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ÖZET
Karpuz M., Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanser Hücrelerine Hedeflendirilmiş
Kombine İlaç İçeren Teranostik Lipozomların Etkinliğinin İzlenmesi, Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyofarmasi Programı, Doktora Tezi,
Ankara, 2019. Kanser, dünya genelindeki temel sağlık sorunlardan biri olup, akciğer
kanseri kanser türleri arasında insidans ve mortalite oranı en yüksek kanser tipidir.
Rutinde akciğer kanserinin teşhis ve görüntülemesinde kullanılan akciğer grafisi,
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve nükleer görüntüleme yöntemleri gibi pek
çok yöntem mevcut olsa da, bu yöntemler erken teşhis konusunda yetersiz
kalmaktadır. Öte yandan, akciğer kanserinin tedavisinde kliniklerde en sık kullanılan
tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Bunların arasında cerrahi;
akciğer kanserini tedavi etmedeki en etkili yöntem olmakla birlikte, sadece erken
evrelerde uygulanabilmektedir. Cerrahi işleme uygun olmayan erken evreli akciğer
kanserine sahip hastalarda radyoterapi tercih edilen tedavi seçeneğiyken, ileri evreli
hastaların tedavisinde kemoterapiye başvurulmaktadır. Kemoterapötik ilaçların,
tümöre spesifik olmayıp, ciddi sistemik toksik etkilere sebep olması tedavideki en
büyük sorunlardan birini oluşturmaktadır. Kanser tedavisinde sıklıkla kullanılan
kombine terapi, monoterapinin toksik etkilerini azaltma, farklı etki mekanizmalarını
hedefleme gibi pekçok avantaja sahiptir.
Bu bilgilerden yola çıkılarak, çalışmamızda, lipit tabakada paklitaksel, sulu çekirdekte
vinorelbin hapsedilmiş, nanoboyutlu lipozom formülasyonları hazırlanmıştır. Bu
formülasyonlar küçük hücreli dışı akciğer kanser hücrelerindeki folat reseptörlerine
aktif ve/veya pasif hedeflendirilmiş ve 99mTc ile radyoaktif olarak işaretlenmiştir.
Ardından karakterizasyon çalışmalarında lipozomların in vitro çalışmalar için uygun
profilde olduğu, sahip oldukları partikül boyutu (pasif hedefliler için 150 nm civarı,
aktif hedefliler için 180 nm civarı), PCX için %15 ve VNB için %20 civarındaki
enkapsülasyon etkinliği ile -10 mV civarındaki zeta potansiyelleri ile gösterilmiştir.
Stabilite çalışmalarında 4oC’de ağzı sıkı kapalı kaplarda yaklaşık 45 gün stabil kalan
lipozom formülasyonlarının, A549, H1299, LLC-1 hücre hatlarındaki in vitro tutulum
çalışmalarının sonuçları ve sitotoksisite profilleri değerlendirilmiştir. Alınan akım
sitometri ve MTT analiz sonuçlarından, hücre hatlarında etkin bir biçimde tutuldukları
ve sitotoksisite gösterdikleri görülmüştür.
Akciğer kanseri tümörü taşıyan farelerde gerçekleştirilen biyodağılım analizi
sonucunda, 99mTc ile radyoişaretli, folat ile aktif hedefli kombine ilaç hapsedilmiş
lipozom formülasyonunun, aktif hedefli olmayan formülasyona göre tümör dokusunda
daha yüksek oranda tutulduğu görülmüştür. Ayrıca, folat ile aktif hedefli kombine ilaç
hapsedilmiş lipozom formülasyonunun tedavi etkinliği, serbest ilaç kombinasyonu ve
kontrol grubu olarak anti-kanser ilaç içermeyen lipozom formülasyonu karşısında
yüksek bulunmuştur. Bunlara ek olarak, vücut ağırlığı dikkate alınarak yapılan
toksisite çalışmasında, lipozomal formülasyonun serbest ilaç kombinasyonuna göre
daha düşük toksisite gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, teranostik sistemler, kombine
ilaç taşıyan lipozomlar, radyoişaretleme, kansere hedeflendirme.
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ABSTRACT
Karpuz M., The Evaluation of Co-drug Encapsulated, Targeted Theranostic
Liposomes’ Efficiency in Non-small Cell Lung Cancer, Hacettepe University,
Graduate School of Health Sciences, Radiopharmacy Doctoral Programme,
Doctoral Thesis, Ankara, 2019. Overall, cancer is a fundamental health issue all
around the world. In particular, lung cancer is the type that has the highest incidence
and mortality rate. Although several methods including chest x-rays, computed
tomography, magnetic resonance and nuclear imaging methods are routinely
employed in the diagnosis and imaging of lung cancer; these techniques fall short of
sufficient when it comes to early diagnosis. On the other hand, the most frequently
used treatment methods for lung cancer are surgery, radiotherapy and chemotherapy.
Among these, surgery is the most effective method in treating lung cancer; however,
it can only be practiced in the early stages of the disease. While radiotherapy is the
treatment method of choice for the patients with early-stage lung cancer that’s not
suitable for surgical procedures; chemotherapy is utilized in the treatment of advancedstage patients. The fact that chemotherapeutic drugs are not tumor-specific and cause
serious, systemic, toxic effects constitutes one of the biggest problems in the treatment.
Combination therapy, is frequently used in cancer treatment, has various advantages
including reducing of toxic effects of monotherapy and targeting of different
mechanisms.
Taking these facts into consideration, in our study; nanosized liposome formulations
were prepared. While doing so; paclitaxel was encapsulated in the lipid bilayer and
vinorelbin was encapsulated in the hydrophilic core of the same liposomes. These
formulations were targeted actively and/or passively at the folate receptors in the nonsmall cell lung cancer cells and labelled with 99mTc radionuclide. In the subsequent
characterization studies, the suitability of the profiles of liposomes for in vitro studies
has been proven by their particle size (about 150nm for passive targeted ones and about
180 nm for active targeted ones) and encapsulation efficiency of 15% for PCX and
20% for VNB as well as their zeta potential of about -10 mV. The results of the stability
studies showed that the liposome formulations remained stable in tightly sealed
containers for about 45 days at 4oC. The cytotoxicity profiles of these liposome
formulations and the results of the in vitro uptake studies were evaluated in the A549,
H1299 and LLC-1 cell lines. According to the results of flow cytometry and MTT
analyses, liposomes were uptaken and showed high cytotoxic effects in cells.
By the results of biodistribution studies performed in mice bearing lung cancer,
radiolabeled with 99mTc, actively folate targeted, co-drug encapsulated liposomes
formulations were uptaken in tumuor tissue compared to non-actively targeted one. In
addition, the treatment efficiency of actively folate targeted, co-drug encapsulated
liposomes formulations were found as higher than free drug combination and no-drug
encapsulated liposome formulation as control group. Furthermore, liposomal
formulations showed lower toxicity compared to free drug combinations in the toxicity
study considering body weight.
Keywords: Non-small cell lung cancer, teranostic systems, co-drug encapsulated
liposomes, radiolabeling, targeting to cancer.
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AGT

Artmış geçirgenlik ve tutulum etkisi

ALK

Anaplastik lenfoma kinaz

ATC

Amerikan torasik derneği

BT

Bilgisayarlı tomografi
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1. GİRİŞ
Kanser görülme sıklığı ve ölüm oranları, kimyasal (sigara, alkol, kömür tozu,
asbest vb.), fiziksel (ultraviole radyasyon, radon gazı vb.) ve biyolojik (Helicobacter
pylori, Human papilloma virüs) faktörleri kapsayan çevresel etmenler ile tümör
baskılayıcı genlerdeki genetik bozukluklar, kolorektal polip oluşumuna genetik
yatkınlıklar ve ailesel geçişli meme ve yumurtalık kanserlerini kapsayan biyoloik
etmenlere bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır (1).
Uluslararası kanser araştırma ajansının 2018 verilerine göre dünyada 18.1
milyon yeni kanser vakası ve 9.1 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir.
Akciğer kanseri erkekler arasında en çok teşhis edilen kanser tipi olup kanser ölümleri
arasında birinci sırada gelmektedir. Akciğer kanserine bağlı ölüm oranları, kanserin
geç evrelerde teşhis edilmesinden ve tedavisindeki zorluk ve yetersizliklerden dolayı
toplam kanser mortalitelerinin %18.4’ünü oluşturmaktadır (2).
Rutin kliniklerde akciğer kanseri, göğüs grafisi, bilgisayarlı tomogafi (BT),
nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemleri [Pozitron Emisyon Tomografisi
(PET), tek-foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT)], balgam sitolojisi, iğne
biyopsisi, bronkoskopi ve mediastinoskopi gibi invaziv ve invaziv olmayan
yöntemlerle teşhis edilmekle birlikte, bu yöntemler kanseri erken evrelerde saptamakta
yetersiz kalmaktadır (3).
Bu yöntemler arasında, nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemleri diğer
yöntemlere göre yüksek hassaslıkta metabolik bilgi içeren üç-boyutlu görüntüler elde
etmeye izin verdikleri için sıklıkla tercih edilmektedir. PET görüntülemede sıklıkla
kullanılan

18

Floro-2-deoksi-D-glukoz

(18F-FDG),

akciğer

kanserinin

lenf

nodüllerindeki veya kemikteki metastazlarını saptama, lezyonların benign/malign
ayırımlarını yapma ve kanser tedavisine verilen yanıtın değerlendirilmesi amacıyla
kullanılan, akciğer kanserine özgün (spesifik) olmayan bir radyofarmasötiktir. SPECT
görüntülemede kullanılmak üzere geliştirilmesi amaçlanan radyofarmasötikler ile ilgili
olarak literatürde bazı preklinik ve klinik çalışmalar yapılmakla birlikte, klinikte
akciğer kanseri görüntülemek için spesifik bir radyofarmasötik bulunmamaktadır (4).
Bu sebeple, yeni ve etkili görüntüleme ajanları konusundaki araştırma ve gelişmeler
akciğer kanserinin erken teşhisinde kritik rol oynamaktadır.

2

Akciğer kanserinin görüntülenmesindeki eksikliklerin yanı sıra, kanser
tedavisindeki zorluklar da dikkat çekicidir. Akciğer kanseri tedavi protokolleri,
hastanın sağlık durumu ve solunum kapasitesi ile tümörün cinsi, lokalizasyonu,
büyüklüğü ve metastaz olasılığı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Cerrahi,
radyoterapi ve kemoterapi rutinde akciğer kanserinin tedavisinde en sık kullanılan
tedavi seçeneklerindendir. Cerrahi, akciğer kanserini tedavi etmede ve akciğer
kanserine bağlı ölümleri azaltmada en etkili yöntem olmasına rağmen, sadece erken
evrelerdeki hastalara uygulanabilmektedir. Radyoterapi, cerrahi operasyonlar için
uygun olmayan erken evreli akciğer kanserine sahip hastaların tedavisinde ve ileri
seviyede

akciğer

kanserine

sahip

hastalarda

palyatif

tedavi

amacıyla

kullanılabilmektedir. Kemoterapi lokal olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış akciğer
kanserinin tedavisinde de etkin bir şekilde kullanılabildiği için radyoterapi ve
cerrahiye göre üstünlükleri mevcuttur. Öte yandan, miyelotoksisite, kardiyomiyopati,
nefrotoksisite, immunsupresyon ve sekonder neoplazi olgularına sebep olabilen
mutajenik ve kemoterapötik ilaçların neden olduğu ciddi toksisiteler kemoterapötik
ilaçların kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Bu yüzden, kombine terapi protokollerini,
nanoboyutlu pasif ve/veya aktif hedefli ilaç taşıyıcı sistemleri, teranostik sistemleri ve
yeni potansiyel tedavi stratejilerini içeren yeni yaklaşımlar, daha etkili ve tümöre
spesifik tedavi seçeneklerini geliştirme konusunda önem kazanmaktadır.
Kanser tedavisinin temel taşlarından biri olan kombine terapi, hastaya bir
hastalığın tedavisi için birden fazla ilaç veya metot uygulamaktır. Akciğer kanserinin
tedavisinde kombine terapi, kemoterapi ile birlikte cerrahi veya radyoterapi
uygulanması veya iki kemoterapötik ilacın birlikte verilmesi şeklinde kliniklerde
uygulanmaktadır. Kombine terapinin, monoterapinin toksik etkilerini azaltma, farklı
etki mekanizmalarını hedefleme ile ilaçlara karşı gelişen direnç mekanizmalarını
minimize etme, tümör büyümesini, metastaz olasılığını ve kanser kök hücre
popülasyonunu azaltma ve sinerji veya aditif etki ile klinik yanıtı yükseltme gibi
monoterapiye pekçok üstünlüğü mevcuttur (5).
Nanoboyutlu

ilaç

taşıyıcı

sistemler,

biyo-uyumlu,

non-toksik,

non-

immunojenik özelliklere sahip olmaları, tümör bölgesine hedeflenebilir olmaları,
ilaçların biyoyararlanımını artırabilmeleri, birden fazla ilaç molekülünü veya
polipeptit gibi hassas molekülleri taşıyabilmeleri sebebiyle avantajlı sistemlerdir.

3

Partikül boyutunun küçültülmesi veya partikül yüzeyinin hidrofilik polimerler ile
modifiye edilmesi suretiyle yapılan pasif ve tümör hücre membranına spesifik olarak
bağlanacak ligandların partikül yüzeyine konjuge edilmesi suretiyle yapılan aktif
hedefleme stratejileri, nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemler ile etkin bir biçimde
gerçekleştirilebilmektedir (6). İlaç taşıyıcı sistemlerin en eskilerinden lipozomlar nontoksik, non-immunojenik özellikte olmaları, hem hidrofilik hem de lipofilik ilaçları
hapsedebilmeleri, ilaçların biyoyararlanımlarını artırabilmeleri ve pasif ve/veya aktif
hedeflemeye imkan vermeleri sebebiyle kanserin daha etkin bir şekilde görüntüleme
ve tedavisinde dikkat çekici sistemlerden biri olmuştur.
İlk kez 1964 yılında Taxus brevifolia bitkisinden izole edilen Paklitaksel
(PCX), 1992 yılında Amerika Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandığından beri, en
sık kullanılan anti-kanser ilaçlarından biridir (7). Catharantus roseus bitkisinin
ekstraktından üretilen yarı-sentetik vinka alkaloidlerinden biri olan Vinorelbin (VNB),
küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), meme, yumurtalık ve serviks kanserinin
tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır (8).
Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında ve literatürdeki eksiklikler göz önüne
alındığında, çalışmamızda KHDAK’nin görüntülenme ve tedavisindeki etkinliğini test
etmek amacıyla 99mTc ile radyoişaretli, pasif ve/veya folat ile aktif hedefli, tek (sadece
PCX veya VNB) ve kombine (PCX+ VNB) ilaç hapsedilmiş, nanoboyutlu lipozom
formülasyonları hazırlanmış ve karakterizasyon deneyleri yapılmıştır.

