırlı olmak üzere eksprese edilirken, diğerleri her
zaman eksprese edilir. Bazı miRNA’ların prekürsörleri
aynı veya farklı kromozomlarda 2 veya daha fazla kopya
halinde bulunurlar.4 Bu yerleşim, kromozomal düzen-
sizliklerin bulunduğu bölgelerdeki miRNA genlerinin
ekspresyonunun direkt etkilenebilmesi bakımından
önemlidir.5

miRNA-HEDEF mRNA ETKİLEŞİMİ

miRNA tarafından mRNA’nın tanınması etkin olarak eş-
leşmelerine dayanır. miRNA üzerinde bulunan 2-8 nt’lik
merkez bölge, miRNA davranışı için kritiktir. miR-
NA’nın hedefle etkileşimi sırasında hedef transkriptin
3′-UTR bölgesindeki mükemmel olmayan bölgeye bağ-
lanması gerekir. Spesifik olduğu mRNA’nın 3′-UTR’ni
hedef alan miRNA 5′ sonda 7-8 nt uzunluğunda hedef
mRNA’a komplementer bölge içerir. miRNA-hedef eş-
leşmesinde Watson-Crick eşleşmesine ek olarak G:U baz
eşleşmesinin de olması gerekir.4 Özgün olarak hedefle
eşleşen miRNA’lar çeşitli aşamalarda gen ifadesini azal-
tır.5 Genellikle translasyonun durdurulması; mRNA dea-
denilasyonu ve degradasyonu veya daha az sıklıkla
olmak üzere mRNA parçalanması ile başarılır.6 miRNA
hedef etkileşimini ortaya koymak için sayısal metodlar
geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan sayısal metodlar:
TargetScan, PITA, RNA22, MirTarget2, PicTar, TarBase,
Miranda, mirna, mirdatabase’dir. Bu veri tabanları ile
miRNA’ların spesifik hedefleri sayısal olarka tespit edi-
lebilir.4 miRNA’lar memeli merkezi sinir sisteminde
(MSS) bol miktarda eksprese edilir. Bu sistemde nöroge-
nezis, nöronal düzenin oluşması ve sinaptik plastisite gibi
aktivitelerde yaşamsal öneme sahiptir. Sinir sisteminde
zaman ve enerjinin etkin şekilde kullanılabilmesi ve
hücresel dengenin sürekliliği için devamlı sinyallere, gen
ürünlerinin tampon görevini doğru bir biçimde yerine
getirmesine ve sinyallerin uzak sinaptik bağlantılara ile-
tilmesine ihtiyaç vardır.7 İnsanda nöronal hücrelerde çe-
şitli miRNA’ların ekspresyonlarının yüksek olduğu
bilinmektedir.6 miRNA’lar düzenleyici element olmaları
nedeniyle kanser ve nörolojik hastalıklar gibi çeşitli has-
talıklarda merkezi rol oynarlar. Pek çok hastalık gibi psi-
kiyatrik hastalıkların da moleküler temelinde yer alan
miRNA’lar gen ifadesini nasıl düzenler? 

