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Mikro RNA’lar (miRNAs) 18–24 nükleotid uzunluğu ile post-
transkripsiyonel seviyede gen ekspresyonunu düzenleyen, 
küçük kodlanmayan RNA (ncRNA) moleküllerinin bir 
sınıfıdır. Yapılan çeşitli çalışmalar miRNA’ların özellikle hücre 
çoğalması ve farklılaşması, embriyonik gelişim, bağışıklığın 
düzenlenmesi, hematopoiezis, apoptozis ve kardiyovasküler 
hastalıklar ile çoğu insan hastalığının patogenezinde-kanserin 
pek çok farklı türü ve metabolik düzensizlikler gibi-önemli 
rollere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Birçok adli vaka çalışmasında lekeler farklı vücut sıvılarının 
bir kombinasyonu (örneğin, meni ve vajinal materyal veya 
kan ve salya gibi) şeklinde olabilir. DNA karışımlarının başarılı 
şekilde çözümü için pek çok yöntem vardır, ancak vücut 
sıvılarının karışımını çözmek için herhangi bir analitik teknik 
bulunmamaktadır. MiRNA profilleme, mRNA profillemeden 
daha fazla avantaja sahiptir. MiRNA’ların 22 bç olan küçük 
boyutları, stabiliteleri ve dokuya özgü ekspresyonları, kimyasal 
ve fiziksel çevresel zorlukların sebep olduğu bozulmaya karşı 
onları daha hassas yapar ve vücut sıvısı teşhisi için miRNA’ya 
ideal bir biyomarker olma olanağı verir. 

Yayınlanmış olan çok sayıda çalışma Adli Bilimler için 
miRNA profillemenin potansiyelini göstermiştir ve bu 
moleküler türe olan büyük ilgiyi fazlasıyla teşvik etmektedir. 
Tarama için yaygın olarak kullanılan ve çipler üzerinde 
bulunan miRNA’ların giderek artan sayısı ile, daha spesifik 
miRNA’lar vücut sıvısı teşhisi amacı ile seçilebilir. 
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Micro-RNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNA 
(ncRNA) molecules with a length of 18–24 nucleotides which 
regulate gene expression at the post-transcriptional level. 
Several studies revealed that miRNAs have considerable roles 
especially in cell proliferation and differentiation, embryonic 
development, immune regulation, hematopoiesis, apoptosis 
and in the pathogenesis of many human diseases, for instance 
cardiovascular diseases, many different kinds of cancer and 
metabolic disorders. 

The stains can be a combination of different body fluids; 
for instance, semen and vaginal material or blood and saliva in 
many forensic casework. For the successful resolution of DNA 
mixtures there are many methods, but there is no analytical 
technique for resolving mixtures of body fluids. MiRNA profiling 
has more advantages than mRNA profiling. Their tiny size of 
about 22 nt, stability and tissue-specific expression make it less 
susceptible to degradation caused by chemical and physical 
environmental strain and enable miRNA as an ideal biomarker 
for body fluid identification. 

Numerous published studies have demonstrated that the 
potential of miRNA profiling for forensic science and strongly 
encourage greater attention to this molecular species. With an 
increasing number of miRNAs available on the chips, which are 
commonly used for screening, more specific miRNAs could be 
selected for the purpose of body fluid identification. 

Keywords: Micro RNA (miRNA), forensic analysis, body 
fluid, profiling