99m

Tc ile

radyoişaretlenmesi ile tümör teşhis ve görüntülenmesi, VNB ve PCX hapsedilmesi ile
de tedavi etkinliği amaçlanan bu teranostik sistemlerin hazırlama ve karakterizasyon
işlemlerinin ardından, stabilite deneyleri, lipozomların A549, H1299 ve LLC-1
KHDAK hücrelerine alımları ve bu hücreler üzerindeki sitotoksik etkinlikleri
değerlendirilmiştir. Ayrıca optimum formülasyon olarak seçilen

99m

Tc ile

radyoişaretlenmiş, PCX ve VNB’yi birlikte içeren folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonunun in vivo etkinliği, sırt bölgelerine LLC-1 hücrelerinin subkütan
enjeksiyonu ile eşgenik (syngeneic) olarak akciğer tümör modeli oluşturulmuş C57BL
erkek farelerde gerçekleştirilen biyodağılım çalışması ve tedavi etkinliği, kontrol
grubu (ilaç içermeyen lipozomlar) ve serbest ilaç kombinasyonu ile karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir.
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Bu çalışma, PCX ve VNB ilaç kombinasyonunun aynı lipozom formülasyonu
içinde hapsedilmesi, aynı formülasyon içinde hapsedilmiş iki etken maddenin aynı
anda analiz edilmesi için uygun bir analitik metot (yüksek basınçlı sıvı kromatografisi,
HPLC)

geliştirilmesi,

radyoaktif

olarak

işaretlenmesi,

hazırlanan

lipozom

formülasyonlarının karakterizasyonu ve etkinliğinin in vitro hücre kültürü
çalışmalarında ve in vivo akciğer tümörü taşıyan farelerde değerlendirilmesi
konusunda literatürde yapılan ilk çalışma olması sebebiyle önemlidir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Kanser ve Akciğer Kanseri
Kanser anormal ve kontrolsüz hücre bölünmesi ile karakterize, lenf veya kan
dolaşımı ile beyin, karaciğer ve kemik gibi vücudun diğer bölgelerine yayılma
potansiyeli olan hayati tehlikeye sahip bir hastalıktır. Akciğer kanseri veya diğer bir
deyişle bronkojenik karsinom, hava yolları veya akciğer parenkiminden kaynaklı
maligniteleri tanımlamaktadır. Kanser insidans ve ölüm oranları, kimyasal (sigara,
alkol, kömür tozu, asbest vb.) fiziksel (ultraviole radyasyon, radon gazı vb.) ve
biyolojik (Helicobacter pylori, Human papilloma virüs) faktörlerini kapsayan çevresel
etmenler ve tümör baskılayıcı genlerdeki genetik bozukluklar, kolorektal polip
oluşumuna genetik yatkınlıklar ve ailesel geçişli meme ve yumurtalık kanserlerini
kapsayan genetik etmenlere bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Akciğer kanserinin
insidans ve mortalite oranı, erkeklerde 1920’lerden, kadınlarda ise 1960’lardan
itibaren sigara kullanımındaki ve hava kirliliğindeki artışa bağlı olarak artmaya
başlamıştır. Bu etmenlerin yanı sıra, pasif sigara içiciliği, asbest ve radon gazı
maruziyeti, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğerin tekrarlayan inflamasyonları
ve akciğerdeki skar dokular, bis (klorometil) eter, polisiklik aromatik hidrokarbonlar,
krom, nikel ve organik arsenik bileşikleri gibi kimyasallara maruziyet akciğer kanser
riskini arttırmakta olup; baş-boyun kanseri hikayesine sahip kişiler ile aile öyküsünde
akciğer kanserine rastlanan kişiler risk grubundadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
tarafından yayınlanan verilere göre 2018 yılında dünya’da toplam 18,1 milyon yeni
kanser vakası ve 9,6 milyon kansere bağlı ölüm rapor edilmiştir. Akciğer kanseri, tüm
kanser olguları içinde en sık görülen kanser tipi olup, aynı zamanda kanserin geç
evrelerde teşhis edilmesinden, tedavisindeki zorluk ve yetersizliklerden dolayı sahip
olduğu %18.4 kanser mortalite oranı ile ölüme en çok sebep olan kanser tipidir.
Erkekler arasında en çok teşhis edilen kanser tipi olup, kanser ölümleri arasında da
birinci sırada gelmektedir. Kadınlarda meme ve kolon kanserinden sonra dünyada en
çok teşhis edilen üçüncü kanser tipidir. Kadınlarda, gelişmiş ülkelerdeki kanser
ölümleri arasında birinci sırada olup, gelişmekte olan ülkelerde meme kanserinden
sonra ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizde de 2013 yılı verilerine göre, akciğer kanser
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insidansı erkeklerde % 21.9 olup kanser tipleri arasında en çok teşhis edilen tiptir.
Kadınlarda ise % 5.3 insidans oranı ile meme, tiroit ve kolon kanserinden sonra en çok
teşhis konulan dördüncü kanser tipidir (2).
2.1.1. Akciğer Kanseri Alt Tipleri
1967, 1981, 1999 ve 2004 yıllarında akciğer kanserine dair WHO tarafından
yapılan sınıflandırmalar, akciğer dokusundan alınan biyopsi ve sitoloji örneklerinin
hematoksilen veya eozin ile boyanıp, ışık mikroskobu altında incelenmesini kapsayan
immunohistolojik araştırmalara dayanmaktaydı. Moleküler biyoloji ve genetik
alanındaki gelişmeler (epidermal büyüme faktörlerinin (EGF) mutasyonları,
anaplastik lenfoma kinaz (ALK) rearranjmanı vb) ve akciğer kanserinin alt tiplerinin
tedavisi için spesifik ilaçların (pemetrekset, bevasizumab vb) keşfi, Uluslararası
Akciğer Kanseri Araştırma Birliği (IASLC), Amerikan Torasik Derneği (ATC) ve
Avrupa Solunum Derneği (ERS)’nin işbirliği ile akciğer kanserinin patolojik
sınıflandırılmasını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu sınıflandırmada, temel değişimler
onkoloji uzmanlarının ve cerrahların hastalara en uygun bireysel ve hedefli tedavileri
seçebilmeleri için akciğerin adenokarsinom alt tipinde yapılmıştır. 2015 yılında WHO
tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, akciğer kanseri küçük hücreli akciğer kanseri
(KHAK) ve skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinomu
içeren KHDAK’nin heterojen grubu olacak şekilde sınıflandırılmıştır (Şekil 2.1) (9).

Şekil 2.1. Akciğer kanseri sınıflandırması.
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Akciğer kanserinin semptomları arasında gözlenen kalıcı öksürük, göğüs
ağrısı, nefes darlığı, hırıltı, iştahsızlık, kilo kaybı ve yorgunluk gibi semptomlar hem
KHAK hem de KHDAK için benzerdir. Öksürük ve hemoptizi gibi semptomlar
akciğerin primer tümöründen kaynaklı olarak ortaya çıkarken, horner ve vena kava
süperior sendromu tümörün intratorasik yayılımına, kemik ağrısı ise tümörün
ekstratorasik yayılımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (10). Paraneoplastik sendrom
olarak adlandırılan tablo, tümör hücrelerine karşı vücutta gelişen immun yanıtın veya
tümör hücrelerinden salınan hümoral faktörlerin sebep olduğu semptomlar akciğer
kanseri hastalarının %10’unda görülmekle birlikte; KHAK olgularında, KHDAK
olgularına göre daha sıktır (10, 11).

KHAK ve KHDAK arasında insidans ve

duyarlılık gibi çeşitli faktörler açısından bazı farklılıklar mevcuttur (Tablo 2.1.).
Tablo 2.1. KHAK ve KHDAK arasındaki farklılıklar (12-14).
KHAK

KHDAK

Tüm akciğer kanseri olgularının %15-

Tüm akciğer kanseri olgularının %80-

20’sini oluştur.

85’ini oluşturur.

Kulchitsky hücrelerinden köken alır.

Bazal, mukus sekrete eden veya
bronkoalveoler epitel hücrelerden köken
alır.

Sigara kullanmayanlarda nadiren

Sigara kullanmayanlarda en sık görülen

gözlenir.

tiptir.

En agresif akciğer tümör tipidir.

Daha az agresiftir.

Kemoterapi ve radyoterapiye daha

Kemoterapi ve radyoterapiye daha az

hassastır.

hassastır.

Sıklıkla hızlı şekilde karaciğer, kemik,

Sıklıkla, kemik, akciğer, beyin, böbrek

beyin, akciğer ve böbrek üstü bezlerine

üstü bezi, karaciğer ve ekstratorasik lenf

metastaz yapar.

düğümlerine metastaz yapar.

Yulaf hücreli karsinom şeklinde de adlandırılan KHAK, yüksek nükleositoplazmik orana, iyi tanımlanmamış hücre sınırlarına, eksik veya göze çarpmayan
nükleusa sahip küçük hücrelerden oluşur. Kombine küçük hücreli karsinom,
KHAK’nin adenokarsinom, skuamöz hücreli veya büyük hücreli karsinom gibi
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KHDAK komponentleri ile birlikte olması şeklinde tanımlanmış olup, KHAK
olgularının %5’ini oluşturur (15).
Epidermoid karsinom olarak da isimlendirilen, skuamöz hücreli karsinom
çoğunlukla ana, lober veya segmental bronşlardan köken alır ve keratin üreten
hücrelerden veya bronşiyal epitelden çıkan hücrelerarası köprülerden oluşur. Skuamöz
hücreli karsinom olgularının %90’ından fazlası sigara kullanımı ile ilişkili olup,
arsenik ve arsenik komponentlerine maruziyette skuamöz hücreli karsinoma sebep
olabilmektedir (16).
Akciğer kanserinin en yaygın tipi olan adenokarsinom epitelyal hücre tipinde
olup, mukus üreten glandüler hücrelerden oluşmaktadır. Adenokarsinom olgularının
çoğu sigara kullananlar arasında gözlenmekle birlikte, sigara kullanmayan bireylerde
de en sık teşhis edilen akciğer kanseri tipidir (17).
Farklılaşmamış KHDAK tipi olan büyük hücreli karsinomda büyük ve
gelişigüzel düzenlenmiş neoplastik hücreler bulunmaktadır. Büyük hücreli karsinom
tüm akciğer kanseri olgularının %9’unu oluşturmakta olup, olguların %3’ü
nöroendokrin karakter taşımaktadır. Lenfoepitelyoma benzeri karsinom tipi hariç,
diğer büyük hücreli adenokarsinom olgularının oluşumu sigara tüketimi ile ilişkilidir
(18).
2.2. Klinikte Akciğer Kanserinin Teşhis ve Görüntülenmesi
Akciğer kanseri özellikle geç evrelerde teşhis edilebilmesinden dolayı en
ölümcül kanser tipidir. Geç evrelerde tespit edildiğinden, akciğer kanseri hastalarının
çoğunda teşhis edildiği zaman, uzak ve yaygın metastazlar da mevcuttur. Hâlen en
etkili tedavi yöntemi olan tümör dokusunun rezeksiyonu, sadece akciğer kanserinin
erken evrelerinde mümkün olduğu için, akciğer kanserinin erken teşhisi hastaların
sağkalım sürelerini uzatma konusunda kritik öneme sahiptir (19). Akciğer kanserinin
tanısal değerlendirmesi en etkili tedavi tipinin seçilmesi ve planlanması ile hastalığın
prognozunun tanımlanmasını etkilemektedir. Bu tanısal değerlendirme, göğüs
hastalıkları, onkoloji, patoloji ve radyoloji uzmanı ile göğüs cerrahı içeren
multidisipliner bir takım tarafından yapılıp; dokunun incelenmesi, evrelenmesi ve
fonksiyonel değerlendirilmesi olarak 3 adımı kapsamaktadır (10).
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Akciğer kanseri şüphesi taşıyan hastalar rutin kliniklerde öncelikle, geçirilmiş
hastalık öyküsü, fiziksel muayene, tam kan sayımı ve alkalen fosfotaz, hepatik
transaminaz gibi bazı enzimler ile kalsiyum ve kreatin gibi moleküllerin seviyelerinin
ölçümü ile değerlendirilmektedir (20). Hastaların ilk incelemelerinin ardından, invazif
olmayan görüntüleme teknikleri ile balgamın sitolojik incelenmesi, akciğer iğne
biyopsisi, bronkoskopi, mediastinoskopi gibi bazı invazif yöntemler akciğer
kanserinin teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Bu yöntemler içinde, invazif olmayan
görüntüleme yöntemlerinin, invazif yöntemlerle karşılaştırıldığında uygulama
kolaylığı, hızlı olması, tüm vücudu taramaya imkan vermesi ve komplikasyon gelişme
riskinin düşük olması gibi çeşitli avantajları vardır. Bu sebeple, bu yöntemler akciğer
kanseri taraması, tespit, teşhis, tedavi öncesi klinik evreleme, izlenme ve metastaz
odaklarının gösterilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Görüntülemenin temel amacı,
akciğer kanserinin olabildiğince erken evrede saptanması ve tümörün operasyona
uygun

olup

olmadığının

değerlendirilmesidir

(21).

Akciğer

kanserinin

görüntülenmesinde, göğüs grafisi, BT, MRG, PET ve SPECT kliniklerde yaygın
olarak kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Bu görüntüleme tekniklerine ilişkin
avantaj ve dezavantajlar Tablo 2.2’de verilmiştir.
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Tablo 2.2. Kliniklerde akciğer kanserinin teşhisinde kullanılan görüntüleme
sistemlerinin avantaj ve dezavantajları (1).
Görüntüleme
Tekniği
Göğüs Grafisi

BT

MRG

SPECT

PET

Avantaj
-Düşük dozda radyasyona maruziyet
-Ucuz ve kolay ulaşılabilir olması
-Kısa görüntüleme süresi
-Neoplaziler için hassas oluşu
-Üç boyutlu ve kesitsel görüntü elde
olanağı
- İyi kontrasta sahip görüntü elde imkanı
- Tüm vücut görüntülemeye olanak
verişi
- Görüntüleme zamanının kısa olması
-İyonize edici radyasyona maruziyet
olmaması
-İyi derecede kontrasta sahip
görüntülerin eldesi
-Yumuşak dokularda yüksek kontrasta
sahip görüntülerin eldesi
-Kontrast ajan kullanmadan anjiyografik
inceleme yapma imkanı
-Aksiyal, sagital, koronal ve oblik
düzlemlerde incelemeye imkan vermesi
- Kemik artefaktlarının oluşmaması
-Üç boyutlu fonksiyonel görüntüler
eldesine imkan vermesi
- Lezyon lokalizasyonu sayesinde
farmakolojik olarak spesifik görüntüler
eldesi
- Kan akışı gibi fizyolojik bilgi eldesi
- Hibrid görüntüleme sistemi olarak BT
ile birlikte kullanılabilirlik
- Kullanılan 99mTc radyonüklidinin hem
gelişen hem de gelişmekte olan
ülkelerde ulaşılabilirliğinin kolay ve
ucuz olması
-Yüksek hassasiyet
- Üç boyutlu fonksiyonel görüntülerin
eldesi
-Lezyon lokalizasyonu sayesinde
farmakolojik olarak spesifik görüntüler
eldesi
- Kan akışı gibi fizyolojik bilgi elde
edilebilmesi
-Yüksek çözünürlük ve yüksek kantitatif
doğruluğa sahip görüntülerin eldesi

Dezavantaj
-Düşük duyarlık ve özgünlük
-İki boyutlu görüntü alınabilmesi
-Benign-malign
ayırımında
yetersiz kalması
- Pahalı bir metot olması
- İyonize radyasyon maruziyeti
(X-ışınları)
- Yumuşak dokularda düşük
kontrasta sahip görüntüler eldesi
- i.v. verilen kontrast ajanların
gösterdiği yüksek toksisite
-Pahalı bir teknik olması
-Uzun görüntüleme süresi
-Sert kemik yapısı ve
kalsifikasyonları görüntülemede
yetersiz kalması
-Cihaz gürültüsü
- Kalp pili, diş implantı,
anevrizma klipsi kullanan
hastalar için uygun olmayışı
- İyonize radyasyon maruziyeti
(Gama ışınları)
- Radyofarmasötiklere karşı
gelişebilecek olan alerjik
reaksiyon riski
- Uzun görüntüleme süresi
- Düşük uzaysal çözünürlük

