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Istoria terapiilor pe bază de ARNi: de la etapa de 
laborator la aplicațiile clinice

Fire și Melo au 
publicat o lucrare 
care a raportat 
potențialul efect de 
reducere la tăcere a 
genelor și a introdus 
și a introdus 
termenul de “ARN 
de interferență”2

Fire și Mello au 
câștigat Premiul 
Nobel în  Fiziologie 
și Medicină

Compania Alnylam a 
pus la dispoziție 
fonduri cu scopul 
primordial de a 
dezvolta terapii pe 
bază de ARNi

Primul raport
științific al ARNi, în 
care Napoli și 
Jorgensen au  
raportat faptul că 
petuniile violete s-au 
transformat în 
culoarea albă, în loc 
de culoare violet 
închis1

Primele rezultate 
pozitive ale unei 
trial clinic de Fază 3 
asupra terapiei pe 
bază de ARNi
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FDA/EMA a aprobat
pentru prima dată
terapia pe bază de
ARNi

2018
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Abordare dovedită clinic
Terapii pe bază de ARNi: Noua Clasă Terapeutică Medicală

Metoda durabila/sustenabilă pentru producerea de noi 
terapii 

Reducerea la tăcere a oricărei gene din genom

Comercializarea actuală

Câștigarea Premiului Nobel 
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Cum funcționează ARNi?

Transcriptie

ARNi valorifică o cale naturală pentru a realiza
”Reducerea la tăcere a genelor”

DNA mRNA

Împerecherea
complementară

Cleavaj

Reducerea la tăcere a 
genelor 

siRNA RISC (Complex de tăcere indus de ARN)

DNA, deoxyribonucleic acid; mRNA, messenger RNA; RISC, RNA-induced silencing complex; RNA, ribonucleic acid; RNAI; ribonucleic acid interference; siRNA, small interfering RNA  Deleavey & Damha. Chem Biol 2012;19:937–54
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dsRNA=double-stranded RNA; mRNA=messenger RNA; siRNA=small interferingRNA.
1. Bumcrot D. Nat Chem Biol. 2006;2(12):711-719. 2. Dominska M. J Cell Sci. 2010;123(Pt 8):1183-1189.

siRNA: ARN mic interferent care interferă cu procesul de translație, 
prevenind astfel procesul de sinteză proteică1

ARN interferent (ARNi): Mecanismul de acțiune 

Se formează complexul de tăcere 
indus de ARN (RISC) și se separă 
catenele ARNsi1,21
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ARN interferent (RNAi): Mecanismul de acțiune

Se formează complexul de tăcere 
indus de ARN (RISC) și se separă 
catenele ARNsi1,2

Catena complementară a ARNm-țintă
rămâne încărcată în RISC și este
direcționată pentru a se lega de ARNm
țintă2

1
2
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dsRNA=double-stranded RNA; mRNA=messenger RNA; siRNA=small interferingRNA.
1. Bumcrot D. Nat Chem Biol. 2006;2(12):711-719. 2. Dominska M. J Cell Sci. 2010;123(Pt 8):1183-1189.

ARN interferent (RNAi): Mecanismul de acțiune

Se formează complexul de tăcere 
indus de ARN (RISC) și se separă 
catenele ARNsi1,2

Catena complementară a ARNm-țintă
rămâne încărcată în RISC și o
direcționează pentru a se lega de
ARNm țintă2

Are loc clivajul ARNm, prevenindu-
se sinteza proteică generată de 
ARNm normal 2

1
2
3
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Se formează complexul de tăcere 
indus de ARN (RISC) și se separă 
catenele ARNsi1,2

Catena complementară a ARNm-țintă
rămâne încărcată în RISC și o
direcționează pentru a se lega de
ARNm țintă2

1
2

Are loc clivajul ARNm, prevenindu-
se sinteza proteică generată de 
ARNm normal 2

Acest proces este unul catalizator,același 
complex RISC poate să vizeze 
numeroase ARNm2

3
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ARN interferent (RNAi): Mecanismul de acțiune



Boală Rară:

Orice boală,
tulburare,  afecțiune 
sau condiție medicală 
care afectează mai 
puțin de 200,000 de 
oameni este 
considerată rară. 

1 din 10 oameni 
poartă o formă de 
boală rară. O boală 
rară este, de multe 
ori, nediagnosticată 
sau diagnosticată 
greșit

Există aprox 7000 
de boli rare. 80% din 
bolile rare sunt de 
cauză genetică. 
Doar 5% din bolile 
rare au tratamente 
disponibile 

Terapii pe bază de interferență ARN- noua clasă terapeutică medicală
Concluzii

RNAi, RNA interference; RISC, RNA-induced silencing complex

Valorifică o cale naturală

Mecanism catalizator

”Silencierea/Reducerea la tăcere” a 
oricărei gene din genom

Abordare dovedită clinic

Noi directive în medicina curentă
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