miRNA: TRANSLASYONEL GEN İFADESİNİ
DÜZENLER

miRNA’lar, hedef mRNA’ların 3′-UTR’ne bağlanmak su-
retiyle eşleşmenin derecesine göre protein kodlayan gen-
lerin transkripsiyon sonrası düzenlenmesine aracılık
eder ve protein üretimini azaltıcı yönde gen düzenle-
mesine katkıda bulunur.8 Bu düzenlemede önemli bir
adım olan translasyonun baskılanma biçimi miRNA kı-
lavuz zinciri ve hedef mRNA arasındaki dizi eşleşmesi-
nin derecesine bağlıdır. Bir miRNA’nın 2-8 nükleotidlik
çekirdek dizisi, eğer translasyonun baskılanması için
hedef aldığı mRNA söz konusu ise hemen her zaman
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mükemmel eşleşir. Kılavuz zincir ve mRNA arasındaki
eşleşme ne kadar mükemmel olursa mRNA’nın enzima-
tik kesimi de kolaylaşır. Hedef aldığı mRNA ile mükem-
mel eşleşen miRNA, genellikle hedef mRNA’nın
parçalanmasına neden olacak farklı mekanizmalarla
translasyonu baskılar. Tüm miRNA sistemi (microR-
NAome); hücresel gelişim, farklılaşma, apoptozis ve me-
tabolizma için gerekli protein kodlayan genlerin %
60’dan fazlasını düzenler. Beyinde zengin olarak bulu-
nan miRNA’ların görevini yerine getirememesi veya
normal olmayan ifadeleri çeşitli nörolojik hastalıklara
neden olabilmektedir.9 miRNA’ların gen düzenlemesi
dışında gelişimsel zamanlamadan apoptozise kadar farklı
fizyolojik fonksiyonları da vardır.10

miRNA’LARIN PSİKİYATRİK HASTALIKLARDAKİ
ROLÜ

İnsan ve deney hayvanları ile ilgili çalışmalar sonucunda
edinilen bilgiler miRNA regülasyonu ve fonksiyonunun
psikiyatrik hastalıkların mimarisi ile ilişkili olduklarını
göstermektedir. Psikiyatrik hastalıklarda miRNA’ların
davranışının gösterilmesi bu hastalıkların etiyolojisinin
ve patofizyolojisinin anlaşılmasında yardımcı olmasının
yanında daha etkili tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişti-
rilmesinde yol göstermesi bakımından önemlidir. miR-
NA’ların doğası gereği bir miRNA yüzlerce farklı
mRNA’ı hedef alabilir. Bu açıdan bakıldığında merkezi
MSS’nin gelişimi süresince tüm adımlarda miRNA’lar
önemli rol oynar ve fonksiyonu olukça geniştir. miR-
NA’ların bir çoğu beyin dokusuna özgü (hsa-miR-9, hsa-
miR-124a/b, hsa-miR-135, hsa-miR-153, hsa-miR-183,
hsa-miR-219) olarak eksprese edilir.11 Farelerde yapılan
çalışmalar özellikle let-7g, mir-92b, miR-146b, miR-
330*, miR-384 ve miR-551b’nin hipokampusta kortekse
göre daha fazla eksprese edildiklerini göstermektedir.12

miR-15b, miR-16, miR-204 ve miR-221 ise nöronların
superior servikal ganglionlarında bol miktarda bulun-
maktadır.13 Bu konuda en çok çalışılan beyine özgü
miRNA; miR-134’dür ve beyin gelişiminde görevli
LIMK1 (Entrez Gene: LIMK1 LIM domain kinase 1)
mRNA’sı ile antisens eşleşmesi yaparak dolaylı olarak si-
naptik gelişimin regülasyonuna katılır.14 miR-134’ün
diğer bir hedefi olan SIRT1 ile bağlantısında ise hafıza
oluşumunun yanında diğer beyin fonksiyonları da etki-
lenir.15 Çalışmaların birçoğu miRNA’ların; Parkinson
hastalığı, Tourette’s sendromu, Şizofreni, Bipolar, Otizm
spektrumlu hastalıklar, Rett sendromu, Frajil X sen-
dromu, Down sendromu gibi hastalıkların sinaptik plas-
tisite ve sirkadian regülasyonu gibi patolojisinde yer alan

temel mekanizmalar ile bağlantısına dayanır.16 Bazı psi-
kiyatrik hastalıklardaki miRNA’lar, hedef genleri ve bi-
yolojik fonksiyonları Tablo1’de verilmiştir.

Yapılan son çalışmalara göre bu rollerini destekle-
yen kanıtlar eşliğinde miRNA’ların bazı psikiyatrik has-
talıklardaki önemine değinilecektir.