- İyonize radyasyon maruziyeti
(Gama ışınları)
- Radyofarmasötiklere karşı
gelişebilecek olan alerjik
reaksiyon riski
- Uzun görüntüleme süresi
- Pahalı bir teknik olması
- Düşük uzaysal çözünürlük
-Kullanılan radyonüklidlerin çok
kısa yarı ömre sahip olmaları
sebebiyle üretim için özel tesis
gerekliliği
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2.2.1. Akciğer Kanserinin Görüntülenmesinde Göğüs Grafisi
Göğüs grafisi kliniklerde yaygın olarak kullanılabilmesi, kolay ulaşılabilir
olması, hastanın düşük doz radyasyona maruziyeti, görüntü alma süresinin kısa olması
ve düşük maliyetli bir yöntem olması sebebiyle invazif olmayan görüntüleme
teknikleri arasında ilk tercih edilenlerden bir tanesidir. Göğüs grafisi ile akciğer
kanseri olgularındaki tümör kitlesinin anormal bir gölgelenme olarak izlenebilmesinin
yanı sıra; kontralateral mediastinal adenopati, bariz kemik lezyonu, çözülemeyen
pnömoni ve lober kollaps gibi akciğer kanserine işaret edebilecek bulgular da
radyografilerde gözlenebilir (22, 23). Bu avantajlarının yanı sıra göğüs grafisi, üst üste
binen anatomik yapıları içeren 2 boyutlu görüntülerden oluştuğu, düşük sensitivite
(duyarlılık) ve spesifiteye (özgünlük) sahip olduğu için, tümörün mediastinal lenf
nodüllerine metastazlarını, göğüs duvarı veya mediastene invazyonlarını tespit etmede
ve lezyonlara ilişkin benign-malign ayrımını yapmada yetersiz kalabilmektedir (22,
23). Ayrıca çapı 20 mm’den küçük olan kitlelerin, periferik akciğer kanserli hastalara
ait radyografilerin yarısında görüntülenemediği rapor edilmiştir (24).
Göğüs grafisindeki, zamansal (temporal) çıkarmalı görüntüleme, dual- enerjili
çıkarmalı görüntüleme ve dijital tomosentez gibi tekniklerin geliştirilmesi daha doğru
görüntülerin elde edilebilmesini sağlamıştır. Temporal çıkarmalı görüntüleme ile
radyografide güç algılanan aralık (interval) değişiklikleri, iki farklı zamanda alınıp
sayısal hale getirilerek posteroanterior göğüs radyografilerinin çıkarılmasıyla tespit
edilebilmektedir. Ayrıca kalsifiye ve kalsifiye olmayan akciğer lezyonları arasındaki
farklılaşma, düşük enerjili X ışınlarının atenüasyonundaki farklılaşmaların kullanıldığı
dual- enerjili çıkarmalı görüntüleme ile tespit edilebilmektedir (25). Bu iki yöntemin
kombine edilmesi ile akciğer kanseri de dahil olmak üzere akciğer hastalıklarındaki
artefaktların yanlış yorumlanması azaltılabilmektedir. Dijital tomosentez tekniğinde,
tek bir X ışını tüpünün hastanın etrafındaki hareketi ile elde edilen bir dizi kesitsel
görüntünün çoklu görüntüleme düzleminde yeniden oluşturulması ile klasik
radyografide meydana gelen anatomik yapıların üst üste binmesi minimuma
indirilmektedir (26, 27)
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2.2.2. Akciğer Kanserinin Görüntülenmesinde BT
Görüntüleme tekniklerinden BT’nin pahalı bir yöntem olması, görüntü
kalitesini arttırmak için kullanılan iyotlu kontrast ajanlara karşı alerjik reaksiyonlar
gelişme ihtimali, yanlış pozitif sonuçlar elde edilebilmesi gibi dezavantajlarına karşın;
düşük doz BT (DDBT), çok dedektörlü BT (ÇDBT), dual-enerjili BT’nin geliştirilmesi
ve BT’nin nükleer görüntüleme yöntemleri ile entegre edilmesi ile oluşturulan
PET/BT ve SPECT/BT hibrit sistemleri akciğer kanseri taramalarında BT’ye olan
ilginin tekrar artmasına sebep olmuştur (28). Lezyonları saptamada ve karakterize
etmede hassas ve tüm vücut görüntüsü alınmasına uygun bir yöntem olması, BT’yi
kanserin erken evrelerde saptanması ve evrelenmesinde en çok tercih edilen
yöntemlerden biri yapmıştır.
Pek çok çalışmada, DDBT’nin daha çok akciğer nodülü tespit etmesine bağlı
olarak, akciğer kanseri ölümlerinde göğüs grafisine göre azalma sağladığı
gösterilmiştir (29-31). Ayrıca, DDBT, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı’nın (NCCN)
yayınladığı Akciğer Kanseri Tarama Rehberi’nde kansere bağlı ölüm oranlarını
azaltmak için yüksek risk grubundaki kişilerin yıllık taramalarında kullanılabilecek
yöntem olarak gösterilmiştir (32).
Görüntü işleme kapasitesinin ve temporal ile uzaysal çözünürlüğün arttırılması
ve solunum ve kalp ile ilgili artefaktların azaltılması ÇDBT’nin avantajları arasında
olup, bu avantajlar akciğerdeki küçük nodüllerin kan damarlarından ayırımının daha
etkin

şekilde

yapılmasını

sağlamaktadır

(33).

Ayrıca

akciğer

kanserinin

evrelenmesinde ÇDBT, biyopside uygun lenf nodunun seçilmesine uygun bir metot
olduğu için sıklıkla kullanılmaktadır (19).
Dual-enerjili BT’nin temel prensibi dokuların farklı enerji seviyelerindeki X
ışını atenüasyon profillerini saptamak için aynı anatomi bölgesinin iki farklı enerji
seviyesinde görüntülenmesidir. Bu iki farklı enerji seviyesi sayesinde, yumuşak
dokular, iyot ve kalsiyum ek bir BT taraması veya intravenöz (i.v.) yoldan kontrast
ajan uygulanmasına gerek olmadan birbirlerinden ayrılabilirler (34). Azaltılmış
radyasyon dozu ile benzer veya aynı radyasyon dozunda daha iyi kalitede görüntüler
elde etmek ve nodülün hacmini ve perfüzyonunu değerlendirmek BT’deki bu
gelişmeler ile mümkün olmaktadır (35, 36).
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Bunların yanı sıra, BT’deki gelişmelerin mümkün kıldığı dinamik perfüzyon
görüntüleme, tümör anjiyogenezinde önemli olan vasküler epidermal büyüme
faktörlerinin (VEGF) ekspresyonu ve mikrodamar yoğunluğu ile yakından ilişkilidir
(37). BT tümör dokusundaki morfolojik değişikliklerin ve KHDAK tedavisi gören
hastaların rutin değerlendirilmesinde de genellikle kullanılmaktadır (38). Ayrıca,
tümör yoğunluğunun BT ile ölçülmesi, malign plevral mezotelyomada tedavi yanıtının
değerlendirilmesinde standart metottur (39).
2.2.3. Akciğer Kanserinin Görüntülenmesinde MRG
Daha güçlü mıknatısların ve gadolinyum içeren kontrast ajanların kullanımı
(dinamik kontrast MRG (DK-MRG)), farklı kesitlerden görüntü alımı (proton
yoğunluğu (PD), T1, T2, difüzyon ağırlıklı (DWI)) gibi MRG’deki yenilikler,
yumuşak dokulardaki iyi kontrasta sebep olduğu için çok düzlemli ve gelişmiş kalitede
görüntü alınmasına imkan vermektedir. T1 ağırlıklı görüntüler, yağ dokusunun
görüntülenmesi ve artmış uzaysal çözünürlük için kullanılırken, T2 ağırlıklı görüntüler
tümörün diğer dokulara yayılım gösterdiği yüksek sinyalli lezyonların tespit
edilmesinde kullanılır.
MRG, DWI ve DK-MRG’nin kullanımına bağlı olarak, özellikle yüksek
hassasiyette (%78) malign lezyonların benign lezyonlardan ayrımını sağlamada etkili
bir görüntüleme yöntemidir (40). Ayrıca KHDAK hastalarının tedavi yanıtı
anjiyogenezin değerlendirilmesi ve görünür difüzyon katsayısının ölçümü aracılığıyla
sırasıyla DK-MRG ve DWI ile yapılabilmektedir (38). Bunun dışında MRG, soliter
beyin (41) ve karaciğer (42) metastazlarının tespitinde sırasıyla BT ve PET/BT’ye göre
daha etkili bulunmuştur. Bahsedilen yenilikler MRG’nin KHDAK’nin alt tipi olan
süperior sulkus tümörlerinin görüntülenmesi; aortopulmoner pencerenin, mediasten
veya göğüs duvarına invazyonun, kardiyak gating’in, kardiyak atış artefaktlarının
giderilmesinin

değerlendirilmesi

ve

lenf

nodülleri

arasındaki

farklılıkların

gösterilmesi için uygun olmasını sağlamaktadır (23, 43).
Bahsedilen avantajların yanında, tetkik süresinin uzun olması, akciğer
parenkimine ilişkin sınırlı bilgi vermesi, klostrofobisi olan hastaların incelenmesi için
uygun bir yöntem olmaması, kalp pili, diş implantı ve anevrizma klipsi bulunan
hastalar için kontrendike olması MRG’nin dezavantajları arasında sayılabilir (1, 43).
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2.2.4. Akciğer Kanserinin Görüntülenmesinde PET
Nükleer görüntüleme yöntemi olan PET anatomik bilgi ile birlikte fizyolojik
bilgi sağlama ve tek seferde tüm vücut görüntüsü almaya imkan vermenin yanı sıra,
diğer görüntüleme yöntemlerine göre 10 mm’den küçük fokal pulmoner lezyonların
saptanmasında %96 oranında hassasiyet, %88 oranında spesifite ve %94 oranında
doğruluk göstermesi sebebiyle üstünlüğe sahiptir. PET ayrıca, biyopsi için uygun yerin
saptanması, lenf düğümleri veya kemikteki olası metastaz odaklarının gösterilmesi ve
tedavi yanıtının değerlendirilmesinde de kullanılabilmektedir (44).
18
18

F-2-deoksi-D-glukoz (18F-FDG), glukoz molekülünün C-2 pozisyonundan

F ile işaretlenmesiyle elde edilen 2-deoksi-D-glukoz türevidir. Normal hücreler ile

benign veya malign anomalilerin glukoz metabolizmasındaki farklılıkları göstermesi
sebebiyle tümör görüntülemede en uygun ajanlardan biridir. Genelde, hücrelerin 18FFDG alımı tümörün agresifliği ve büyüme oranı ile orantılıdır ve bu değerin 2.5’in
altında olması benign lezyona işarettir (45, 46). Literatürde, akciğerin malign
lezyonlarının izlenmesi için yapılan meta-analiz çalışmaları, 18F-FDG ile alınan PET
görüntülerin yüksek hassasiyet (47) ve yüksek spesifisiteye (48) sahip olduğunu
göstermiştir. Ayrıca, mediastinal nodüle metastazların saptanmasında, BT ile
karşılaştırıldığında, daha yüksek hassasiyet ve spesifiteye sahip görüntüler elde
edilmiştir (49).
Bu avantajlarının yanında, düşük özgünlük PET’in etkinliğini kısıtlayan en
önemli etmendir ve bu sebeple PET ile akciğerlerin görüntülenmesinde yanlış-pozitif
veya yanlış-negatif sonuçlar elde edilebilmektedir. Yanlış pozitif sonuçlar tüberküloz
veya histoplazmoz gibi enfeksiyon hastalıkları veya romatoid artritin akciğer
tutulumuna bağlı olurken; karsinoid tümörlerde, bronkoalveoler karsinomada veya
düşük FDG alımı gösteren lezyonların 10 mm’den küçük olduğu durumlarda yanlışnegatif sonuçlar elde edilebilmektedir (38). PET/BT hibrit görüntüleme sistemi ile
hem anatomik ve hem fizyolojik bilgi elde edilebilmektedir. Bu açıdan bu sistemin
lezyon yerinin, uzak metastazların ve nükseden olguların kesin olarak saptanmasında,
tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve lezyonun malign veya benign olduğuna dair
karakterizasyonunun daha etkin biçimde yapılabilmesinde PET ve BT’nin tek başına
kullanıldığı durumlara göre üstünlükleri mevcuttur (50-52).

15

2.2.5. Akciğer Kanserinin Görüntülenmesinde SPECT
SPECT, ekipman masrafının düşük olması ve

Tc gibi ulaşılması kolay

99m

radyonüklitler ile görüntü alımına imkan vermesi sebebiyle Nükleer Tıp
departmanlarında oldukça yaygın kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Klinik olarak
akciğer kanserinin görüntülenmesi için spesifik bir SPECT ajanı bulunmamakla
birlikte,

201

Tl ve 99mTc ile işaretli radyofarmasötikler kullanılarak çeşitli preklinik ve

faz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Sobic-Saranovic ve ark. (53)
(99mTc-HMFG1),

201

Tc ile işaretli HMFG1 monoklonal antikoru

99m

99m

Tl-klorür ve

Tc-MIBI’yi KHDAK’deki hassasiyetleri

açısından karşılaştırmış ve tümör ve uzak metastazların saptanması ile tümör
dokusunu ayırt etme gücü konusunda değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar
ışığında, 201Tl-klorür ve 99mTc-MIBI’nin hassasiyetlerinin 99mTc-HMFG1’den önemli
derecede yüksek olduğu görülmüş, bu iki radyofarmasötiğin KHDAK hastalarındaki
uzak metastazları saptamada tüm vücut görüntüsü alma açısından potansiyel ajan
olarak düşünülebileceği sonucuna varılmıştır (53).
Spanu ve ark. (54) tarafından 111 hasta üzerinde yapılan diğer bir çalışmada,
Tc-tetrofosmin’in 3 cm’den küçük kalsifiye olmayan soliter pulmoner nodül (SPN)

99m

lezyonlarının benign-malign ayrımını yapmadaki etkinliği değerlendirilmiştir. Alınan
SPECT görüntülerinden,

Tc-tetrofosmin radyofarmasötiğinin %91.7 hassasiyette,

99m

%88.9 özgünlükte ve %91 doğrulukta olduğu gösterilmiştir (54).
6 cm’den küçük SPN lezyonlarının benign-malign ayrımına yönelik, çok
merkezli bir faz 3 çalışmasında,

Tc ile işaretlenmiş somatostatin analoğu olan

99m

depreotide ile alınan SPECT görüntüler değerlendirilmiştir.

99m

Tc-depreotide

sintigrafisi, gösterdiği yüksek hassasiyet (%96.6), özgünlük (%73.1) ve doğruluk
(%91) ile 18F-FDG ile PET görüntüsü alınmasına göre daha güvenli, ucuz ve kullanışlı
bulunmuştur (4).
Diğer bir somatostatin analoğu olan octreotide’in

Tc ile işaretli formu

99m

kullanılarak alınan SPECT/CT görüntülerinin, benign karakterdeki pulmoner nodülleri
kanserli dokulardan ayırt etmedeki etkinliği retrospektif bir çalışmada araştırılmıştır
(55). Diagnostik BT, SPECT/BT ve diagnostik BT ile SPECT/BT kombinasyonu ile
alınan görüntülerden, pulmoner malign nodülleri teşhis etmedeki özgünlük oranları
sırasıyla %63.6, %72.7 ve %81.8 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, diyagnostik BT ve
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SPECT/BT kombinasyonunun malign lezyonların karakterizasyonunda diyagnostik
BT’ye göre daha özgün olduğunu göstermektedir (55).
99m

Tc-MIBI ve 201Tl-klorür, tümör dokusundaki akümülasyon oranlarına bağlı

olarak KHDAK hastalarının kemoterapiye verdikleri yanıtı değerlendirmek için
karşılaştırılmıştır (56).

