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Antisens teknolojisi ve ribozimlerden sonra 1990’ların 

sonunda yeni bir mekanizma keşfedilmiştir: RNA 

interference. Bu mekanizma, ilk kez 2 botanikçi 

tarafından petunya çiçeklerinde, koyu renk elde 

etmek isterken, beyaz mor alacalı ve beyaz renkte 

çiçekler elde etmeleriyle fark edilmiştir (1). Birkaç yıl 

sonra Andrew Fire ve Craig Mello, RNA molekülü 

enjekte edilen C.elegansın fenotipik özelliklerini 

incelemişler, dsRNA’yı ve bu RNA çeşidinin homologu 

olan mRNA’yı sessizleştirdiğini keşfetmişlerdir (2). 

2000’li yılların başında, bu keşiflerden sonra, RNAi 

mekanizmasına ilgi daha da artmıştır. Araştırmacılar 

büyük bir hızla çalışmalarına devam ederken, 

klinikçiler de süregelen gelişmeleri heyecanla takip 

etmişlerdir. RNAi mekanizmasının tedavide umut eden 

bir yeri olduğu için, bu alanda olan her gelişme 

klinikçileri de yakından ilgilendirmiştir. 1999’da bu 

konuyla ilgili makale sayısı Pubmed’de sadece 31 iken, 

oysa 2009’da makale sayısı 21000’i bulmuştur (3). Bu 

rakamlar arasındaki fark, artan ilgiyi çok iyi şekilde 

göstermektedir. Diğer araştırmacılar gibi Andrew Fire 

ve Craig Mello da çalışmalarına, sirke sineği, planarya, 

hidra, zebrafish ve memeliler üzerinde büyük bir hızla 

devam etmiş *4+ ve 2006' da tıp ve fizyoloji dalında 

Nobel kazanmışlardır (5). 

Birçok patolojinin, anormal bir endojenik gen veya 

mutant gen nedeniyle hücreler arasında sinyalin 

bozulma, apoptoz, hücre proliferasyonu ile olduğu 

bilinmektedir. Buna ek olarak viral enfeksiyon da 

yabancı gen ekspresyonu yaptırarak, hastalığa neden 

olmaktadır. siRNA mekanizmasıyla, yabancı gen 

ürünlerinin sessizleştirilerek, tedavide kullanılması 

düşünülmektedir (6). 

 

Transkripsiyon-Translasyon 

James Watson ve Francis Crick tarafından, 1953 yılında 

DNA’nın 3 boyutlu yapısının anlaşılması, moleküler 

biyolojinin temelini oluşturmaktadır (7). Daha sonra, 

ökaryotik hücre DNA’sının, bu DNA’yı hücre 

nükleusunda düzenli bir şekilde paketleyen küçük bazik 

proteinlerle (histonlarla) sıkıca bağlı olduğu anlaşılmıştır 

(8).Histonlar sayesinde DNA’nın yalnızca istenilen 

bölgesi açılıp, sadece o bölgedeki genler transkribe 

edilir (9). Bu sayede, her hücre bulunduğu bölgenin 

özelliğine göre davranır. Bir karaciğer hücresinin, bir 

sinir hücresinden farklı olmasının nedenlerinden biri de 

budur. Histonun istenilen bölgesi açıldıktan sonra 

helikaz DNA çift zincirini açar ve RNA polimeraz 2, 

DNA’nın promotor bölgesine bağlanır. Böylece pre-

mRNA, transkribe edilmeye başlanır. Bir gen ürünü 

regülasyon mekanizması da, bu basamakta vardır. 

DNA’nın istenilen bölgesinin metillenmesiyle 

transkripsiyon faktörleri promotora bağlanamaz. Ve 

böylece DNA’nın istenilen bölgesi inaktive edilir (10). 

Ayrıca promotor bölgesinin aktifliği de regülasyonda 

önemlidir. Pre-mRNA’nın protein sentezine kalıp olarak 

kullanılması için pre-mRNA önce sitoplazmaya 

taşınmalıdır. Ancak nükleus porlarından sitoplazmaya 

geçebilmesi için, bazı modifikasyonlara uğraması 

gerekir. mRNA’nın işlenmesinde ilk basamak, 

transkriptin 5’ucunun 7-metilguanozin başlık adı verilen 

yapının ve 3’ucuna ise poliA kuyruğunun eklenmesidir. 

İntronların da splysozomlar tarafından çıkarılmasıyla 

mRNA’mız, sitoplazmaya çıkmaya hazır hale gelir (11). 

mRNAmız, sitoplazmaya çıktıktan sonraki aşamada, 
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mRNA üzerinde de RNAi denen bir gen ürünü 

regülasyon mekanizması vardır. Bu mekanizma 

posttranskripsiyonel bir düzenleme mekanizmasıdır. 

mRNA’nın istenilen bölümünü sessizleştirerek, o 

bölgenin translasyonunu önler. 