ŞİZOFRENİ

Şizofreni popülasyonda %1 sıklıkla, yaygın olarak rastla-
nan;45 halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz davranışlar,
içine kapanma, ilgisizlik ve bilişsel defektler ile karakte-
rize psikiyatrik bir hastalıktır.46 Şizofrenili bireylerin
postmortem beyin dokusundan elde edilen miRNA pro-
fili, pek çok miRNA’nın ekspresyon düzeyinde değişim-
ler olduğunu göstermiştir (Tablo 1).47 Bununla birlikte
hastaların beyin dokusundaki miRNA’ların düzensiz re-
gülasyonu şizofreniye spesifik olmayıp diğer psikiyatrik
hastalıklarda da görülebilmektedir.48 Genlerin transkrip-
siyon sonrası regülasyonunda görevli miRNA’ların he-
defledikleri gen sayısının fazla olması tek bir hastalığa
özgünlüklerini de etkilemektedir. Bu değişimlerin çok-
luğu sebebiyle hastalığın seyri ve tedavisi de etkilen-
mekte, miRNA’ların hastalığın patogenezi ve
patofizyolojisindeki rolü yorumlanamamaktadır.49 Ancak
transkript ve miRNA belirleme çalışmaları miRNA biyo-
genezinde önemli role sahip DGCR8 geninde 1.5 Mb’lık
bir mikrodelesyon bölgesi olduğunu tespit etmiştir. Fare
modellerinde yapılan bu çalışmada; DGCR8’in yanında
de novo kopya sayısı varyantlarını içeren ve şizofrenide
yapısal, davranışsal ve bilişsel değişimlerden sorumlu
22q11.2 mikrodelesyon bölgesinde yerleşmiş olarak bu-
lunan miR-185’in bir kopyasının ortadan kalktığı göz-
lenmiştir.50 Hansen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada;
miR-206 ve miR-198’in, Danimarkalı ve Norveçli birey-
lerde şizofreni ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.51   Şizof-
reni hastaları ve kontrol bireylerini içeren diğer bir
çalışmada ise şizofrenili hastaların postmortem doku ör-
neklerinde yapılan miRNA profilleme çalışmalarında 264
postmortem prefrontal korteks örneği kullanılmış ve
miRNA düzeylerinde önemli değişimler olduğu bulun-
muştur. Sonuç olarak da 14 miRNA’nın ekspresyon dü-
zeylerinin önemli derecede azaldığı ve sadece bir miRNA
için şizofreni hastalarında kontrollere göre miRNA regü-
lasyonunun arttığı tespit edilmiştir.17 Yapılan çalışmala-
rın büyük bir bölümünde Şizofrenide aday olarak
gösterilen miRNA’ların hastalıkla ilişkisi gösterilebilmiş-
tir. Homojen popülasyonlarda geniş örneklerle yapılacak
yeni çalışmalar ile miRNA’ların şizofrenideki sorumlu-
luğunun açık olarak ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. 
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OTİZM SPEKTRUMLU DÜZENSİZLİKLER

Otizm spektrumlu düzensizlikler (OSD), nöropsikiyat-
rik hastalıkların heterojen bir grubudur. Sosyal etkile-
şim ve iletişimde bozulmalara yol açan, sınırlı ve
tekrarlayan davranışlara neden olan bir hastalıktır.52 Aile
ve ikiz çalışmaları OSD’nin genetik temeli olduğunu gös-
termektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise erkek-
lerde dişilere oranla (4:1) daha fazla gözlenmektedir.
OSD’nin genetiği karmaşıktır.53 Bireylerin %5-15’i tanı
konulabilir bir genetik etiyolojiye sahiptir. Ayrıca Neu-
roligin 3 (NLGN3), Neuroligin 4 (NLGN4), SH3 ve
SHANK2 gibi sinaptik genlerdeki mutasyonların da
OSD’den sorumlu olduğu bilinmektedir.54,55 Genom
boyu microarray çalışmaları kopya sayısı varyasyonları-