Tc-MIBI kullanılan grupta, gecikmiş tümör tutulumunun

99m

kontralateral normal akciğer dokusundaki tutuluma oranı ve tutulum indeksi tedaviye
yanıt veren grupta, yanıt vermeyen gruba göre önemli ölçüde yüksek bulunurken;
201

Tl-klorür ile alınan görüntülerde gruplar arası bir korelasyon görülmemiştir. Bu

sonuç,

99m

Tc-MIBI radyofarmasötiğinin, KHDAK hastalarında kemoterapi yanıtının

değerlendirilmesinde 201Tl-klorür’den daha etkin bir ajan olabileceğini göstermektedir
(56).
2.3. Klinikte Akciğer Kanserinin Tedavisi
Akciğer kanseri için doğru tedavi planının seçilip uygulanması, hastanın genel
sağlık durumu ve nefes alma kapasitesi ile birlikte tümörün cinsine, lokalizasyonuna,
büyüklüğüne ve vücudun diğer kısımlarına metastaz yapıp yapmadığına bağlıdır.
Farklı tip ve evrelerdeki akciğer kanseri için kliniklerde en çok uygulanan tedavi
seçenekleri Tablo 2.3’te verilmiştir. Akciğer kanserinin tedavisi kliniklerde temel
olarak tümör dokusunun rezeksiyonuna imkan veren cerrahi yöntemler, radyoterapi ve
kemoterapi uygulamaları gibi geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bunların yanı
sıra, tümör dokusunda ısı artışı sağlayan termal ablasyon tedavisi, bağışıklık sistem
hücrelerini uyarmaya yönelik uygulanan immunoterapi ve geleneksel antikanser
ilaçlardan daha spesifik ajanların kullanıldığı hedefli tedavi gibi yeni yöntemler de
klinik olarak denenmektedir.
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Tablo 2.3. Akciğer kanseri için rutinde uygulanan tedavi seçenekleri (57).
Kanser Tipi
KHDAK

Kanserin Evresi
Erken evre
(Evre I ve II)
Lokal ileri evre
(Evre III)
İleri evre
(Evre IV)

KHAK

Sınırlı evre
(Evre I-III)
Yaygın evre
(Evre IV)

Tedavi Seçeneği
Genelde cerrahi
Bazen cerrahi operasyonu izleyen veya
radyoterapi ile birlikte uygulanan kemoterapi
Lenf nodüllerindeki metastazların sayı ve
lokalizasyonuna bağlı olarak;
Cerrahi ve kemoterapi
Kemoterapi ve radyoterapi
Palyatif kemoterapi
Palyatif radyoterapi
Yeni, hedefli ilaçlar
Kemoterapi ve radyoterapi
Temel tedavi olarak palyatif kemoterapi
Metastaz bölgelerine uygulanan palyatif
radyoterapi

2.3.1. Akciğer Kanserinde Cerrahi
Cerrahi tüm dünyada akciğer kanseri için en etkili tedavi seçeneği olarak kabul
görse de, kanserin sadece erken evrelerinde uygulanabilmektedir. Ayrıca cerrahinin
başarılı sonuç verebilmesi için tümör dokusunun tamamen rezekte edilebilir olması ve
hastanın cerrahi operasyonu tolere edebilmesi şarttır.
Torakotomi (göğüs duvarının cerrahi girişimler ile açılması), lobektomi
(akciğerin bir lobunun alınması), pnömonektomi (akciğerlerden birinin tamamen
alınması),

segmentektomi

(akciğerin

bir

segmentindeki

kanserli

dokunun

uzaklaştrılması) ve kama rezeksiyon (akciğer lobundaki segmentektomide alınandan
daha ufak boyuttaki lezyonun “V” veya “U” şeklinde çıkarılması) olmak üzere 4 farklı
şekilde sınıflandırılabilir (58).
Teknolojik gelişmeler, bu cerrahi tekniklere alternatif olan video yardımlı
torakoskopik cerrahi (VYTC) (59) ve robot yardımlı torakoskopik cerrahi (RYTC)
(60) başta olmak üzere minimal invaziv cerrahi yöntemlerinin gelişmesini sağlamıştır
(59, 60).
Göğüs duvarını açmadan lobektomi veya kama rezeksiyonuna imkan veren
VYTC, konvansiyonel torakotomi ile karşılaştırıldığında, operasyon sonrası ağrıyı,
hastada gelişen inflamasyon yanıtını ve hastanede kalış süresini azalttığı, ayrıca daha
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hızlı iyileşme sağladığı ve uzun süreli sağkalımı arttırdığı için erken evreli KHDAK
bulunan hastalar için önerilmektedir (59). Diğer minimal invaziv teknik olan RYTC,
VYTC’den nispeten daha yeni, güvenli ve uygulanabilir bir teknik olmakla birlikte,
operasyon süresinin daha uzun olması, hastane masraflarının daha yüksek olması gibi
dezavantajlara sahiptir (60).
2.3.2. Akciğer Kanserinde Radyoterapi
Radyoterapi (RT), plasebo etki karşısında yaşam süresini uzattığının
gösterildiği ilk çalışmadan beri, tıbbi olarak cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi
komplikasyon gelişme riski yüksek olan hastalarda küratif veya palyatif tedavi
seçeneği olarak önerilmektedir. RT, uygulama yöntemi ve kullanılan radyasyon
kaynağına bağlı olarak eksternal RT ve internal RT olmak üzere iki şekilde
uygulanmaktadır.
Eksternal RT’de radyoaktivite kaynağı olarak Kobalt-60 (Co-60)’dan üretilen
yüklü proton partikülleri veya yüksek yoğunluklu X ışınları kullanılırken, internal
RT’de radyofarmasötikler kullanılmaktadır (1). Eksternal RT, KHDAK hastalarına
ameliyat öncesi tümörün cerrahi olarak çıkarılabilecek oranını arttırmak veya KHAK
hastalarına ameliyat sonrası beyin metastazlarına karşı profilaktik amaçlı
uygulanabilmektedir. Ayrıca eksternal RT, KHDAK’nin erken evrelerinde cerrahiden
sonraki ana tedavi seçeneği olup, lokal ileri evredeki KHDAK hastalarına uygulanan
radyokemoterapinin bir parçasıdır. Bunların dışında, kemoterapi ile birlikte uygulanan
torasik eksternal RT sınırlı evre KHAK olan hastalar için standart tedavi seçeneğiyken,
küratif tedavide kullanılan dozdan daha düşük dozda RT, metastaz bulunan KHDAK
ve KHAK olgularında yaşam kalitesini arttırmak için uygulanmaktadır (61, 62). Davis
ve ark. (63) eksternal RT uygulanan merkezi yerleşimli akciğer tümörü bulunan 111
hastada hastalığın lokal kontrol ve toksisite düzeyi ile ortalama yaşam süresini
değerlendirmiş ve hastalarda hastalığın lokal olarak kontrol altına alındığı, ortalama
yaşam süresinin uzadığı ve toksisite oranının düşük olduğu sonuçlarına ulamışlardır.
Brakiterapi diye de adlandırılan internal RT uygulanan doza bağlı olarak
yüksek doz hızlı (YDH; ≥12 Gy.saat-1) ve düşük doz hızlı (DDH; ≈2 Gy.saat-1)
brakiterapi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Brakiterapi, özellikle akciğer kanseri
hastalarındaki en acı verici semptom olan hava yolu tıkanıklığını önlemede önemli rol
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oynamaktadır (64). İridyum-192 (192Ir)ve İyot-125 (125I) sırasıyla YDH ve DDH
brakiterapi için en çok tercih edilen radyoizotoplardır. Goldberg ve ark. (65) ileri
seviyede akciğer kanseri bulunan 98 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada YDH
endobronşial brakiterapinin etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonunda,
endobronşial semptomlardan öksürük, hemoptiz, dispne ve ağrının palyatif
tedavisinde etkili olduğunu göstermişlerdir (65). Diğer bir çalışmada, BT
rehberliğinde

125

I kullanılarak uygulanan DDH brakiterapinin KHDAK bulunan 38

hastadaki etkinliği ve güvenilirliği retrospektif olarak değerlendirilmiş ve tedavi
kanserin yüksek oranda lokal olarak kontrol altında tutulması sebebiyle etkili
bulunmuştur (66).
Hastalar genelde RT’yi tolere etse de, RT gösterilen etkinliklerinin yanında,
sağlıklı akciğer dokusunda ve özofagus, kalp, omurilik ve brakial pleksus gibi toraks
bölgesindeki kritik yapılarda erken veya geç evrede gözlenen yan etkilere sebep
olabilmektedir. RT’nin en yaygın görülen yan etkileri akut özofajit, akut perikardit,
miyelopati, pleksopati ve pnömoni olarak sayılabilir. RT alan hastaların akciğer
fonksiyonlarındaki tedavi etkisinin BT gibi bir görüntüleme tekniği ile izlenmesi
pulmoner toksisiteyi azaltabilmektedir. Yamamoto ve ark. (67) etkili en düşük
radyasyon dozunu, BT ventilasyon görüntüleme rehberliğinde tespit etmiş ve KHDAK
bulunan hastalara uygulamıştır. Bu çalışmayla kritik organların maruz kaldığı
radyasyon dozu azaltılmış ve pulmoner toksisite minimize edilmiştir (67).
2.3.3. Akciğer Kanserinde Termal Ablasyon Tedavisi
Termal ablasyon (TA) tedavisi, akciğer kanseri hastalarındaki ek hastalıklar,
zayıf kardiyopulmoner fonksiyon veya ileri yaş sebebiyle cerrahi ve RT
uygulanamayan hastalara uygulanmaktadır. Akciğer malignitelerinde dokuda ısınma
etkisini sağlamak için radyofrekans ablasyon (RFA) veya mikrodalga ablasyonu
(MDA) kullanan TA’nın temel hedefi, hücrelerin ısınmasıyla tümör ve etrafındaki
dokularda tam bir nekroz elde etmektir. Bu iki teknik de mini-invazif olup, enerjiyi
tümör dokusuna BT rehberliği altında perkütanöz bir iğnenin aracılığıyla iletirler.
RFA’da 10-200 W gücünde alternatif elektrik akımı, MDA’da ise 300 MHz300 GHz enerjiye sahip elektromanyetik ses dalgaları iyonların uyarılıp, sıcaklığın 60100oC’ye ulaşmasını ve böylece tümör dokusunda koagülasyon nekrozunun
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oluşmasını sağlarlar (68, 69). TA, akciğer kanseri de dahil pek çok tümör tipi için
2000’lerin başından beri (70) güvenli ve düşük maliyetli olması, cerrahiye uygun
olmayan hastalarda uygulanabilirliği ve akciğer tümöründeki lokal ısınmanın etkisiyle
tümör etrafındaki normal akciğer dokusunda minimal zarar meydana getirmesi gibi
sahip olduğu avantajlar sayesinde kullanılmaktadır (68).
Tekrarlayan ablasyon tedavisi uygulanan erken evre KHDAK bulunan 25 (21
RFA, 4 MDA) hastanın bulunduğu klinik bir çalışmanın sonuçlarına göre, üç yıllık
ortalama yaşam süresi oranı %50’yi aşmış ve hastalığın lokal gelişimi tedavi edilmiştir
(71).
De Baére ve ark. (72) RFA’nın akciğer metastazı bulunan 586 kanser
hastasındaki etkilerini değerlendiren retrospektif bir veri tabanı incelemesi yapmış ve
RFA’nın akciğerdeki metastazları kontrol altına almada etkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca RFA düşük invazivliğe sahip olmasına bağlı olarak 4 defaya
kadar tekrarlanabilir bir prosedür olması sebebiyle 2-3 cm’den küçük akciğer
metastazlarının tedavisi için uygun bir seçenek olarak görülmüştür (72).
Bahsedilen bu etkinliklerinin yanında RFA’nın, en yaygını pnömotoraks olmak
üzere, pnömoni ve hemoraji gibi bazı komplikasyonları mevcuttur (73). Ayrıca
akciğerlerdeki havalanan dokudaki ısı düşüşü fenomeni (heat-sink phenomenon) ve
akciğer dokularındaki kömürleşme, termal iletkenliği engellediği ve ısı enerjisini
hedef

ablasyon

bölgesinden

uzaklaştırabildiği

için

RFA’nın

etkinliğini

kısıtlayabilmektedir. Bunun aksine, çoklu aplikatör kullanımı ve akciğer dokusu
içindeki su ve hava içeriğinin mikrodalganın yayılmasını etkilememesi sebebiyle
MDA uygulamalarında tümör içinde daha yüksek sıcaklıklara ulaşılabilmektedir (69).
Ayrıca, MDA’nın RFA’ya göre daha az acılı ve daha hızlı bir prosedür olması,
ablasyon bölgesinin daha geniş olabilmesi gibi avantajları mevcuttur. Ancak, MDA’da
RFA’ya göre daha yüksek sıcaklıklara ulaşılması sebebiyle, bronkoplevral fistül
gelişme olasılığı daha yüksektir (74).
2.3.4. Akciğer Kanserinde İmmünoterapi
İmmünoterapinin amacı,

