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ÖZET
MikroRNA’lar ve akciğer kanseri
MikroRNA’lar, mRNA’larla hibridize olarak translasyon inhibisyonu ya da mRNA yıkılımına yol açan kodlama yapmayan
RNA’lardır. Kanserde değişen miRNA ekspresyonu tümör tanısında, hastalığa özgü prognozun ve tedaviye yanıtın
moleküler biyomarkırları olarak kullanılabilir. Ayrıca, miRNA’lar gen tedavisinde özgül hedefler olarak seçilebilir. Bu derlemede, miRNA’ların akciğer kanserindeki rolü ve yeni gelişmeler özetlenecektir.
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MicroRNAs (miRNAs) are a class of non-coding RNAs that hybridize to mRNAs and induce either translation repression or
mRNA cleavage. Patterns of altered miRNA expression in cancer may work as molecular biomarkers for tumor diagnosis,
prognosis of disease-specific outcomes, and prediction of therapeutic responses. In addition, miRNAs can serve as specific
targets for gene therapies. This review summarizes the current knowledge of miRNAs and their roles in lung cancer.
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Akciğer kanseri tüm dünyada kanserlerden kaynaklanan
ölümlerin başlıca sebebidir. İki ana tipi vardır: küçük
hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK). KHDAK’lar tüm akciğer kanserlerinin %80’ini oluşturur. Cerrahi yöntemlerdeki yeniliklere, radyoterapi ve kemoterapideki gelişmelere rağmen,
akciğer kanserinin sağkalım süresi %16’dır (1). Bu nedenle, akciğer kanserinin genetik olarak gelişimini çözmek ve yeni tedavi hedefleri geliştirmek için hücresel
moleküller üzerinde daha çok çalışılması gerekmektedir.

induced silencing complex (RISC)] dahil olur (6). Anti-kılavuz veya “yolcu iplik” olarak adlandırılan diğer
zincir ise yıkılır. Oluşan miRNA’lar, aktif RISC kompleksine entegre olduktan sonra, hedef mRNA’nın yıkımına ya da protein sentezinin baskılanmasına neden
olur (7). Yani, posttranskripsiyonel düzeyde hedef
mRNA’nın ifadesini düzenler. miRNA’lar, hedef
mRNA’larla 3’-okunmayan bölgelerinde [untranslated
region (UTR)] yer alan kısmen eşlenik dizilerle sahip
oldukları yüksek oranda korunmuş ve tohum adı verilen 6-8 nükleotidlik bir bölge aracılığıyla etkileşir (8).
Bu miRNA-mRNA bağlantısı mRNA’nın istikrarsızlaşmasına ve yıkılmasına yol açar. Her miRNA benzer eşlenik dizileri paylaşan farklı mRNA’lara bağlanabilir
(9). Hücre ve doku tipine bağlı olarak gen ifadesinde
ortaya çıkan miRNA-aracılı değişikliklerin yol açtığı
farklı fizyolojik ve patofizyolojik değişiklikler halen
araştırılmaktadır. Örneğin; miR-31 akciğer, baş ve boyun kanserlerinde, bir onkojenik miRNA olarak davranır ve meme kanserinde metastazın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar (10-12). Etkilenen dokulardaki farklı etkiler miRNA’lar aracılığıyla ifadesi düzenlenen hedef genlerin farklı setlerinden oluşmasıyla ilintilidir. Son yıllarda, araştırmalar bu konu üzerinde giderek yoğunlaşmaktadır.

MikroRNA’lar çoğalma, hücre farklılaşması ve apopitoz
gibi temel hücre fonksiyonları gerçekleşirken, hedef
mRNA’ların proteine dönüşümünün düzenlenmesinde
görev yapmaktadır. Gen ifadesini düzenleyebilen kodlama yapmayan, korunmuş, küçük boyutlu RNA’lardır.
İlk miRNA (lin-4) 1993 yılında keşfedilmiş ve ikinci bir
miRNA’nın keşfi için aradan uzun yıllar geçmiştir. MikroRNA terimi ise 2001 yılından itibaren kullanılmaya
başlanmıştır (2). Bugün tanımlanmış yaklaşık 2000
miRNA vardır. Birçok farklı hastalığın patogenezinde
miRNA’ların rol oynadığı gösterilmiştir (3). Kanser gelişiminde onkojen ve tümör baskılayıcı genler gibi davrandıkları deneysel çalışmalarla gösterilmiştir (4).
Bu derlemede kısaca miRNA biyogenezi, akciğer karsinogenezinde miRNA’ların tümör baskılayıcı ve onkojenik etkiye nasıl yol açtıkları, tanı ve tedavide nasıl kullanılabilecekleri üzerinde durulacaktır.

AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BASKILAYICI
FONKSİYONA SAHİP miRNA’LAR
Let-7 miRNA ailesinin genleri farklı kromozomal bölgelerde, özellikle kromozomlardaki frajil bölgelerde
haritalanmıştır. Bu genler akciğer kanserinde sıklıkla
kaybolur (13). Normalde Let-7 ailesine ait miRNA’ların akciğer dokusunda yüksek seviyelerde bulunduğu
in vivo ve in vitro çalışmalarla gösterilmiştir (14,15).
Tümör baskılayıcı aktiviteye sahiptir. Hücre büyümesini ve hücre siklusunun ilerlemesini baskılayıcı görev
yapar (15). Takamizawa ve arkadaşları Let-7 ailesine
ait miRNA’ların akciğer tümörlerinde %40 ve akciğer
kanseri hücre dizilerinde %60 oranında azaldığını göstermişlerdir. Ayrıca, bu çalışmada KHDAK olgularında
azalmış LET-7 ekspresyonu kötü prognozla ilişkilendirilmiştir (16). Çok sayıda Let-7 ailesi hedef geni
vardır. Bunlar hücre siklusu kontrolörleri: CDC25A,
CDK6, cyclin D2 ve K-RAS, HMGPA2, c-MYC onkojenleridir (17). Let-7 ailesinin hedef genleri değerlendirildiğinde tümör baskılayıcı aktivite kolayca anlaşılmaktadır.

MİKRORNA BİYOGENEZİ
miRNA genlerinin büyük çoğunluğu (%61) protein
kodlayan genlerin intronik bölgelerindedir, ancak eksonlarda veya genler arası bölgelerde de bulunabilir.
Birbirini izleyen üç basamaklı bir işlem süreci sonucunda işlevsel hale gelir (Şekil 1). miRNA genlerinden
RNA polimeraz II tarafından genellikle boyut olarak
farklı, uzun primer miRNA kopyaları (pri-miRNA) sentezlenir. Hücre çekirdeğinde pri-miRNA, mikroişlemci
kompleks de denilen RNAaz III enzim ailesinden bir endonükleaz olan Drosha ve kofaktörü çift zincirli RNA
bağlama proteini DGCR8 (DiGeorge syndrome critical
region gene 8) tarafından kesilerek yaklaşık olarak 70
nükleotid uzunluğunda pre-miRNA’ya dönüştürülür.
Pre-miRNA bir nükleer taşıma reseptörü olan Exportin
5 ile bağlanarak sitoplazmaya taşınır (5). Sitoplazmada yine RNAaz III enzim ailesinden bir endonükleaz
olan Dicer enzimi ve transaktive edici yanıt oluşturan
çift zincir RNA bağlanma proteini [transactivating response RNA binding protein (TRBP)] ile kesilerek 1824 nükleotid uzunluğunda çift zincirli olgun miRNA’lara dönüştürülür. Dicer, pre-miRNA’yı kestikten sonra,
miRNA zincirlerinden sadece biri “argonaute” (AGO)
içeren indüklenmiş RNA-susturma kompleksine [RNA
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Bir başka miRNA ailesi miR-34’ün, birçok farklı kanser
tipinde, p53 tarafından uyarılan tümör baskılayıcı etkisi olduğu gösterilmiştir (18-21). Bir transkripsiyon faktörü olan p53 miR-34 ailesi genlerinin okunmasını indükler. Bu aileye ait genlerin promoterleri metilasyonla
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DGCR8: DiGeorge sendromu kritik bölge 8, TRBP: Transaktive edici yanıt oluşturan
RNA bağlanma proteini, AGO: Argonaute, RISC: İndüklenmiş RNA-susturma kompleksi.

Şekil 1. miRNA biyogenezi.

inaktive edilebilen CpG bölgesine sahiptir. miR-34 ailesinin hedef genleri c-myc, CREB, cyclin E, CDK4/6,
Bcl-2’dir (17). Bu ailenin ektopik ekspresyonu akciğer
kanserli hücrelerde büyüme ve çoğalmayı özellikle
cyclin E’yi baskılayarak yavaşlatır (22).