nın (CNV) ve CNV bölgelerinin risk faktörü olduğunu
göstermiştir.56 Genom boyu ilişkilendirme çalışmala-
rında ise bilinen SNP’ler kullanılarak OSD’den sorumlu
CDH9 ve CDH10 genleri riskli olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışmaların pek çoğu konfirme edilmemiştir ve araş-
tırmalar devam ederken miRNA’lar da OSD’nin oluşu-
munda yerini almıştır. 18 ailede miRNA ekspresyon
profilinin çıkarılmasını içeren bir çalışmada OSD’den so-
rumlu aday genler önerilmiştir.24 Serum ve plazmadaki
miRNA’lar stabildir ve nörolojik hastalıklar için biyoi-
şaret olma potansiyeli vardır. 30 miRNA için yapılan
ekspresyon analizlerinde 5 miRNA’nın OSD’li bireyleri
tanımlamada kullanılabilecek güçlü bir biyoişaret olabi-
leceği gösterilmiştir.57

Hastalık/Düzensizlik İlişkili miRNA’lar Hedef Genler Biyolojik Fonksiyon Kaynaklar

Şizofreni let-7g(↓), miR-181b(↑), miR-219-2-3p(↑), CaMKIγ, GRIA2, VSNL1, Nörogenezis, 8, 17, 18, 19, 

miR-346(↑)miR-195(↑), miR-1308(↑), miR-92a(↑), RGS4, GRIN3A, RELN, DRD1, sinaptik plastisite 20, 21, 22, 23

miR-17(↑),miR-103(↑),miR-106b(↑), miR-132(↑), GRM7, HTR2A, DLG4, CPLX2, 

miR-137(↑),miR-15a/b(↑),miR-198(↑), miR-206 (↑) SOX2, GRID1

miR-20b(↑),miR-212(↑), miR-24(↓), miR-26b(↓),

miR-29a/b-1 (↓),miR-30a/b/c/d/e(↓), miR-346 (↓), 

miR-7-1/2/3/4(↓),miR-9-1/2/3 (↓), miR-92a-1/a-2/b(↓),

miR-107,miR-128a, miR-134, miR-150, miR-15a/b

OSD miR-671-5p(↓),miR-489(↑), miR-423-5p(↓), CSNK1D, NTRK3, PLCB1, PRKCB, Nörotrofin sinyali, 24, 25, 26, 27, 

miR-194-3p(↓), miR-550a-5p(↓), miR-34a/b/c, SLC16A3, FMR1, NRXN3, SHANK3 sinaptogenezis 28

miR-106b(↓),miR-1286, miR-1306,s miR-132, HEY1, SOX9, GPC5

miR-146b, miR-148b, miR-149, miR-17, miR-185,

miR-18a, miR-195, miR-199b-5p, miR-19a/b-1,

miR-200a/b, miR-20a, miR-211, miR-23a,

miR-320a, miR-429, miR-484, miR-598,

miR-649, miR-650, miR-92a-1, miR-93

Tourette’s Sendromu miR-189, miR-24-1 SLITRK Nörit gelişimi 29, 30

Rett Sendromu miR-146a/b(↓), miR-29, miR-382 MeCP2 Nörotrofin sinyali 31

Bipolar miR-206, miR-7, miR-132(↓), miR-212, BDNF, AKT1, MeCP2, SIRT1, NTF3, Nörotrofin sinyali, 32, 33, 34

miR-22, miR-138, miR-148, miR-488 DISC1, GRIK5, HTR2C, MAOA, RGS2 epigenetik sessizleştirme

DEHB miR-107 (↓), let7-d, miR-96 CAMK2, BDNF, NRG1, RELN, Hücre döngüsü 7, 35, 36, 37, 

DRD1, HTR4, GABR1, GRIN1, regülasyonu, dopamin 38

GRM7, CHRM1, ATXN2 metabolizması

Bağımlılık miR-124, miR-132, miR-181a/b, REST, CREB, BDNF, Nöronal tanıma, 5-HT 39, 40, 41, 42

miR-30a-5p, miR-125b, miR-212, let-7d P250GAP, VSNL1, GLIA1, kaynaklı öğrenme, 43

BDNF, Lin-28, NR2A nöronal plastisite,

nörogenezis 

OKB miR-485-3p, miR-128 NTRK3 Sinaptik işleme, 44

nöronal farklılaşma

TABLO 1: Psikiyatrik hastalıklardaki miRNA’lar, hedef genleri ve biyolojik fonksiyonları.