kansere karşı etkin bağışıklık yanıtı meydana

getirmek için hastanın doğal bağışıklık sistemini uyarmaktır. Bağışıklık sistemini
aktive etmek için uygulanan immünoterapi stratejileri ve immünoterapötik ajanlar
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biyolojik yanıt düzenleyiciler, monoklonal antikorlar, peptid veya tümör hücresi aşıları
ve hücresel immünoterapi olarak sınıflandırılabilir (75).
Bacillus Calmette-Guérin aşısı (BCG/ verem aşısı) akciğer kanseri için en çok
incelenen biyolojik yanıt düzenleyicisidir. BCG’nin KHAK bulunan hastaların hayatta
kalma sürelerinin uzamasına etkisi, faz 3 çalışmasında incelenmiş ve sonuçlara göre
hayatta kalma süresinde, yaşam kalitesinde veya ilerlemesiz sağkalımda bir gelişme
gözlenmemiştir (75). Diğer biyolojik yanıt düzenleyicileri olan interferonların,
interlökin-2’nin, tümör nekroz faktörün (TNF-α) direkt uygulanmaları da hayatta
kalma süresinin gelişimi için etkili bulunmamıştır. Bu yüzden kemoterapinin
indüklediği nötropeni tedavisi için kullanılan granülosit makrofaj koloni stimüle eden
faktör (GM-CSF) hariç diğer biyolojik yanıt düzenleyiciler anti-tümör bağışıklık yanıtı
geliştirmek için artık kullanılmamaktadır (76).
Monoklonal antikorlar etkilerini, tümör hücresi epidermal büyüme faktör
reseptörü (EGFR) (77) veya insan epidermal büyüme faktörü reseptörünü (HER2) (78)
direkt inhibe etmek suretiyle gösterirler. Bu inhibisyonu, EGFR veya HER2
reseptörlerinin antijenine bağlanarak veya tümör hücresinin yüzeyindeki bu
reseptörlere bağlanabilecek hücre aracılı sitotoksisiteden sorumlu antikorların
(ADCC) (79) üretimini teşvik ederek gerçekleştirirler. Amatuximab, akciğer zarı ve
göğüs boşluğunda veya karın zarında gelişebilen bir tümör tipi olan malign plevral
mezotelyoma (MPM) olgularında yüksek miktarda eksprese edilen mezotelin’i
hedefleyen bir antikordur. Amatuximab’ın tolere edilebilen dozu 200 mg.m-2 olarak
tespit edilmiş olup (80), pemetrekset ve cisplatin kombinasyonları ile, yapılan
çalışmada hedeflenen tümör yanıtına ulaşmak için MPM bulunan hastalar tarafından
iyi tolere edildiği rapor edilmiştir (81). Diğer bir monoklonal antikor olan
Bevacizumab, etkisini vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) hedefleyerek
ve kan dolaşımındaki CD8T hücrelerini arttırarak göstermektedir (82). Daha önce
kemoterapi görmemiş hastalarda bevacizumab’ın kemoterapi ile kombine şekilde
uygulanması, hastalardaki tedavi yanıtı oranını, ortalama sağkalım süresini ve
ilerlemesiz sağkalımı arttırmıştır (83). Kemoterapi ile kombine şekilde uygulanan
ipilumumab (84), tremelimumab (85) ve nivolumab (86) ileri evre akciğer kanseri
bulunan hastalarda umut verici klinik aktivite göstermiştir.
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Antijen kaynağına göre; peptit ve protein yapılar, lipozom kompleksleri,
rekombinant virüs veya bakteriyel vektörler ve hücre temelli aşılar olmak üzere 4 tip
tümör aşısı olup, bunlar hala akciğer kanseri ve mezotelyoma tedavisinde kullanılmak
için araştırılmaktadır (87). KHDAK bulunan hastaların %35’inde görülen melanomailişkili antijen A3 (MAGE A3) ekspresyonu görülmesi sebebiyle, cerrahi sonrası
rekombinant MAGE-A3 aşısı uygulanan faz II çalışmasında hastaların tedaviyi iyi
şekilde tolere ettiği ve MAGE-A3 antijenine karşı hümoral bağışıklık yanıtı gösterdiği
gözlenmiştir (87). Ayrıca, GV1001 peptidi (telomeraz peptit aşısı) ve Wilm tümör
baskılayıcı gen 1 (WT 1) peptidi akciğer kanseri ve mezotelyoma bulunan hastalarda,
minimal toksisite ile birlikte bağışıklık yanıtını önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir
(88, 89). CIMAVax®-EGF (insan rekombinant EGF bileşimi), Stimuvax® (lipozomal
tecetomide), Vaxira® (glikolite gangliositleri taklit eden racutumomab), Gvax®
(granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör salgılamak ve daha sonra hücre
bölünmesini önlemek üzere genetik olarak modifiye edilmiş hastaya özgü ışınlanmış
kanser hücreleri) ve Lucanix® (dönüştürücü büyüme faktörü beta salgılamak üzere
genetik olarak modifiye edilmiş KHDAK hücre hatlarının allojeneik karışımı) ileri
seviyede KHDAK’yi de kapsayan çeşitli klinik çalışmalarda değerlendirilen diğer
kanser aşılarıdır (90-93). Klinik çalışmalarda elde dilen umut verici bulguların
yanında, düşük tedavi yanıtı ve kolit, hepatit gibi immün sistemle ilgili yan etkiler,
immunoterapinin akciğer kanser tedavisindeki etkinliğini kısıtlamaktadır (94).
2.3.5. Akciğer Kanserinde Hedefli Tedavi
Akciğer kanserinde hedefli tedavi EGFR ve VEGF reseptörlerinin (VEGFR)
inhibisyonunu içermektedir (95). EGFR bir tirozin kinaz reseptörü olup, HER2, HER3
ve HER4 gibi ErbB (HER) reseptör ailesinin üyesidir. KHDAK’yı da içeren kanser
hücrelerinde, EGFR aktivasyonuna sebep olan spontane mutasyonlar, EGFR sinyal
yolağının aktivasyonuna, hücre proliferasyonunun, anti-apoptotik sinyallerin,
invazyon ve metastazın teşvikine sebep olmaktadır. Bu yüzden akciğer kanserinin
tedavisinde EGFR inhibisyonu amaçlanmaktadır (96). Yayınlanan son kılavuz, EGFR
inhibitörlerini tedavi ajanı olarak seçmeden önce ileri evrede KHDAK bulunan
hastalara mutasyon testi uygulanmasını tavsiye etmektedir (97).
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Gefitinib ve erlotinib, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından akciğer
kanserinin tedavisi için onaylanmış birinci kuşak tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) olup,
klinik denemelerde kemoterapi sonrası kullanımları umut verici bulunmuştur (98),
(99). Ancak, başka bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre gefitinib, sigara öyküsü
bulunmayan hastalarda sağ kalım oranının gelişiminde etkili bulunmamıştır (100).
Birinci kuşak tirozin kinaz inhibitörlerine (TKİ) karşı primer var olan veya
gelişen direnç, ikinci ve üçüncü kuşak TKİ’lerinin geliştirilmesine sebep olmuştur.
İkinci kuşak TKİ olan afatinib, EGFR mutasyonu bulunan ileri seviyede KHDAK
hastaları üzerinde yapılan faz III çalışmasında gemsitabin ve cisplatin tedavisine göre,
güvenli bir profil ile ilerlemesiz sağkalım oranını önemli ölçüde arttırmış (101) ve
gefitinib ile karşılaştırıldığında daha yüksek oranda etkinlik göstermiştir (102).
Böylece, afatinib FDA tarafından dirençli olmayan EGFR mutasyonu barındıran
metastatik KHDAK bulunan hastalarda birinci basamak tedavi ajanı olarak ve Avrupa
tarafından aktive edici EGFR mutasyonu barındırıp, daha önce TKİ denenmemiş, lokal
ileri evreli veya metastatik KHDAK olguları için onaylanmıştır (103).
Üçüncü kuşak TKİ olan osimertinib, standart TKİ’ler (gefitinib veya erlotinib)
(104) ve carboplatin+pemetrekset kombinasyonu ile karşılaştırıldığında (105), EGFR
mutasyonu pozitif olan ileri seviyede KHDAK olgularında önemli ölçüde ilerlemesiz
sağkalım oranını arttırdığı ve 3.derece veya üzeri yan etki görülmesinde azalma
meydana getirdiği gözlenmiştir.
Bunların yanında, hücre içindeki EGFR sinyal yolağının blokajı olan ikinci
strateji TKİ özelliği gösteren cetuximab, matuzumab, panitumumab ve necitumumab
gibi monoklonal antikorların kullanımı ile sağlanabilir. Yapılan bir meta-analiz
çalışması, kemoterapiye ek olarak tedaviye cetuximab’ın eklenmesinin, tek başına
kemoterapi uygulanmasına göre, önemli ölçüde toplam sağ kalım süresini uzattığı,
ilerlemesiz sağ kalımı ve tedavi yanıtını arttırdığını göstermiştir (106).
Diğer hedef reseptör olan vasküler epitelyal büyüme faktörü (VEGRF)
mitogenez, anjiyogenez ve vasküler permeabiliteyi indükleyerek tümör büyümesi ve
gelişiminde önemli rol oynamaktadır. En çok bilinen VEGFR inhibitörü bevacizumab
pek çok çalışmada birinci basamak veya ikinci basamak terapötik ajan olarak akciğer
kanserinin tedavisi için araştırılmıştır. Bevacizumabın klinik çalışmalarda standart
kemoterapi protokollerine veya erlotinib tedavisine eklenmesi, daha yüksek oranda
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tedavi yanıtının, daha uzun ilerlemesiz sağ kalım ve arttırılmış toplam sağ kalım
oranlarının eldesine imkan vermiştir (107-110). Bevacizumab dışında, ramucirumab,
aflibercept, vadimezan, TKİ’leri (sorafenib, cediranib, motesanib vb.) gibi diğer antianjiyojenik ajanların etkinlikleri akciğer kanserli hastalarda test edilmiş (111) ve
ramucirumab platin türevi bir ajanla ve pemetrekset ile kombine kullanıldığında,
tedaviye yanıt ve ilerlemesiz sağ kalım oranını geliştirmede etkili bulunmuştur (112).
2.3.6. Akciğer Kanserinde Kemoterapi
Sitotoksik olmayan ajan ve metotlara ilişkin gelişmelere rağmen kemoterapi
hâlen KHDAK ve KHAK’nin sistemik tedavisinde en çok tercih edilen seçenektir.
Kemoterapi, cerrahi öncesi operasyonu daha kolay hale getirmek, RT’den önce veya
RT sırasında RT’yi daha etkili kılmak, cerrahi sonrası kanserin nüksetme riskini
azaltmak, kanserin ileri evrelerinde palyatif tedavi seçeneği olarak yaşam kalitesini
geliştirmek ve hastalık semptomlarını azaltmak için uygulanabilmektedir (113).
Platin-temelli kemoterapi, akciğer hastalarının sağ kalım oranları üzerindeki etkisi
onaylandığından beri akciğer kanserinin temel tedavi rejimidir (114).
Platin türevleri genelde taksanlar veya vinka alkaloidleri gibi mikrotübül
inhibitörleri ile; etopozit gibi topoizomeraz II inhibitörleri ile; gemsitabin gibi
deoksisitidin analogları ile veya pemetrekset gibi folat antagonistleri ile kombine halde
kullanılmaktadır. Bu platin-temelli iki ilacın kullanıldığı tedavi rejimleri özellikle ileri
evre veya metastatik akciğer kanseri bulunan hastalar için birinci basamak tedavi
seçeneğidir.
Bu kombinasyonların KHDAK üzerindeki etkinliğini göstermek ve
karşılaştırmak için bazı faz III çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan
birinden elde edilen sonuçlar, cisplatin + dosetaksel kombinasyonundaki, tedaviye
yanıt ve toplam sağ kalım oranının cisplatin + vinorelbin tedavi grubuna göre daha
yüksek olduğunu göstermiştir (115). 1207 adet KHDAK hasta ile yapılan diğer bir
çalışmada, tedaviye yanıt oranı ve sağ kalım açısından cisplatin + gemsitabin / PCX /
dosetaksel gruplarında önemli derecede fark olmadığı ancak; cisplatin + gemsitabin
grubunda hastalığın daha uzun sürede ilerlediği gözlenmiştir (116).
Bu kombine tedavi rejimlerinin yanı sıra monoterapi; yaş, eşzamanlı hastalık
ve hastanın kötü performans durumu sebebiyle kombine tedaviyi tolere edemeyen pek
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çok KHDAK hastası için, toksisiteyi önemli ölçüde azalttığı için cazip bir seçenektir.
Vinorelbin ile tedavi edilen yaşlı KHDAK hastalarında gelişmiş sağ kalım oranları ve
artmış yaşam kalitesi gözlenmiştir (117). Ayrıca, yaşlı KHDAK hastalarında tek ajan
olarak kullanılan vinorelbin veya gemsitabin, vinorelbin + gemsitabin kombinasyonu
kadar etkili bulunmuştur (118). Kemoterapi, günümüzde hâlen akciğer kanseri
tedavisinin temel taşı olmakla birlikte, kemoterapötik ajanların dar bir terapötik
indekse, ciddi sistemik yan etkilere ve mutajenik etkilere sahip olmaları kullanımlarını
sınırlandırmaktadır.
Paklitaksel
Başta meme, ovaryum, akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser tedavisinde
kullanılan PCX, hücre üzerindeki etkisini iki şekilde göstermektedir. Yüksek
konsantrasyonda, hücrede mikrotübüllerin β-tubulin alt ünitesinin N ucundaki 31.
aminoaside bağlanarak, mitotik ölüme sebep olup, hücrelerin G2/M fazında kalmasına
neden olur ve mitotik faza geçemeyen hücreler apoptoza yönlendirilir.

Ayrıca

apoptotik kontrolden sorumlu Raf-kinaz aktivasyonu, majör tümör supresör olan
p53/p21 indüksiyonu ve anti-apoptik protein blc-2 inhibisyonu ile apoptozisi indükler
(119, 120).
PCX’in uygulanmasındaki en büyük problem sudaki çözünürlüğünün (0.3
µg.mL-1) çok düşük olmasıdır. Onkoloji kliniklerinde çözünme probleminin önüne
geçmek için non-iyonik amfifilik sürfaktan olan Cremophor EL® ile etanol (1:1)
karışımının taşıyıcı olarak kullanıldığı Taxol® ticari preparatı adı altında
kullanılmaktadır. Ancak taşıyıcı olarak kullanılan Cremophor EL®’nin ciddi sitotoksik
etkileri mevcuttur (121, 122). PCX’in çözünürlüğünü dolayısıyla etkinliğini arttırmak
ve Cremophor EL®’nin sistemik toksisitesinin önüne geçmek için, PCX’i başta
lipozom olmak üzere biyouyumlu ilaç taşıyıcı sistemler içerisine hapsetmek, aynı
tedavi edici etkiyi daha az miktarda ilaçla sağlamak gibi alternatif formülasyon
yaklaşımları gerekmektedir.
PCX molekülü beyaz renkte, kristalize toz yapılı, yüksek lipofilisiteye sahip,
suda çözünürlüğü çok düşük ve bu nedenle de stabilite sorunu bulunan antikanser ajan
olup, yapısal formülü Şekil 2.2.’de verilmiştir (123).
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Şekil 2.2. PCX’in yapısal formülü (ChemDraw ile çizilmiştir).

Vinorelbin
VNB, mitoz sırasında kromozomal ayrışmayı bozan mitoz zehri olup, hücre
siklusunun M fazında tübülin dimerlerinin mikrotubüle polimerizasyonunu inhibe
ederek hücrelerin apoptozisini indükler. VNB mitotik mikrotübüllere selektif olup
diğer

mikrotübülleri

etkilemediği

için

nörotoksisitesi

diğer

mikrotübül

inhibitörlerinden daha azdır (124, 125).
VNB kliniklerde Navelbin® ticari preparatı şeklinde bulunmakta olup, bu
preparat KHDAK ve metastatik meme kanseri tedavisinde tek başına veya platin
türevleri ile kombine şekilde endikedir. Bunun yanı sıra ovaryum ve serviks
kanserinde de kullanılmaktadır.
Hem PCX hem de VNB monoterapi veya başka ilaç/yöntemlerle kombine
terapi şeklinde onkoloji kiliniklerinde KHDAK tedavisinde kullanılmaktadır.
Literatürde yapılan çalışmalarda, serbest VNB ve serbest PCX kombinasyonunun
sinerjistik şekilde KHDAK hücre hattında apoptotik hücre ölümünü indüklediği ve
anti-tümör aktiviteyi arttırdığı gösterilmiştir (126). Ayrıca, yapılan faz-2 çalışmasında,
serbest VNB ve serbest PCX kombinasyonunun güvenliği ve etkinliği ileri seviyede
KHDAK olan 70 yaşından büyük hastalar üzerinde değerlendirilmiş ve VNB+PCX
kombinasyonunun yaşam kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir (127).
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VNB ditartarat (MA: 778.9 g.mol-1), VNB’nin (MA: 1079.1 g.mol-1) tartarat
tuzudur. VNB ditartarat beyaz renkte kristalize toz yapıda, suda çözünürlüğü yüksek
bir maddedir. Ticari preparat olan Navelbin® 50 mg VNB’ye eşdeğer miktarda 69.25
mg VNB ditartarat içermektedir. VNB ve VNB ditartarat’a ilişkin yapısal formüller
sırasıyla Şekil 2.3.A ve 2.3.B’de verilmiştir.

Şekil 2.3. Vinorelbin (A) ve Vinorelbin Ditartaratın (B) yapısal formülü (ChemDraw
ile çizilmiştir).

2.3.7. Akciğer Kanserinde Kombine Terapinin Rolü
Kombine terapi, bir hastalığın tedavisinde birden fazla ilaç veya metot
kullanmak

şeklinde

tanımlanmaktadır.

Monoterapi

ile

karşılaştırıldığında,

kemoterapötiklerin toksik etkilerini azaltmak, gelişebilecek ilaç direncini minimal
düzeye indirmek, farklı etki mekanizmalarını hedefleyebilmek ve sinerjik veya aditif
etki ile klinik yanıtı arttırmak gibi avantajlara sahiptir. Kombine terapinin akciğer
kanserinin tedavisindeki en yaygın ve önemli uygulaması platin türevlerinin diğer
kemoterapötik ilaçlarla birlikte kullanımı veya radyoterapi ile kemoterapinin
kombinasyonunu içeren uygulamalardır. Radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu
bazı hastalar için yaş, eşzamanlı hastalık ve hastanın kötü performans durumu
sebebiyle uygun olmasa da, platin temelli kombine kemoterapi akciğer kanseri
tedavisinin bel kemiğini oluşturmaktadır (5).
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Lilenbaum ve ark. (128) PCX ve karboplatin kombinasyonu ile tedavi edilen
KHDAK hastalarında sadece PCX ile tedavi edilen gruba göre tedavi yanıt oranlarında
ve hastaların sağ kalım oranlarında gelişim gözlemişlerdir (128). Bu çalışmanın yanı
sıra, Altınbaş ve ark. (129) KHAK hastalarında düşük molekül ağırlıklı heparinin
kemoterapiye etkisini değerlendirmiş ve kemoterapi uygulama süresince verilen
heparinin tümör büyüme faktörlerini, anjiyogenezi, heparinazı ve trombin üretimini
inhibe etmesine bağlı olarak klinik sonuçlarda ilerleme sağladığını bildirmişlerdir
(129).
Platin temelli kemoterapi rejimi dışında, romidepsin+gemsitabin (130),
desitabin+valproik asit (131), azasitidin+entinostat (132), gefitinib+bevasizumab
(133), pemetrekset+itrakonazol (134), nitrogliserin+vinorelbin ve cisplatin (135) gibi
diğer kemoterapötiklerin kullanıldığı faz çalışmaları yapılmıştır. 8 tane KHDAK
hastası üzerinde yapılan faz I çalışmasında, desitabin+valproik asit kombinasyonu
sinerjik etki gösterdiği ancak nörolojik yan etkilere sebep olan doza bağlı gösterdikleri
toksisite sebebiyle yetersiz bulunduğu rapor edilmiştir (131).
Juergens ve ark. (132) kan örneklerinde akciğer kanseri ile ilişkili olduğu
bilinen epigenetik olarak susturulmuş dört gen setinde demetilasyon saptanmış
hastalarda, DNA metilasyon inhibitörü olan azasitidin ve histon deasetilasyon
inhibitörü olan etinostat kombinasyonunun etkinliğini değerlendirmiştir. Yapılan bu
faz I/II çalışmasının sonuçlarına göre, hastalar tarafından tolere edilebilen bu
kombinasyonla elde edilen ortalama yaşam süresi, FDA onaylı ilaçlar ile benzer
bulunmuştur (132).
Ichihara ve ark. (133) aktif EGFR gen mutasyonu taşıyan KHDAK hastalarında
birinci basamak tedavi ajanı olarak gefitinib ve bevasizumab kombinasyonunun
etkinlik ve güvenirliğini test etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tedavi yanıt oranı
tedaviden tam yanıt alınan iki hasta da dahil olmak üzere %73.8 olarak bulunmuş, bu
yüzden bu kombinasyon bu tipteki hasta popülasyonu için iyi tolere edilebilir olarak
nitelendirilmiştir (133).
Yasuda ve ark. (135) faz II çalışmasında IIIb/IV evreli KHDAK teşhisi konmuş
120 hastada, nitrogliserinin tedaviye yanıt oranı, sağ kalım, plazmadaki VEGF
seviyesi ve hastalığın ilerleme zamanı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bunun
için, 120 hastadan 60 hastanın tedavi rejimine vinorelbin ve cisplatin kombinasyonuna
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ek olarak nitrogliserin, diğer 60 hastaya ise vinorelbin ve cisplatin kombinasyonuna
ek olarak plasebo uygulanmıştır. Nitrogliserin uygulanan hasta grubunda tedaviye
yanıt oranı istatistiksel açıdan önemli derecede yüksek bulunmuş ayrıca, hastalığın
ilerleme zamanı nitrogliserin uygulanan grupta 327 gün olarak hesaplanırken,
nitrogliserin uygulanmayan grupta 185 gün olarak bulunmuştur. Bu sonuç,
kemoterapiye ek olarak nitrogliserin kullanımının hastalığın ilerleme zamanını
uzattığını

göstermiştir. Bununla birlikte, nitrogliserin

uygulanan

hastaların

plazmalarındaki VEGF seviyeleri, uygulanmayan hastalara göre önemli derecede
düşük bulunmuştur (135).
Radyokemoterapi
En çok tercih edilen diğer tedavi rejimi olan radyoterapi ile kemoterapinin
birlikte uygulanması olan radyokemoterapi (RKT), lokal ileri evre KHDAK’li pek çok
hastanın standart tedavisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. RKT’nin ilk
uygulanmasından beri, radyoterapi ve kemoterapinin en uygun uygulama zamanını ve
sırasını seçerek en etkili tedavi rejimini bulmak için literatürde pek çok çalışma
yapılmış ve uygulama şekilleri Şekil 2.4’te verilmiştir (136). Literatürde yapılan
çalışmalara göre art arda uygulanan RKT ile tedavi edilen hastaların ortalama yaşam
süresi, sadece radyoterapi tedavisi uygulanan hastaların ortalama yaşam süresinden
uzundur. Bunun yanı sıra, eş zamanlı RKT’nin radyasyon duyarlaştırıcı etkisi
sebebiyle bu şekilde tedavi edilen hastaların ortalama yaşam süresi art arda RKT
uygulanan gruba göre daha yüksek bulunmuştur (137, 138). Ancak eş zamanlı
uygulanan RKT, ard arda uygulanan RKT’ye göre daha yüksek oranda akut
toksisiteyle (özofajit ve pnömoni) ilişkili olduğu için, ard arda uygulanan RKT
özellikle yaşlı veya kötü performans durumuna sahip hastaların tedavisi için tercih
edilmektedir (139).
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Şekil 2.4. Radyokemoterapinin olası uygulama şekilleri (136).