RNAi Interference 

RNAi çok basamaklı bir mekanizma olup, birçok 

basamaktan aktive edilebilir. Sentetik dsRNA’lar ya da 

endojenik miRNAlar ile bu mekanizma tetiklenebilir 

(12). Sentetik dsRNA, RNaz 3 endonukleaz Dicer 

tarafından siRNA denen 21-23 nükleotitlik kısa 

fragmentlere ayrılır. siRNA, RISC ( RNA induced 

silencing complex) ile etkileşir ve bu etkileşmeyi RISC’in 

yapısındaki Ago-2 proteini sağlar. siRNA, RISC’e çift 

zincirli olarak bağlanmışken, RISC’in yapısındaki Ago-2 

proteini, bir zinciri serbest bırakır ve lider zincirin hedef 

zincire özgüllüğünü sağlar. mRNA, ona özgül olan siRNA 

tarafından tanınır ve sessizleştirilmek istenen bölge 

Ago-2 tarafından kesilir (13). Sonraki araştırmalarda, bu 

mekanizmayı organizmanın aslında zaten kullandığı 

keşfedilmiştir. miRNA çekirdekte öncelikle pri-miRNA 

olarak eksprese edilir.  

Pri-mRNA Rnaz 3 Drosha tarafından 70-90 bç lik 

fragmentlere bölünerek, pre-mRNA’lar elde edilir. Pre-

mRNA’lar exportin 5’ten sitoplazmaya çıkar ve Dicer ile 

21-23 bç’lik siRNA’lar elde edilir. siRNA’lar, dsRNA 

molekülleri ile aynı mekanizmayla komplementer 

mRNA moleküllerinin yıkımını sağlar (14). 

Terapötik Kullanımı 

RNA mekanizmasının tedavideki yeri her geçen gün 

daha da artmaktadır. Klinikçiler heyecanla yeni 

gelişmeleri takip etmektedirler. Çünkü RNAi’nin, 

dominant olarak aktarılan nörodejeneratif hastalıklar, 

otoimmun rahatsızlıklar, kanser ve viral enfeksiyonların 

tedavisinde yeni bir sayfa açacağı beklenmektedir (15). 

Dominant olarak aktarılan nörodejeneratif hastalıklara 

örnek olarak Huntington hastalığı ve Alzheimer 

verilebilir. Spesifik bir gene bağlı hastalıklar oldukları 

için, o genin ürününü RNAi ile sessizleştirdiğimizde, bu 

tür hastalıkları büyük ölçüde tedavi edeceğimiz 

düşünülmektedir (16). Hepatit C virüsü günümüzde 

dünya popülasyonunun yaklaşık %3 ünü enfekte etmiş 

ve tıp dünyasının tedavisi için üzerinde büyük bir hızla 

çalışmaya devam ettiği önemli bir virüstür (17). Fare 

hepatositleri üzerinde invivo olan bir araştırmada 

antiHCB siRNA’ ların direkt olarak HCV sequensinin gen 

ürününü sessizleştirdiği görülmüştür (18). Bu RNAi 

mekanizması için büyük bir adımdır ayrıca AIDS 

tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sentetik 

ve endojenik olarak sentezlenmiş siRNA’ların, HIV 

replikasyonunu, T lenfositler ve hematopoetik kök 

hücresinin ürettiği makrofajlar gibi birçok hücrede 

inhibe ettiği görülmüştür (19). Çağın hastalığı olarak 

bilinen kansere karşı da birçok çalışma yapılmıştır. 

Kanserli dokuda miRNA mekanizmasının baskılandığı 

görülmüştür. Çünkü miRNA antiapoptotik gen olan Bcl-

2’yi hedef alıp, onu sessizleştirebilir ve kanserli 

dokunun proliferasyonunu önleyebilir (20). 

Bu tedavi çeşidinin tek bir allelde mutasyonla 

oluşan onkoloji ve genetik nörolojik hastalıklar alanında 

sadece defektif genin seçilerek bloke edilebilmesi en 

büyük avantajlarındandır. Ayrıca Antisens RNA’ya 

kıyasla daha düşük konsantrasyonda çok daha etkili 

olduğu görülmüştür (21). Ama yine de tedavide 

sınırlayıcı etkileri yok değildir. Genler arasında 

paylaşılan bir diziyi hedef alırsa istenmeyen başka 

genleri de sessizleştirebilir, hücrenin RNAi 

mekanizmasını meşgul ederek, endojen miRNA 

fonksiyonlarını aksatabilir ya da antiviral hücrede 

bağışıklık yanıtını uyarabilir. 

Sonuç 

10yıl önce RNAi nin keşfi, moleküler biyoloji için bir 

dönüm noktası olmuştur. RNAi memelilerde gen 

fonksiyon çalışmalarında güçlü bir yöntem haline 
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gelmiştir. Araştırmacıların istedikleri gen ürünü 

sessizleştirebilmelerini sağlamıştır. İnvivo çalışmalarla 

da viral ve nonviral hastalıklarda toksik etki olmadan 

tedavide kullanılabilecek güzel bir yöntem olduğu 

gösterilmiş ve gösterilmeye devam edilecektir. 

Gelecekte majör bir terapötik yaklaşım olacağı ve 

birçok hastalığın tedavisine ışık tutacağı umut 

edilmektedir. 
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