↓: Down-regülasyon, ↑: Up-regülasyon.
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TOURETTE’S SENDROMU

Tourette’s sendromu (TS), aynı biçimde tekrarlayan, is-
temsiz, hızlı, ani hareketler veya sesler çıkarılmasını içe-
ren, motor ve vokal tikler ile karakterize nöropsikiyatrik
bir rahatsızlıktır. Rahatsızlıktan muzdarip kişiler, için-
den gelen tepkileri istemsiz olarak dışarı vurur.58 Hasta-
lığın başlangıcı 2-14 yaş arasıdır. Sıklığı 1/100’dir ve TS’li
hastaların %75’i erkek bireylerdir.59 TS’nin sıklıkla dik-
kat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu ve obsesif kom-
pulsif düzensizlik gibi diğer nöropsikiyatrik hastalıklar
ile komorbiditesi bulunur.60 Aile, segregasyon ve ikiz ça-
lışmaları TS ile ilişkili güçlü genetik elemanları işaret et-
mektedir. Bununla birlikte bağlantı analizleri ve aday
gen çalışmaları sebep olan genetik temeli bulmada başa-
rılı değildir.61 Sonraki yapılan çalışmalar miRNA ile
TS’nin ilişkisinin araştırılmasını içermektedir. Tanımla-
nan aday genler TS’li hastaların de novo kromozomal in-
versiyonlarının kırılma noktalarının incelenmesi sonucu
tespit edilmiştir. Bu şekilde bulunan Slit ve Trk-like1
(SLITRK1) genleri kırılma noktalarında yerleşmiştir. 174
bağımsız TS hastasında SLITRK1’in mutasyonel taran-
ması içeren çalışmada 2 hastada SLITRK1’in 3′-
UTR’sinde dizi varyasyonu (var321) bulunmuştur. Bu
varyasyon hsa-miR-189’un 3′-UTR’e bağlanmasını en-
gelleyerek TS’nin oluşumuna katılmaktadır.29 Hastalığın
oluşumunda birinci derecede dopaminerjik, noradre-
nerjik ve serotonerjik sistem sorumlu tutulmakla birlikte
miRNA fonksiyonunun gösterilebilmesi için daha fazla
bilgiye ihtiyaç vardır. 

RETT SENDROMU

Rett sendromu (RTT), X’e bağlı, primer olarak dişi bi-
reylerde gözlenen, sıklığı 1/10.000-15.000 arasında de-
ğişen nörogelişimsel bir düzensizliktir.62 RTT’li hastlar
yaşamın 6-18. aylarında normal gelişime sahiptir. Daha
sonra hastalarda kademeli olarak gelişimsel duraksama,
basmakalıp hareketler, mikrosefali, nöbetler, otistik
özellikler ve zihinsel yetersizlik gelişir.63 Sistematik ola-
rak yapılan gen tarama çalışmalarında MeCP2 (methyl-
CpG binding protein 2) genindeki mutasyonların
RTT’den sorumlu olduğu tespit edilmiştir.64 RTT’nin eti-
yolojisi ve klinik ifadesinde etkili olduğu düşünülen
miRNA’lardan miR-132 ise beyin dokusunda zengin ola-
rak bulunur ve primer kortikal nöronlarda MeCP2’nin
uzun 3′-UTR izoformu miR-132’nin kontrolü altında-
dır.65 Diğer bir beyine özgün miRNA, miR-184 ise
MeCP2 mRNA’sının promotör bölgesine bağlanarak eks-
presyonunu baskılar.66 Hastalığın miRNA temelinin ay-
dınlatılmasında bu miRNA’lar yeterli midir?

miRNA’ların sayısı düşünüldüğünde beyine özgü olan-
ların seçimi ile yapılacak ayrıntılı araştırmalar bu soruyu
cevaplayabilir. 