Platin türevleri, pemetrekset ve etoposit gibi ilaçlar RKT’nin kemoterapi kısmı
için uygun bulunurken, adriamisin, gemsitabin gibi ilaçların dikkatli kullanılması
önerilmektedir. Radyoterapi bir ajanın yanı sıra, platin türevleri ve diğer bir sitotoksik
veya bemiparin gibi adjuvan bir ajanla yani birden fazla kemoterapötik ile de kombine
edilebilmektedir (139).
Lecumberri ve ark. (140) yeni teşhis edilmiş sınırlı evre KHAK bulunan
hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada, platin temelli RKT’ye ek olarak profilaktik
dozda bemiparin uygulanması ile ilerlemesiz sağ kalım ve ortalama sağ kalım
oranlarını önemli derecede arttırmıştır (140).
Konvansiyonel kemoterapötiklerin yanı sıra, yeni ve kansere daha spesifik
ajanların (bevasizumab veya diğer monoklonal antikorlar ve TKİ) RKT ile
kombinasyonlarındaki rol ve etkileri araştırılmıştır. Faz II çalışmasında, evre III
KHDAK’li hastalara RKT’ye ek olarak cetuximab uygulanması umut verici ve
elverişli bulunmuştur (141). Shaverdiean ve ark. faz I çalışmasında, RKT’nin
pembrolizumab ile tedavi edilen KHDAK hastalarının ilerlemesiz sağ kalım, ortalama
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sağ kalım ve pulmoner toksisite oranlarına etkisini değerlendirmiştir. Alınan sonuçlar,
daha önce RT alan hastaların almayanlara göre kabul edilebilir güvenli bir profilde
daha yüksek oranda ilerlemesiz ve ortalama sağ kalım oranlarına sahip olduğunu
göstermiştir (141). Diğer bir faz çalışmasında, gefitinibin ard arda uygulanan RKT ile
kombinasyonu zayıf risk grubundaki KHDAK hastaları için ümit verici olarak
bulunmuştur (142).
Yukarıda bahsedilen avantajlarının yanı sıra, seçilen ilaca bağlı olarak
hastalarda nötropeni, anemi, septisemi, pulmoner toksisite, febril nötropeni gibi
önemli toksisite problemleri görülebilmektedir (142).
2.4. Nanotıp ve İlaç Taşıyıcı Sistemler
Nanoteknoloji, boyutları 1-1000 nm arasında olan materyal, sistem veya
cihazların tasarımı, simülasyonu ve üretimi olup, günümüzde tekstil araştırmalarından,
organ transplantasyonuna kadar değişik pek çok alanda kullanılmaktadır.
Nanoteknolojinin en önemli kullanım alanlarından biri yeni ve etkin ilaç taşıyıcı
sistemlerin geliştirilmesidir.
2.4.1. İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Avantajları
Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemler şematik olarak Şekil 2.5’te verilmiş olup bu
sistemleri formülasyonlarındaki ana maddeye bağlı olarak aşağıdaki şekilde alt tiplere
ayırmak mümkündür (143):


Polimerik Yapılı Sistemler: Polimerik nanopartiküller (nanokapsül ve
nanoküreler), polimerik miseller, dendrimerler, hidrojel nanopartikülleri vb.



Lipit Yapılı Sistemler: Lipozomlar, katı lipit nanopartikülleri, fosfolipidik
miseller, nanokoşelatlar vb.



Metal/inorganik Yapılı Sistemler: Altın nanopartikülleri, nanoçekirdekler,
manyetik nanopartiküller, kuantum noktalar, N-(2-hidroksil) propil-3-trimetil
amonyum kitozan klorür (HTCC) nanopartikülleri, seramik lipozomlar vb.



Biyolojik yapılı sistemler: Bakteriyofaj, Köpek parvovirüs vb.



Diğer sistemler: Niozomlar vb.
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Şekil 2.5. Farklı ilaç taşıyıcı sistemlerin şematik olarak gösterimi (144).

Literatürde özellikle kanser gibi kompleks hastalıkların daha etkin şekilde
görüntülenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için çeşitli ilaç taşıyıcı sistemlerin
geliştirilmesi konusunda, konvansiyonel ilaçlara olan üstünlükleri ve avantajları
sebebiyle pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu üstünlük ve avantajlar aşağıda
sıralanmıştır (1):
 İlacın çözünürlük özelliğini arttırabilmeleri sayesinde, ilacın vücuda parenteral
yoldan uygulanabilirliğini kolaylaştırırlar.
 İlacın çözünürlüğünü değiştirebilmeleri sayesinde, ilacın biyoyararlanımını
arttırırlar.
 Kan-beyin bariyerini konvansiyonel ilaçlara göre daha kolay aşabilirler.
 Farklı fizikokimyasal özellik gösteren hidrofilik veya hidrofobik ilaçları
taşıyabilirler.
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 Hastalık bölgesinde sıfırıncı dereceden salım kinetiğine uygun şekilde
terapötik dozda ilaç salımı sağlamaları sebebiyle sabit oranda ilaç salımını
gerçekleştirebilirler.
 Birden fazla terapötik ajanı taşıyabilir ve gelişebilecek ilaç direncinin
üstesinden gelebilirler.
 Polipeptit gibi hassas moleküllerin kan dolaşımında bozulmadan hastalık
bölgesine ulaşmasını sağlayabilirler.
 Yüzey modifikasyonları ile hastalık bölgesine aktif ve/veya pasif olarak
hedeflenebilirler. Hedefleme sayesinde hastalık bölgesine, sağlıklı bölgelere
göre daha yüksek konsantrasyonda ilaç ulaşabilir ve böylece sağlıklı
dokulardaki toksisite azaltılabilir.
 Retiküloendotelyal sistem (RES) hücreleri tarafından opsonizasyonlarını
azaltmak amacıyla yüzeylerinin polietilenglikol (PEG) gibi hidrofobik
polimerlerle kaplanabilmesi ve nanoboyutlu olmaları sebebiyle kan
dolaşımında daha uzun süre kalabilir, böylece ilacın biyolojik yarı ömrünü
uzatıp, renal klirensini azaltabilirler.
 Hastalık bölgesine spesifik olarak hedefleme için birden fazla ligant ile
modifikasyonları mümkündür.
 Yapılarına hem terapötik hem görüntüleme ajanlarının ilave edilmesi ile
teranostik yaklaşımı mümkün kılarlar.
2.4.2. İlaç Taşıyıcı Sistemlerden İlaç Salımı ve Salım Kinetikleri
Hapsedilen ilacın uygun şekilde hedeflenen dokuda salımı ilaç taşıyıcı
sistemler için kritik konulardan biridir. Doğal veya sentetik ilaç moleküllerinin
kontrollü şekilde salımını hedefleyen ilaç taşıyıcı sistemler, formülasyon tipine ve
bileşimine, salım ortamına, ilaç molekülünün fizikokimyasal özelliklerine ve yapısına
bağlı olarak ilacı farklı salım kinetiklerine uygun şekilde salabilmektedir (145). İlaç
salımı, ilaç molekülünün öncelikle polimerik sistemin iç kısmından dış yüzeyine,
ardından salım ortamına geçmesi olarak tanımlanabilir (146).
İlaç salım kinetiklerinin değerlendirilmesi ilk olarak Noyes ve Whitney
tarafından 1897’de aşağıda belirtilen Eşitlik 2.1 ile gerçekleştirilmiştir (147):
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𝑑𝑀
𝑑𝑇

= 𝐾𝑆 × (𝐶𝑠 − 𝐶𝑡)

(2.1.)

M, konsantrasyon kuvvetinin (Cs-Ct) etkisi altında yüzeyden (S) T zamanda
çözünen kütleyi ifade etmektedir. Ct, t zamanındaki konsantrasyon olup K çözünen
maddenin deneyin gerçekleştiği sıcaklıktaki çözünme sabitidir. Çözünme hızı (dM/dT)
birim zamanda birim alanda çözünmüş madde miktarını ifade etmektedir.
İlaç

taşıyıcı

sistemlerden

ilaç

salımı

farklı

kinetik

modelleri

ile

açıklanabilmekte olup, formülasyondaki kalitatif ve kantitatif değişiklikler in vitro ilaç
salımını dolayısıyla ilacın in vivo ortamda performansını etkileyip değiştirebilir. Bu
yüzden in vivo performansı öngörme açısından in vitro ilaç salım verilerinin elde
edilmesi, ilaç taşıyıcı sistemler için önem taşımaktadır (148, 149).
Taşıyıcı sistemlerden ilaç salımına dair farklı kinetikler 3 ana başlık altında
incelenebilir (148):


İstatistiksel yöntemler: Tekrarlı ölçüm tasarımı, çok değişkenli varyans
analizi (150).



Modele bağlı yöntemler: Sıfırıncı derece kinetik, birinci derece kinetik,
Higuchi, Hixson-Crowell, Korsmeyer-Peppas, Baker-Lonsdale, Weibull,
Hopfenberg, Gompertz (151, 152).



Modelden bağımsız yöntemler: Fark faktörü (f1), benzerlik faktörü (f2) (153).
Bu yöntemler arasında modele bağlı yöntemler, ilaç taşıyıcı sistemlerden ilacın

salım kinetiğini değerlendirmek amacıyla en çok kullanılan yöntemler olup, ilacın
çözünme profilini tanımlayan farklı matematiksel fonksiyonlara dayanmaktadır. Bu
bölümde modele bağlı yöntemlerin bazıları hakkında bilgi verilecektir.
-Sıfırıncı Derece Salım Kinetiği
Sıfırıncı derece kinetik bazı transdermal sistemlerden, ozmotik sistemlerden,
düşük çözünürlüğe sahip ilaç moleküllerinin formüle edildiği kaplı matriks
tabletlerden ilaç salımında görülen kinetiktir (148, 154). Bu kinetik ilaç çözünmesinin
ve salımının yavaş olmadığı dozaj formlarında görülmekte olup, Eşitlik 2.2. aşağıda
belirtilmiştir (155):
𝑄𝑡 = 𝑄𝑜 + 𝐾𝑜𝑡

(2.2.)

35

Qt, t zamanında çözünen ilaç miktarını ifade ederken, Ko sıfırıncı dereceden
salım sabitini, Qo ise başlangıçtaki ilaç miktarı olup genelde 0’ı göstermektedir.
-Birinci Derece Salım Kinetiği
Bazı ilaçların absorbsiyon veya eliminasyonlarının yanı sıra, hidrofilik
ilaçların poröz matrislerde çözünme kinetiği ve lipit yapılı ilaç taşıyıcı sistemlerden
ilaç salım kinetiği birinci derece kinetiğe uygun şekilde gerçekleşmektedir (148, 155).
Bu kinetiğe göre ilaç salımı aşağıdaki Eşitlik 2.3. ile ifade edilmektedir (156):
𝑙𝑜𝑔𝐶 = (𝑙𝑜𝑔𝐶𝑜 − 𝐾𝑡)/2.303

(2.3.)

Co ilacın başlangıç konsantrasyonu, t zaman, K ise birinci dereceden salım
sabitini ifade etmektedir.
-Higuchi Salım Kinetiği
Bu kinetik ilk kez 1961 yılında Higuchi tarafından, matris sistemlerden ilaç
salımını tanımlamak amacıyla tanımlanmıştır (157). Bazı transdermal sistemler ve
hidrofilik ilaç hapsedilmiş matris sistemlerden ilaç salımı bu kinetiğe uygun şekilde
gerçekleşmektedir. İlaç salımının Higuchi kinetiğine uygun gerçekleşmesi için ilaç
veya taşıyıcı sistemin sahip olması gereken bazı özellikler mevcuttur (148):


Matristeki ilaç konsantrasyonu ilacın çözünürlüğünden daha yüksektir.



İlaç molekülünün büyüklüğü, matris kalınlığından daha küçüktür.



Matrisin şişmesi veya çözünmesi ihmal edilebilir düzeydedir.



İlacın difüze olma gücü sabittir.



Salım ortamında sink koşul sağlanmıştır.
Higuchi kinetiğine ait Eşitlik 2.4. aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (157):
𝑓𝑡 = 𝑄 = 𝐴√𝐷 × (2𝐶 − 𝐶𝑠) × 𝐶𝑠 × 𝑡

(2.4.)

Q, birim alan (A) başına, birim zamanda (t) salınan ilaç miktarı olup, Cs ilacın
ilk konsantrasyonu, D ise ilaç molekülünün difüzyon katsayısını göstermektedir.
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-Langenbucher Salım Kinetiği
Bu salım kinetiği 1972 yılında ilaç çözünme eğrilerinin doğrusal hale
getirilmesi için Weibull dağılımının Langenbucher tarafından kullanılması ile
tanımlanmıştır (158).
Reaksiyon hızının, reaksiyona giren maddenin konsantrasyonuna bağımlı
olduğu sıfırıncı derece salım kinetiği ve maddenin konsantasyonu ile doğru orantılı
olduğu birinci derece salım kinetiğinin uygulanması ile doğrusal ilişki elde edilemeyen
ilaç konsantrasyonunun düşük olduğu durumlarda kullanılabilmektedir (159).
2.4.3. İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Radyoaktif İşaretlenmesi
İlaç taşıyıcı sistemlerin radyoişaretlenmesini yüzey işaretlenmesi ve çekirdek
işaretlemesi olarak iki temel başlık altında toplamak mümkündür (160).
Yüzey İşaretlenmesi
Radyoaktif işaretleme ilaç taşıyıcı sistemlerin yüzeyine radyoligandın
bağlanması ile yapılabilmektedir. Bu tip işaretleme, direkt ve indirekt olarak iki temel
sınıfa ayrılabilir (160):


Direkt İşaretleme: Bu işaretleme yöntemi herhangi bir ek reaksiyon
basamağına gerek olmadan yapılmaktadır.
o Kovalen bağlar aracılığıyla;

124

I,

18

F radyonüklitleri ile işaretleme

(161- 163),
o Şelat yapıcı ajan kullanılarak; 99mTc, 68Ga, 64Cu radyonüklitleri ile
işaretleme (164, 165),
o İyonik bağlar aracılığıyla;

18

F,

89

Zr,

68

Ga,

64

Cu radyonüklitleri ile

işaretleme (166, 167).