Akciğer kanserlerinin yayılmasında miRNA’ların yeri
olduğu gösterilmiştir. KHDAK’larda kanser dokusu normal akciğer dokusu ile karşılaştırılmış ve bu iki dokudaki hücrelerin farklı hsa-miR-125a-3p ve hsa-miR125a-5p ekspresyon profilleri sergilediği anlaşılmıştır.
Bu miRNA’ların A549 ve SPC-A-1 hücre dizilerinde
hücre göçü ve invazyonu açısından baskılayıcı veya artıcı ters etkilere sahip olduğu da gösterilmiştir (25). Bir
adaptör protein olan proto-onkojen c-Crk (CRK) hücre
adezyonu, proliferasyonu ve migrasyonunu artıran intraselüler sinyal yolaklarında görev yapmaktadır. Akciğer kanseri hücrelerinde miR-126 CRK’yi baskılayarak
bu etkileri azaltmaktadır (26). Adenokarsinomlarda
CRK benzeri bir etkiye sahip olan Flt1 ise miR-200 tarafından baskılanmaktadır (27).

Feng ve arkadaşları, farelerde ve KHDAK hücre dizilerinde yaptıkları çalışmalarında artmış miR-192 ekspresyonunun retinoblastoma 1 (RB1) mRNA’sını hedefleyerek tümör baskılayıcı etkiye yol açtığını, dolayısıyla hücre çoğalmasını baskıladığını ve apopitozu uyardığını göstermişlerdir (23).
Yapılan bir başka çalışmada ise miR-451 seviyesinde
izlenen artışın, KHDAK hastalarında tümör hücrelerinin
farklılaşmasında, patolojik evreleme ve lenf nodu metastazın üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. miR-451,
ras related protein14 (RAB14)’ü hedef alarak kuvvetle
baskılar. Bunun sonucunda tümör baskılayıcı etkiye yol
açar (24).

AKCİĞER KANSERİNDE ONKOJENİK
FONKSİYONA SAHİP miRNA’LAR: ONKOMİRLER
Onkojenik özelliklere sahip miRNA’lar onkomir olarak
adlandırılmaktadır. Onkomirler çok çeşitli kanser türle-
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rinde kontrolsüz büyümeyi artırıcı ve antiapopitotik
yönde fonksiyon gösterirler. MiR-17-92 (miR-17, miR18a, miR-19a, miR-20a, miR-19b-1, miR-92-1) topluluğunun tüm üyeleri 13q31.3’de yer alır ve onkojen
olarak değerlendirilir. C-MYC ile birlikte çalışarak tümör
gelişimini hızlandırır ve neovaskülarizasyonu kolaylaştırır. KHAK’da tümör dokusunda miktarları artmaktadır.
Düzeylerindeki artış RB1 inaktivasyonuna yol açar
(28). HeLa hücrelerinde PTEN mRNA’larını hedef aldıkları gösterilmiştir (29). PTEN PI3K/Akt yolağında
görev yapmakta ve apopitoz yolunu açık tutmaktadır.
Akciğer kanserleri ve diğer bazı herediter ve sporadik
kanserlerde mutasyona uğrar veya ortamdan elimine
edilir (30). MiR-17-92’nin akciğer kanserlerinde hücre
çoğalmasını nasıl indüklediği halen moleküler mekanizması tam olarak bilinmeyen, araştırılması gereken
bir alandır.

zeylerini normal kontrollerle karşılaştırıldığında %86.2
duyarlılık ve %96.6 özgüllükle KHDAK’ın ayırt edebildiği görülmüştür. Oluşturdukları bir miRNA paneli ile de
evre I KHDAK’lı hastalara %73.3 duyarlılık ve %96.6
özgüllükle tanı koymuşlardır. Ek olarak, bu miRNA’ların düzeylerini skuamöz hücreli kanserler ve akciğer
adenokarsinomlarında kıyasladıklarında tanı koyduruculuğun akciğer adenokarsinomlarında daha özgül olduğunu göstermişlerdir (33). KHDAK’da erken dönemde miR-1254 ve miR-574-5p ekspresyonu önemli derecede artmış olarak bulunmuştur (34). Bir başka çalışmada ameliyatla elde edilen tümör dokularından ve
balgamdan yapılan miRNA analizlerinde normal kontrollerle yapılan karşılaştırmanın sonucunda miR-21,
miR-486, miR-375 ve miR-200b’nin yüksek ekspresyonunun akciğer adenokarsinomlarında %80.6 duyarlılık ve %91.7 özgüllükle tanı koydurucu olduğu gösterilmiştir (35). Xing ve arkadaşları da benzer sonuçlara
ulaşarak akciğer kanserinin tanısında balgamda miR205, miR-210 ve miR-708 ekspresyonunun gösterilmesinin %73 duyarlılık ve %96 özgüllükle tanı koydurucu
olduğunu rapor etmişlerdir (36).