BİPOLAR DÜZENSİZLİK

Bipolar düzensizlik (BD); taşkınlık ve depresyonun tek-
rarlı olarak meydana geldiği duygulanım bozukluğu-
dur.67 Psikiyatrik düzensizliğe sahip bireylerin kan ve
post-mortem beyin dokusundaki gen ekspresyon profil-
lemesi hastalığın genetik temelinin anlaşılmasında temel
noktadır.68 BD, poligenik kalıtım gösterir.69 Hastalığın
tanımlanmasında karışıklığa sebep olan faktörler; klinik
heterojenite, fenotipik ve genotipik olarak hastalığın
diğer mental hastalıklarla benzerlik göstermesidir.70 Son
zamanlarda, BD’nin patojenik mekanizmalarında miR-
NA’ların da etkili olduğu tespit edilmiştir.71 miRNA mo-
lekülleri mRNA’nın regülasyonunu artırarak ya da
azaltarak nöronal fonksiyonları ve bilişsel performansı
düzenler. Şizofreni ve depresyonda olduğu gibi dendri-
tik plastisitede gereklidir ve BD’de de etkili olan BDNF
(Brain Derived Neurotrophic Factor) geni pek çok
miRNA tarafından hedeflenir. İnsan prefrontal kortek-
sinde eksprese edilen miR-30a ve miR-195 direkt olarak
BDNF’in 3’-UTR’ni hedefler ve BDNF ekspresyonunu
azaltır.72 BDNF dolaylı olarak ise miR-132 tarafından re-
güle edilir. miR-132, sinir hücrelerinde bulunan ve bir
glutamat reseptörü olan NMDAR’ın depolarizayonunu
etkin hale getirir.73 NMDAR ve miRNA’lar arasındaki
bağlantı hala bilinmemektedir. BDNF dışında GRM7,
DPP10 ve THRB gibi diğer bazı miRNA hedefi genler de
BD’den sorumludur.74 Bipolar hastaları ve kontroller ile
yapılan çalışmalarda; miR-15a, miR-22, miR-33, miR-
106b, miR-138, miR-151, miR-210, miR-324-5p, miR-
338, miR-339 ve miR-425’in ekspresyon düzeyinin
hastalarda kontrollere oranla azaldığı bulunmuştur.32-34

Ekspresyonlarının azalması miRNA mekanizmasından
beklenildiği gibi hedef kontrolünün yapılamamasına
neden olacaktır. Sinaptik plastisite, öğrenme ve diğer
beyin fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan bu gen-
lerin kontrolünün miRNA’lar tarafından yapılamaması
pek çok hastalıkta olduğu gibi BD’nin oluşumunda da
temel mekanizmadır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB);
dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, unutkanlık, davranış
kontrolünde zorluk ile karakterize yaygın çocukluk çağı
beyin düzensizliklerinden birisidir. Adölesan ve yetiş-
kin dönemde de devam eder. Hastalığın oluşum meka-
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nizması ile pek çok görüş bulunmasına rağmen çalışma-
cılar genetik ve çevrenin birlikte etkili olduğunu göster-
mektedir.75 Aile, ikiz ve segregasyon analizleri sonuçları
hastalığın oluşumunda genetik etiyolojiye işaret etmek-
tedir.76 Moleküler genetik çalışmalardan elde edilen bil-
gilere göre Dopamin D2, D4 reseptörleri ve dopamin
taşıyıcıları (DAT-1) DEHB için adaydır.77 Hastalıkla iliş-
kili epigenetik mekanizmalardan birisi olan miRNA’lar;
nöromüsküler bağlantılardaki normal işleyişin sağlan-
ması, MSS’deki sinaptik plastisite, hafıza ve beyin işlev-
lerinin bütünlüğü için gereklidir.78 DEHB’li hastalarda
hastalığın nörobiyolojisinden sorumlu genler olarak
BDNF, HTR2C (5-hydroxytryptamine 2C Receptor) ve
MAOA (Monoamine Oxidase)’ı hedefleyen miR-22’nin
regülasyonundaki değişimler gösterilmiştir.79 Bunun ya-
nında hastalığın tanısına yönelik belirteçlerin bulunması
konusunda yapılan çalışmalar içerisinde miR-107 aday
olarak gösterilmektedir.35 Hastalık-miRNA ilişkisini
araştırmada veri tabanları kullanılarak yeni adaylar test
edilmelidir. 