İndirekt İşaretleme: Direkt işaretleme yöntemiyle istenilen verimin elde
edilemediği durumlarda indirekt yöntem tercih edilir. İşaretleme
prosedürünün gerektirdiği yüksek sıcaklıklara veya güçlü asit/alkali
ortamlara dayanıklı olmayan taşıyıcı sistemler bu şekilde işaretlenebilir. Bu
yöntemde önce prostetik grup adı verilen küçük bir molekül radyonüklit ile
işaretlenir, ardından taşıyıcı sistemin yüzeyine eklenir. İndirekt işaretleme,
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taşıyıcı sistemin yüzey yapısına en uygun grubu seçebilmeyi mümkün
kıldığı için, direkt işaretlemeye göre daha kullanışlıdır.
o Prostetik grup eklenerek;
ile işaretleme (168).

111

In,

124

I,

11

C,

64

Cu, 18F radyonüklitleri

Çekirdek İşaretlenmesi
Yüzey işaretlenmesinde, kovalen bağların enzimatik parçalamaya uğraması,
radyometallerin metal bağlayıcı proteinler tarafından yüzeyden ayrılması gibi
sebepler, taşıyıcı sistem yüzeyi ile radyonüklit arasında kurulan bağda stabilite
problemlerine yol açabilmektedir. Bu stabilite problemi in vivo ortamda radyonüklit
ile taşıyıcı sistemin farklı biyodağılım göstermesine sebep olduğu için istenmeyen bir
durumdur. Çekirdek işaretlenmesi, yüzey işaretlenmesinde görülen bu stabilite
probleminin önüne geçebilmekte olup, aşağıda belirtilen stratejiler uygulanarak
yapılmaktadır (160):


Hapsetme:

111

In,

64

Cu,

Tc radyonüklitleri, lipozom, organik polimer,

99m

nanotüp gibi taşıyıcı sistem içerisine hapsedilebilir (169)


Yapıya katılma: 111In, 64Cu, 68Ga radyonüklitleri, inorganik nanopartikül gibi
taşıyıcı sistemin yapısına katılabilir (170).



Stabil çekirdek aktivasyonu: Bu konuda yapılan tek çalışma Perez-Campana
ve ark. tarafından yapılmıştır. [18/16O]Al2O3 nanopartiküllerinin proton
bombardımanına tutulması sonucu partikülün yapısındaki stabil

18

O ve

16

O

izotopları sırasıyla pozitron yayan 13N, 18F radyonüklitlerine dönüşmüştür. Bu
yaklaşımın, zaman alıcı, pahalı ve sadece belli tipteki nanopartiküller için
uygulanabilir olması klinik veya pre-klinik çalışmalar açısından kullanıma
uygun olmamasına yol açmaktadır (171).
2.4.4. Lipozomlar
Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemlerinin en önemlilerinden biri olan lipozomlar;
ilaç moleküllerinin hapsedilebileceği bir veya birden fazla fosfolipit çift tabakadan
oluşan orta iç kısmında ve tabakalar arasında sulu faz bulunduran boyutları 400
nm’den 2.5 µm’ye kadar değişebilen küresel veziküllerdir. Lipozomlar ilk olarak 1964
yılında Bangham ve ark. tarafından fosfolipitlere eklenen negatif boyanın elektron
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mikroskobundaki görüntülenmesi ile keşfedilmiştir. Başta hücre membran modeli
oluşturmak amacıyla yapılan lipozom çalışmaları, lipozomlara ilaç hapsedilebildiğinin
anlaşılması ile yoğun bir biçimde artmış olup, günümüzde de en çok çalışılan konular
arasındadır (172).
Lipozomların lipit tabakası başlıca amfoterik yapılı doğal (yumurta veya soya
fosfatidil kolin vb.) veya sentetik (dipalmitoilfosfatidilkolin vb.) yapılı fosfolipitlerden
oluşmakta olup; lipit tabakanın geçirgenliğini azaltıp, stabilitesini arttıran kolesterol
gibi steroller ve lipit tabakaya pozitif veya negatif yük kazandırmak için kullanılan
yük verici maddeleri de içerebilirler. İlaç molekülleri, sahip oldukları fizikokimyasal
özelliklere ve lipozomun lipit içeriğine bağlı olarak lipozomun içindeki sulu
çekirdekte veya lipit tabakada hapsedilebilirler. Genelde hidrofilik özellik gösteren
ilaçlar sulu çekirdekte tutulurken, hidrofobik özellikteki ilaçlar lipit tabakasında
tutulurlar (173, 174).
İlaç taşıyıcı sistemlerin tüm bu üstünlük ve avantajlarına sahip olmalarının yanı
sıra, formülasyonlarındaki ana madde olan fosfolipitlerin aynı zamanda vücudun da
yapı taşı olması sebebiyle, biyouyumlu olup, toksik veya immünojenik etki
göstermezler.
Lipozomların Hedeflendirme Mekanizmaları
Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemlerin hedeflendirilmesi, özellikle kanser gibi
karmaşık

hastalıklardaki

konvansiyonel

görüntüleme

teknikleri

ve

tedavi

yöntemlerinin yetersizliklerinin üstesinden gelmek için şarttır. Hedeflendirilmiş
taşıyıcı sistemler kullanılarak yapılan kanser tedavisindeki temel amaç, derin tümör
dokusuna ulaşıp tümör hücrelerini seçici olarak öldürürken, sağlıklı hücreleri toksik
reaksiyonlar ve yan etkilerden korumaktır (143).
Hedefleme ile hastalıklı bölgedeki ilaç konsantrasyonu artırılırken, vücudun
diğer bölgelerindeki ilaç konsantrasyonu azaltılır; böylece sağlıklı dokulardaki yan
etki riski azaltılmış olur. Hastalıklı bölgedeki ilaç konsantrasyonunun arttırılması ile
aynı veya daha düşük konsantrasyonda ilaç uygulaması ile daha iyi terapötik etkiler
elde edilmesi sağlanır. Ayrıca, hedeflendirilmiş terapötik ajanlar ile intraselüler
alanlara, beyin gibi ulaşılması zor organlara daha etkili olarak etkin madde taşınabilir.
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Başta lipozomlar olmak üzere ilaç taşıyıcı sistemler pasif ve aktif olmak üzere
iki şekilde hastalıklı bölgeye hedeflendirilebilmektedir. Pasif hedefleme lipozomların
partikül boyut ve yüzey özelliklerinin değiştirilmesi ile sağlanırken, aktif hedefleme
lipozom yüzeyine hastalık bölgesine spesifik bir ligant bağlanması veya hastalık
bölgesindeki fiziksel değişiklerin dikkate alınarak formülasyonun geliştirilmesi ile
mümkün olmaktadır. Bu hedeflendirme stratejileri Şekil 2.6’da verilmiştir.

Şekil 2.6. İlaç taşıyıcı sistemlerin hedeflendirilme stratejileri (BioRender ile
çizilmiştir).

Pasif Hedeflendirme
Lipozomların pasif hedeflendirilmesi partikül boyutlarının küçültülmesi ve
yüzeylerinin RES hücrelerinden kaçmayı sağlayacak hidrofilik bir polimer ile
modifiye edilmesiyle yapılmaktadır.
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Nanoboyutlu

sistemler

ile

karşılaştırıldığında,

konvansiyonel

ilaç

moleküllerinin tümör dokusundaki tutulumları, ilaç moleküllerinin kandan hızla
elimine edilmelerine, kısa yarı ömür, yüksek dağılım hacmi ve düşük eğri altı alan gibi
farmakokinetik özelliklere sahip olmalarına bağlı olarak düşüktür (175). Partikül
boyutu nanometre boyutlarına ulaştığında, bu sistemler tümör bölgesindeki artmış
geçirgenlik ve tutulum (AGT=Enhanced Permeability and Retention=EPR) etkisi
sebebiyle tümör dokusunda spesifik olmayan şekilde tutulurlar. Normalde sağlıklı
damar duvarındaki endotel hücreleri sıkıca ve düzenli olarak dizilmiştir. Tümör
dokusundaki hızlı proliferasyon ve büyüme bu sıkı ve düzenli dizilen hücre yapısının
bozulmasına, disfonksiyonel lenfatik drenaja ve sızıntıya sebep olan damarlanmanın
oluşmasına sebep olur, böylece damar duvarı sağlıklı dokularda olduğundan daha
geçirgen hale gelir. Bu durum nanoboyutlu sistemlerin AGT etkisi ile tümörde
tutulumunun temel sebebidir. Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemin AGT etkisi ile tümör
dokusunda spesifik olarak tutulması ve hücre içerisine alımı şematik olarak Şekil
2.7’de gösterilmiştir. Molekül ağırlığı böbreklerden kısa sürede atılmasına engel olup
dolaşımda daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde 40-50 kDa’dan küçük
olmayan, partikül boyutu 100-600 nm arasında olan ilaç taşıyıcı sistemlerin AGT
etkisinin görülmesi için en uygun sistemler olduğu söylenmektedir (176, 177).
Bu tipteki hedefleme stratejisi ile daha iyi terapötik cevaplar elde edebilmek
için, ilaç taşıyıcı sistemler kan dolaşımında uzun süre kalmalıdır. Hidrofobik yüzey
özelliğine sahip sistemler başlıca karaciğer, dalak ve akciğer tarafından elimine
edilerek hızlıca kan dolaşımından uzaklaştırılırlar. Ayrıca, kan dolaşımındaki opsonin
proteinleri lipozom gibi nanopartiküllere bağlanarak, makrofaj gibi RES hücreleri
tarafından tanınmalarına ve kan dolaşımından hızla uzaklaştırılmalarına sebep olur.
Bu yüzden, lipozomların RES hücrelerinden kaçıp, yarı-ömürlerini uzatmak için
yüzeyleri doğal veya sentetik yapılı biyoparçalanır polimerler ile kaplanmaktadır.
Yüzeyleri poliD-laktik asit, polivinil-alkol, poliglikolik asit, poliakrilik asit ve en çok
kullanılan PEG gibi polimerler (178) ile kaplanan lipozomların yüzeyi hidrofilik
özellik kazanır ve böylece kan dolaşımında daha uzun süre kalabilir. Bu yüzden bu
lipozomlar Dolaşımda Uzun Süre Kalan Lipozomlar (Long Circulating Liposomes
veya Stealth Liposomes) olarak adlandırılmaktadır. Kaposi sarkoma, ovaryum ve
meme kanserinin tedavisi için onaylı Doksorubisin hapsedilmiş Doxil® ve Lipo-dox®
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ile

kan

tümörlerinin

tedavisi

için

onaylanmış

Daunorubisin

hapsedilmiş

DaunoXome® dolaşımda uzun süre kalan lipozomların ticari örnekleridir (179).

Şekil 2.7. İlaç taşıyıcı sistemin AGT etkisi ile tümör hücresi içine alımı. (I) Taşıyıcı
sistemin kanda uzun süre kalması, (II) AGT etkisi sayesinde tümör
dokusunda tutulumu, (III) tümör hücresine reseptör-aracılı
internalizasyonu, (IV) hücre içinde ilacı salması (BioRender ile
çizilmiştir).

Aktif Hedeflendirme
Lipozomların aktif hedeflendirilmesi ligant- aracılı hedeflendirme ve pHhassas sistemler, ısıya hassas sistemler ve ultrasonik hedeflendirmeyi içeren fiziksel
hedeflendirme ile yapılmaktadır.
Fiziksel hedeflendirmede taşıyıcı sistemler, dışardan bir uyarıcının (sıcaklık,
ultrason) etkisi ile veya tümör mikroçevresindeki enzimin (matriks metalloproteinaz,
fosfolipaz-A2, alkalin fosfotaz) veya pH değişikliklerinin etkisi ile ilacı hastalıklı
bölgede salmaktadır (180, 181).
Isıya duyarlı lipozomların formülasyonunda 1,2-dipalmitoil-sn-glisero-3fosfokolin gibi ısıya hassas lipitler kullanılmaktadır. Tümör bulunan bölgenin
dışarıdan mikrodalga, ultrason veya radyofrekans enerjisi ile 42oC’ye kadar ısıtılması
sonucu ısıya hassas lipitler ilacı kontrollü olarak salmaktadır (182). Doksorubisin
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hapsedilmiş, karaciğer kanserinin tedavisinde kullanılan ThermoDox® ısıya hassas
lipozom formülasyonlarının ticari örneğidir (179).
Normal fizyolojik pH 7.35 ile 7.45 arasındayken, tümör dokusundaki
interstisiyel sıvının pH değeri, tümör hücrelerinin yaptığı anaerobik glikolize bağlı
olarak asidik seviyelere düşmektedir. Lipozom formülasyonunun bu pH değişikliğini
hedeflemesi için alkillenmiş-N-izopropilakrilamit (183) gibi polimerler lipozom
yapısına katılabilir veya fosfatidiletanolamin (184) gibi lipitler kullanılabilir.
Ultrasonik hedeflendirme stratejisinde, tümörün olduğu bölgeye dışarıdan
kılcal

damarlardaki

geçirgenliği

arttırarak

lipozomların

AGT

etkisinden

yararlanmalarını sağlayan düşük frekanslı ultrasonik dalgalar uygulanarak,
lipozomlardan ilaç salımı gerçekleştirilmektedir (185).
Manyetik

hedeflendirme

ilaç

yüklü

manyetik

özellik

gösteren

nanopartiküllerin hedef dokuya dışarıdan manyetik alan etkisi altında taşınmasını
içermektedir. Nanopartiküllerin bu manyetik özelliği sadece dışarıdan manyetik alan
uygulandığı zaman etkili hale gelip, manyetik alan uygulaması kaldırıldığında ortadan
kalkmaktadır.

Bu tip hedeflendirmede en çok kullanılan taşıyıcı sistem

süperparamanyetik demiroksit partikülleri olup, bunun yanı sıra kobalt veya nikel
yapılı partiküller de partikül büyüklüğü, şekli, partiküllerin hapsedildiği matriks
ortamının uygunluğuna göre kullanılabilmektedir (186).
Diğer aktif hedeflendirme yöntemi olan ligant aracılı hedeflendirmede,
endotelyal hücre membranı veya tümör dokusunda ilgili hedeflenen reseptör sağlıklı
hücrelerde normal eksprese edilirken hastalık bölgesinde yüksek düzeyde eksprese
edilen veya sağıklı dokuda eksprese edilmeyen ancak hastalıklı dokuda eksprese
edilen reseptörlere spesifik ligandların lipozom yüzeyine direkt olarak konjugasyonu
ile yapılmaktadır. Tümör hücresi üzerindeki yüzey antijenlerine veya reseptörlerine
spesifik olarak bağlanan monoklonal antikorlar, yüksek oranda eksprese edilen
integrin reseptörlerine bağlanan peptitler, aptamer gibi nükleik asitlere bağlanan
ligantlar ve tümör hücresindeki artmış DNA proliferasyonu sebebiyle yüksek miktarda
eksprese edilen folat reseptörlerinin ligandı olan folat molekülleri gibi farklı
moleküller lipozomlara ligand olarak bağlanabilmektedir (176).
Yeni kan damarı oluşumu olan anjiyogenez, tümörün büyümesi ve diğer
dokulara metastazı için gerekli olduğundan, anjiyogenezin inhibisyonu kanser
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tedavisindeki

potansiyel

hedeflerden

biridir.