MiR-31 ise direkt olarak tümör baskılayıcı “large tumor
suppressor 2 (LATS2)” ve “PP2A regulatory subunitBα isoform (PPP2R2A)” genlerinin mRNA’larını yıkarak
onkojenik etki yapar. MiR-31’in ortamda olmadığı durumlarda klonal olarak akciğer kanseri hücrelerinin büyümesi ve in vivo tümör gelişimi baskılanmaktadır
(10).

PROGNOZ BİYOMARKIRLARI
Az diferansiye tümör dokusunda düşük seviyede ifade
edilen let-7a-2 ve yüksek düzeyde ifade edilen miR155 akciğer adenokarsinomlarında azalmış sağkalım
süresine işaret etmektedir (14,37). Ayrıca, evre bağımsız olarak akciğer kanserlerinde azalmış let-7 ekspresyonunun postoperatif azalmış sağkalım süresiyle ilişkili olduğu da ileri sürülmüştür (25). Hu ve arkadaşları
cerrahi ve adjuvan kemoterapi ile tedavi edilen evre IIIIa akciğer adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom tanısı almış hastalarda serumda yüksek oranda
ifade bulan miR-486 ve miR-30d’nin azalmış sağkalım
süresine işaret ettiğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada,
serumda miR-1 ve miR-499’un düşük oranda ifade
edilmesinin de yine kısa sağkalım süresiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (38). Bir başka çalışmada ise skuamöz hücreli karsinom tümör dokusunda yüksek miR146b düzeyinin yine kısa sağkalımla ilişkili olduğu saptanmıştır (39). Gallardo ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise, tümör dokularındaki düşük miR-34
ekspresyonu ile yüksek nüks riski arasında ilişki bulunmuştur. Bu hastalarda düşük miR-34 ekspresyonu P53
mutasyonları ile birlikte değerlendirildiğinde ise yine
hastaların relaps olasılığının yüksek olduğu gösterilmiştir (40). KHDAK olan hastalarda beş farklı miRNA’nın ifade profili ile prognoz arasında nasıl bir ilişkili
olduğunu araştıran Yu ve arkadaşları let-7a ve miR221’in koruyucu olarak hareket ettiğini, miR-137, miR372 ve miR-182’nin ise ölüm riskini artırdığını rapor
etmişlerdir (41). Gao ve arkadaşları ise yüksek miR-

AKCİĞER KANSERİNDE miRNA’LARIN
BİYOMARKIR OLARAK YERİ
MikroRNA’lar onkogenezde oynadıkları önemli rol nedeniyle, gelecek vadeden tanısal ve prognostik biyomarkırlar olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Belli
miRNA'ların tümör dokusunda, serumda ve balgamda
ekspresyon profillerinin saptanmasının bilgi sağlayıcı
olduğu düşünülmektedir.
TANISAL BİYOMARKIRLAR
Balgam sitolojisi akciğer kanserinin tanısında çok uzun
yıllardan beri kullanılır. Xie ve arkadaşları kanser hastalarının balgam örneklerinde miR-21 ekspresyonunun
kanser olmayan bireylere göre artmış olduğunu göstermişlerdir (31). Daha sonra yapılan çalışmalarda da balgamda artmış miR-21 ekspresyonunun %69.9 duyarlılık ve %100 özgüllükle akciğer kanserinde tanı koyduruculuğu olduğu rapor edilmiştir (32). Böylece balgamda artmış miR-21 ekspresyonunun tespiti akciğer kanseri tanısında kullanılabilecek noninvaziv bir yaklaşım
olarak değer kazanmıştır.
Shen ve arkadaşları erken dönem KHDAK’da 12 farklı
miRNA’nın alışılmadık bir şekilde eksprese olduğunu
tanımlamışlardır. Bunların arasından beş miRNA’nın tümör dokusu ve plazmadaki ekspresyon düzeyleri karşılaştırıldığında önemli derecede bir fark saptanmıştır.
Ayrıca, miR-21, miR-126, miR-210 ve miR-486-5p dü-
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21, düşük miR-143 ve düşük miR-181a ekspresyonunun KHDAK tanısı ve/veya prognozu açısından değeri
olduğunu göstermişlerdir (42). KHAK’da yüksek düzeyde miR-574-5’in kemoterapiye direnç ile önemli derecede ilgili olduğu saptanmıştır (43). Bir başka çalışmada ise adenokarsinom olgularının dondurulmuş dokularından yapılan üç kohortta miR-21, miR-17 ve
miR-155 değerlendirilmiştir. Yüksek miR-21 ekspresyonu kötü prognozla ilişkili olarak bulunmuştur (44).
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