BAĞIMLILIK

Bağımlılık beynin ödüllendirme sisteminin kronik bir
düzensizliğidir ve bu sistem beynin en önemli psikolojik
özelliğidir. Biz sürekli olarak ve farkında olmadan basit
ve kompleks görevler hakkında risk/yarar oran analizi
yaparak sayısız kararlar veririz. Bu karakları verirken ba-
zıları aynı yönde sonuçlanırken bazıları ise duruma göre
değişkenlik gösterir. Bağımlılık söz konusu olduğunda
bu kararlar konulara göre de süreklik gösterebilir. İn-
sanlar; besinler, alışveriş, internet ve kumar gibi pek çok
farklı bağımlılık gösterebilir. Alkol eski bağımlılık çeşi-
didir. En yaygını ilaç bağımlılığı olup narkotikler ve ni-
kotin daha sonra gelmektedir. Bağımlılığın mekanizması
tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı temel moleküler
yolaklar önerilmektedir. miRNA’lar bu yolaklardan bi-
risidir. Yapılan çalışmalar alkol, kokain, morfin ve niko-
tinin etki mekanizmasında spesifik miRNA’ların etkisini
gösterir. Alkoliklerin beyin dokusunda miRNA’ların de-
ğişen ekspresyonu izlenmektedir.80 Mürin striatal nö-
ronlarında ve yetişkin rat nöronlarında miR-9’un alkol
cevabında önemli derecede regülasyonu fazladır. Regü-
lasyon, büyük potasyum (BK) kanalı aracılığıyla sağla-
nır. Bu kanal nöronal fonksiyon ile ilişkilidir, aksiyon
potansiyelini şekillendirir ve nörotransmiter salınır.81

miR-9 aynı zamanda DRD2’i de hedefler. DRD2’nin eks-
presyonunun düşük olması alkol bağımlılığı ile ilişkilidir.
Software analizleri ile yapılan hedef tahminlerinde miR-
101a/b ve miR-218’de alkol bağımlılığı için güçlü aday-
lardır.82 Nikotin bağımlılığında ise havayolundaki

epitelyumda miRNA’lar ile sigara içme arasındaki ilişki
tartışılmaktadır. En çok üzerinde durulan nokta niko-
tine cevapta dopamin reseptörünün (DRD1) farklı eks-
presyonudur. DRD1 geni, genetik ilişkilendirme
çalışmaları ile bulunmuş ve 3’-UTR’inde yer alan rs686
polimorfizmi nikotin bağımlılığı ile ilişkilendirilmiştir.
Aday miRNA çalışmaları ile miR-504’ün direkt DRD1’i
hedeflediği ve ekspresyonunu artırdığı tespit edilmiştir.83

miRNA’nın katıldığı yolakta nikotinin etkilediği sinaps-
larda dopamin D1 reseptörünün artmasıyla içme davra-
nışının süreklilik kazandığı ileri sürülmektedir.84 Morfin
şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan bir alkoloiddir.
Çeşitli miRNA’ların morfinin etkisinde önemli olduğu
gösterilmiştir. Özellikle miR-133b, morfin bağımlılı-
ğında aday bir miRNA’dır.85 İlk tanımlanan let-7 ise opi-
oid toleransının gelişimi süresince morfin
reseptörlerinin regülasyonunda görevlidir. Opioid ba-
ğımlılığı ile ilişkili kodlamayan RNA’nın 2 grubtan biri-
sine ait olabileceği düşünülmektedir. Direkt olarak
opioidler tarafından regüle edilirler veya opioidler tara-
fından regüle edilmezler. Fakat bağımlılığa neden olan
yolakları kontrol ederler.86 Kokain, koka bitkisinin yap-
raklarından elde edilen bir alkoloiddir. Çiğ olarak koka
yapraklarının çiğnenmesi muhtemelen yapraktaki ko-
kainin miktarının az olması sebebiyle bağımlılık oluş-
turmaz. Bu formdaki koka hafif bir stimülant, analjezik
ve besinlerin bir kaynağıdır. Bununla birlikte pürifiye
kokain güçlü bir bağımlılık oluşturur. Bağımlılık geneti-
ğinde önemli olan CREB, MeCP2 ve BDNF yolaklarının
regülasyonu miR-132 ve miR-212 gibi spesifik miR-
NA’lar tarafından sağlanır. Bu miRNA’lar kokaine dav-
ranışsal cevabın gelişmesinde görevlidir. Biyoinformatik
çalışmalar ile desteklenecek miRNA analizleri, bağımlı-
lık düzensizliklerinin epigenetik temelinin aydınlatıl-
masında ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesinde
yol gösterici olabilir. 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesik Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon adı veri-
len düşüncelerde takıntının eşlik ettiği dürtülerin neden
olduğu tekrarlayan kompülsiyon ve eylemlerden oluşan
bir ruhsal hastalıktır. OKB, nedeni belirlenemeyen tedir-
ginlik durumu olarak açıklanan anksiyete düzensizlikleri
içerisinde yer alır. Heterojen bir hastalık olması sebebiyle
kliniği ile sorumlu genleri ve SNP’leri ilişkilendirmek zor-
dur. Sorumlu genler arasında SLC1A1, SLC6A4, SLC6A2,
HTR2A, HTR2C, NTRK3 ve SLITRK1 yer alır. Bu genleri
hedef alan miRNA’ların hastalığın oluşumunda etkisi ol-
duğu düşünülmektedir. 325 miRNA bölgesini çeviren 712
SNP taranarak panik düzensizliklerdeki etkileri araştırıl-

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2016;9(1)

21



Mehmet Emin ERDAL ve ark. mikroRNA ÇALIŞMALARI VE PSİKİYATRİYE YANSIMASI

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2016;9(1)

22

mıştır.87 Bu SNP’lerin hiçbirisi olgun miRNA üzerinde de-
ğildir. Hedef mRNA’ların 3’-UTR’lerinde bulunmaktadır.
miRNA bağlanma bölgesindeki mutasyonlar zararlı ola-
bilir ve ciddi fenotipik etkiler gösterebilir.88 NTRK3 (Neu-
rotrophin-3 growth factor receptor) geni OKB için aday
bir gendir. Genin rs28521337 polimorfizmi miR-485-3p
için hedeftir ve C alleli OKB’nin biriktirme obsesyonu fe-
notipi ile ilişkili bulunmuştur.43 Psikiyatrik hastalıkların
tanısı davranışsal işaretler ve semptomlara dayanılarak
konulmaktadır. Aynı hastalık ya da düzensizlik için farklı

miRNA’lar hastalığın ya da düzensizliğin farklı fenotiple-
riyle ilişkili olabilmektedir. miRNA’lar veya hedefindeki
SNP’ler ile ekspresyonlarındaki değişimlere dayanarak
özellikle periferal miRNA’ların biyoişaret olarak kulla-
nılması erken tanıyı kolaylaştırır. miRNA’ların düzensiz
regülasyonları ile ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. Bu
artış beraberinde psikiyatrideki etkilerinin geniş ölçekli
araştırılmasını da gerektirir. Gelişen teknoloji ile tanı ve
tedavi amaçlı kullanımlarının yaygınlaşması mümkün
olacaktır.
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