Lipozom

yüzeyine

bağlanan

bevasizumab (187) gibi monoklonal antikorlar veya tirozin kinaz inhibitörleri, VEGF
proteinlerini, reseptörlerini veya reseptör sinyal yolağını inhibe ederek anjiyogenezi
engelleyebilmektedir (188).
Folat Reseptörü Aracılı Aktif Hedeflendirme
Pteoril glutamat olarak da bilinen folat, DNA sentezi, metilasyonu ve onarımı
gibi hücre içindeki yaşamsal mekanizmalarda kullanılan, immünolojik reaksiyona
sebep olmayan, suda çözünen kritik bir moleküldür. Folat reseptörü sağlıklı doku ve
organlarda ekpsrese edilen bir glikosilfosfatidilinositol yapıda hücre yüzey reseptörü
olup, ovaryum, meme, akciğer, serviks, böbrek ve kolon kanserlerinde de normalden
daha yüksek oranda ekprese edilmektedir (189).
Folik asit/ folat reseptör etkileşmesi kanser hücrelerinin daha etkin şekilde
görüntülenmesi ve/veya tedavi edilmesi için, folik asit molekülünün ilaç taşıyıcı
sistemlerin

veya

direkt

moleküllerin

üzerine

konjuge

edilmesiyle

hedeflenebilmektedir (189). Bu konuda literatürde MR, SPECT gibi çeşitli
görüntüleme sistemlerinde etkinlikleri değerlendirilmek üzere çeşitli ilaç taşıyıcı
sistemler hazırlanmıştır.
Folik asit ile konjuge edilmiş karbon nanotüp formülasyonunun, sergiledikleri
güçlü kontrast özellik sayesinde MRG’de kullanılabilecek ideal bir ajan olduğunu
rapor etmiştir (190). MRG görüntüleme tekniğinin yanı sıra, kısa bir peptit zinciri
kullanılarak 99mTc ile kompleks yapmış folat molekülünün (99mTc-EC20) solid tümör
taşıyan 155 hasta üzerinde SPECT görüntüleme etkinliği test edilmiştir. Hastaların
%68’inde 99mTc-EC20’nin tümörde tutulduğu saptanmıştır (191).
Görüntülemede kullanımının yanında, folat reseptörüne hedeflendirilmiş
kuantum

nokta

ve

dosetaksel

hapsedilmiş

lipozom

formülasyonlarının,

hedeflendirilmeyenlere göre daha yüksek oranda hücresel tutulum ve sitotoksisite
sergilediği tespit edilmiştir (192). Başka bir çalışmada folik asit ile konjuge edilmiş
PCX yüklü misel formülasyonlarının, ilacın çözünürlüğünü arttırdığı ve serbest ilaç
molekülüne göre sistemik toksisiteyi azalttığı gösterilmiştir (193).
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Yapılan bu çalışmalar, folik asit ile hedeflendirilmiş molekül ve sistemlerin
kanserin daha etkin şekilde görüntülenmesi ve tedavisinin sağlanması için umut verici
olduğunu göstermektedir.
2.5. Akciğer Kanserinin Görüntüleme ve Tedavisindeki Yeni
Yaklaşımlar
Akciğer kanserine ilişkin yüksek ölüm oranları göz önünde bulundurulduğunda,
mevcut

görüntüleme

teknikleri

ve

tedavi

protokollerinin

yetersiz

olduğu

görülmektedir. Bu yüzden, akciğer kanserini erken evrelerde daha moleküler
seviyedeyken teşhis etmek ve daha etkili tedavi seçenekleri ile daha iyi tedavi yanıtları
elde etmek için, kombine terapi, nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemler ve teranostik
sistemler gibi yeni yaklaşımlar, farmasötik bilimler, tıp, moleküler biyoloji, onkoloji,
nükleer tıp, radyoloji ve polimer kimyası gibi çeşitli bilim alanlarındaki gelişmelerin
katkısıyla araştırılmaktadır.
2.5.1. Akciğer Kanserinde İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Rolü
Gelecekte akciğer kanserinde daha etkili görüntüleme ve/veya tedavi ajanı
tasarlamanın yollarından biri lipit temelli nanotaşıyıcılar, polimerik veya metal
nanopartiküller gibi farklı tipte ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesidir. Görüntüleme
veya tedavi için birden fazla ajanı taşıyabilme kapasiteleri, pasif ve/veya aktif olarak
hedeflendirilebilmeleri, hassas molekülleri bozulmadan koruyabilmeleri ve RES
hücrelerinden kaçarak dolaşımda uzun süre kalabilmeleri ve böylece istenilen bölgede
daha fazla birikebilme gibi avantajlara sahip olmaları sebebiyle dikkat çekici
sistemlerdir. Bu bölümde akciğer kanserinin görüntülenmesi ve tedavisinde literatürde
yapılan nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu ve değerlendirilmelerine
ilişkin çalışmalardan bazıları açıklanmış ve diğer örnekler Tablo 2.4’te verilmiştir.
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Tablo 2.4. Akciğer kanserinin teşhis ve tedavisine yönelik literatürde yapılan
çalışmalara bazı örnekler.
İlaç Taşıyıcı Sistem
Çok duvarlı karbon
nanotüp
Altın-karbon nanotüp
Çok duvarlı karbon
nanotüp
Karbon nanotüp
Katyonik çok duvarlı
karbon nanotüp

Görüntüleme veya
Tedavi Ajanı
Dosetaksel
Doksorubisin
Dosetaksel

Folat

(195)
(196)

Dosetaksel
siRNA

TPGS
-

(197)
(198)

Arg-Gly-Asp
(RGD)
-

(199)
(200)

TPGStrifenilfosfin
konjugatı
GE11 peptit
pH duyarlı
sistem
-

(202)

Hyaluronik asit
Folik asit

(207)

Hyaluronik Asit
pH duyarlı
sistem
Folat

(209)
(210)

Misel
Lipozom

Carfilzomib
Aklasinomisin A

Lipozom
Lipozom

BCL-2 siRNA ve
Dosetaksel
PCX

Lipozom
Ekzozom
Lipit nanopartikül

Doksorubisin
Selastrol
AntimiR-21

Çekirdek-kabuk tipi lipit–
polimer hibrit
nanopartikül
PLGA nanopartikül
Polimerik nanopartikül
Demir oksit nanopartikül

Erlotinib

Multifonksiyonel q‑grafen
ZnO kuantum nokta
Karbon nokta

Aktif Hedefleme Ref.
Ajanı
Transferrin
(194)

Dosetaksel
Cisplatin ve metformin
PCX
Dialkylcarbocyanine
boyası
Doksorubisin
Doksorubisin
siRNA

(201)

(203)
(204)
(205)
(206)

(208)

(211)

[PLGA: poli(laktik-ko-glikolik asit), siRNA: küçük etkileşen RNA, TPGS: d-α-tokoferil polietilen
glikol 1000 süksinat]

Akciğer Kanserinin Nanoboyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemler ile
Görüntülenmesi
Daha önce de bahsedildiği gibi akciğer kanserinin erken teşhis ve
görüntülenmesi, tümörün erken ve etkili tedavisi için en önemli gereklilik olmasına
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rağmen, tümörü etkin bir şekilde görüntüleme ve saptama kabiliyetine sahip mevcut
bir ajan veya teknik bulunmamaktadır. Bu yüzden, akciğer kanserini daha efektif
şekilde görüntüleyebilmek ve teşhis edebilmek amacıyla, daha etkili görüntüleme
ajanlarının geliştirilmesi için literatürde pek çok çalışma yapılmaktadır.
Wang ve ark. (212) hazırladıkları folik asit ile modifiye edilmiş dendrimer
hapsedilmiş altın nanopartiküllerinin (Au DENPs-FA) stabilitesi, biyouyumluluğu ve
X ışını atenüasyon karakteristiklerini incelemişlerdir. Au DENPs-FA’nın BT
görüntüleme etkinliği folik asit reseptörünü eksprese eden SPC-A1 hücrelerinde ve bu
hücreler ile BALB/c tüysüz farelerde oluşturulmuş ksenograft tümör modelinde
değerlendirilmiştir. İn vitro mikro-BT denemelerinin sonucunda, Au DENPs-FA’nın
2000 nM konsantrasyonu, SPC-A1 hücrelerinde en yüksek BT değerlerini elde etmek
için en uygun konsantrasyon olarak bulunmuştur. Geçirimli elektron mikroskobu
(TEM) görüntüleri, aynı konsantrasyonda Au DENPs-FA’nın hücre içerisine reseptör
aracılı endositoz, difüzyon veya fagositoz ile internalizasyonunu göstermiştir. Au
DENPs-FA’nın sitotoksisite ve biyouyumluluk profili hematoksilen-eozin boyası, 3(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) denemesi ve akım
sitometri analizi değerlendirilmiştir. Au DENPs-FA’nın SPC-A1 hücrelerinin siklusu
üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı, biyouyumlu ve non-sitotoksik olduğu
görülmüştür. Mikro-BT görüntülerinde, tümör alanındaki BT değerleri Au DENPsFA’nın intravenöz, intraperitoneal ve intratümöral enjeksiyonundan 6 saat sonra,
enjeksiyon öncesine göre önemli derecede yüksek bulunmuştur. Ayrıca, boyalı tümör
kesitlerinin optik mikroskop ile incelenmesinde Au DENPs-FA enjeksiyonundan 6
saat sonra, in vivo tümör tutulumu negatif kontrol grubuna göre belirgin bir şekilde
yüksek bulunmuştur (212).
Aktif hedefleme için folik asit konjuge edilmiş PEG ile modifiye edilmiş ve
optik görüntüleme amacıyla Cy5.5 boyası ile işaretlenmiş süperparamanyetik demir
oksit nanopartiküllerinin (SPION) akciğer kanserinin görüntülenmesindeki etkinliği
Yoo ve ark. tarafından değerlendirilmiştir (213). KB hücreleri üzerindeki sitotoksik
profilleri ve hücreye alımları sırasıyla MTT ve akım sitometri ile değerlendirilen
nanopartiküllerin, akciğer tümörü taşıyan A/J farelerinde yakın kızılötesi
spektroskopisi ile alınan görüntülerin değerlendirilmesi ile in vivo optik görüntüleme
etkinlikleri

test

edilmiştir.

PEG-SPION

ve

FA-PEG-SPION

yüksek
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konsantrasyonlarda bile düşük sitotoksisite gösterirken, PEG-SPION-Cy5.5 ve FAPEG-SPION-Cy5.5 uygulanan hücrelerdeki hücre yaşayabilirliği, nanopartiküllerin
yapısında bulunan Cy5.5 sebebiyle artan konsantrasyonlarda azalmıştır. Akım
sitometri sonuçlarından elde edilen floresan sinyali, FA-PEG-SPION-Cy5.5
uygulanan hücrelerde PEG-SPION-Cy5.5 uygulanan hücrelere göre daha yüksek
bulunmuş ve hücrelerden alınan sinyal ortama folat eklendiğinde azalmıştır. Akım
sitometriden elde edilen bu bulgular ve PEG-SPION ve FA-PEG-SPION ile inkübe
edilmiş KB hücrelerinden alınan konfokal lazer mikroskopi görüntüleri, FA-PEGSPION’nin hücre içine alımının folat reseptörü aracılı endositoz ile gerçekleştiğini
göstermiştir. Ayrıca, FA-PEG-SPION-Cy5.5 nanopartiküllerinin kuyruk veninden
enjeksiyonundan 6 ve 24 saat sonra alınan floresan sinyali PEG-SPION-Cy5.5
nanopartikül uygulanan farelerden daha güçlü bulunmuştur. Bu yüzden, FA-PEGSPION-Cy5.5 nanopartikülleri non-toksik, stabil ve optik görüntüleme etkinliğine
sahip olmaları sebebiyle akciğer kanserinin görüntülenmesinde spesifik ajanların
geliştirilmesi açısından umut vaad edici bulunmuştur (213).
SPION ile ilgili diğer bir çalışma Huang ve ark. tarafından yapılmıştır (214).
Yüzeyi pek çok KHDAK olgularında ekspresyonu artan αvβ6 proteinini hedefleyen
LCP-PEG-CYs peptidi ile modifiye edilen SPION’ların, in vitro MR görüntüleme
etkinliği αvβ6-pozitif H2009 hücreleri ve αvβ6-negatif H460 hücreleri üzerinde test
edilmiştir. Prusya mavisi ile boyanan hücrelerden alınan floresan mikroskop
görüntülerinden, LCP-PEG-CYs peptidi ile modifiye edilen SPION’lerin H2009
hücrelerinin içine alımları H460 hücrelerine alımlarından daha yüksek bulunmuştur.
Ayrıca, peptit ile modifiye edilip iki farklı demir konsantrasyonunda hazırlanan
nanopartiküller

gözlenebilir

bir

sitotoksisite

göstermemiştir.

Hücre

süspansiyonlarından elde edilen T2 relaksasyon zamanları ve T2 ağırlıklı görüntülerin
değerlendirilmesi ile peptit ile modifiye edilen nanopartiküllerin MR görüntüleme
etkinliği H2009 hücrelerinde H460 hücrelerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu
yüzden, geliştirilen nanopartikül formülasyonunun akciğer kanserinin görüntülenmesi
için daha spesifik ajanların sentezlenmesine katkı sağlayacağı bildirilmiştir (214).
Poliakrilamit temelli hidrojel mikro- ve nanopartiküller Liu ve ark. (215)
tarafından sentezlenmiş, hücre penetrasyon peptidi nona-arjinin (Arg9) ile fonksiyonel
hale getirilmiş, sırasıyla PET görüntüsü almak ve biyodağılım çalışması yapabilmek
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için 76Br ve 125I ile radyoişaretlenmiştir. Bununla birlikte, Alexa Fluor 488 boyası ile
konjuge edilen partiküllerin, hücresel alımı insan bronşiyal epitelyal hücre hattında
akım sitometri kullanılarak değerlendirilmiş ve Arg9 ile modifiye edilen
nanopartiküllerin hücre içerisine alımı modifiye edilmeyenlere göre önemli derecede
yüksek bulunmuştur.
C57BL/6J

76

Br-işaretli nanopartiküllerin intratrakeal enjeksiyonu sonrası,

farelerinden

alınan

PET

görüntüleri

nanoboyutlu

partiküllerin

mikroboyutlulara göre akciğerde daha uzun süre tutulduğunu göstermiştir. Ayrıca
standart tutulum değerleri (SUV) karşılaştırıldığında yüksek partikül boyutu sebebiyle
Arg9 ile modifiye edilmiş mikropartiküller modifiye edilmemişlere göre daha düşük
oranda akciğerde tutulurken, nanoboyutlu partiküllerin modifiye edilen ve modifiye
edilmeyenleri 18 saat boyunca benzer tutulum göstermiştir. Yapılan biyodağılım
çalışması sonucunda, tüm partiküllerde aktivitenin çoğunluğunun akciğerlerde
lokalize olduğu, mikroPET sonuçlarına paralel şekilde nanoboyutlu partiküllerin
mikroboyuttakilere göre akciğerde daha uzun süre kaldığı ve nanoboyutlu Arg ile
modifiye partiküllerin ise modifiye edilmeyenlere göre önemli oranda yüksek tutulum
gösterdiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, nanoboyutlu bu sistemin akciğer kanserinin
optik ve nükleer görüntülenmesi için umut verici bir ajan olduğu; ancak bu
formülasyonun intratrakeal yol dışında başka bir uygulama yoluyla da in vivo
denenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (215).
Akciğer Kanserinin Nanoboyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemler ile Tedavisi
Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemler arasında ticari olarak mevcut olan en
önemli örnek PCX’in albümin bağlı formunun enjekte edilebilir süspansiyonu olan
Abraxane®’dir. Abraxane®, lokal ileri evreli veya metastatik KHDAK tedavisinde
birinci basamak tedavi seçeneği olarak karboplatin ile kombine şekilde cerrahi veya
radyoterapi ile tedavi edilemeyen hastalarda kullanılmaktadır. Abraxane® hariç
akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan ticari olarak mevcut nanoboyutlu bir sistem
bulunmamasına rağmen, literatürde daha etkili sistemlerin formüle edilmesi ve
etkinliklerinin in vitro ve in vivo çalışmalarda değerlendirilmesi üzerine yapılmış pek
çok çalışma bulunmaktadır.
Li ve ark. (216) PEG ile kaplanmış antikanser ilaç olarak Vinorelbin, apoptoz
indükleyici ajan olarak kuinakrin hapsedilmiş katyonik lipozom formülasyonları
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(PVQCL) geliştirmiş, terapötik etkinliğini A549 KHDAK hücre hattında ve KHDAK
modeli geliştirilmiş BALB/c tüysüz farelerde değerlendirmiştir. PVQCL, katyonik
veya PEG kaplanmamış veya tek ilaç hapsedilmiş lipozom formülasyonları ile
karşılaştırıldığında, A549 hücreleri üzerinde en yüksek sitotoksik aktiviteyi
göstermiştir. Bunun yanında, formülasyonların vaskülarite üzerindeki tahrip edici
etkisi üçboyutlu hücre kültürü modelinde değerlendirilmiş ve PVQCL en etkili
formülasyon olarak bulunmuştur. Tedavi sonrası A549 hücrelerindeki p53, kaspaz 9,
kaspaz 3, anti-apoptik proteinlerinin miktarlarında azalma ve pro-apoptik proteinlerin
miktarındaki artış oranları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, PVQCL uygulanan
grupta önemli derecede yüksek bulunmuştur.

İn vivo antikanser etkinliğin

değerlendirildiği çalışmaların sonuçlarına göre, PVQCL ile tedavi edilen farelerde
diğer gruplara göre daha uzun ortalama sağ kalım süresi, daha yüksek antikanser etki
ve tümör büyüme inhibisyonu gözlenmiştir. Ayrıca, in vivo görüntüleme
çalışmalarında, PEG ile kaplanmış, DiR boyası hapsedilmiş katyonik lipozom
formülasyonları uygulanmış farelerden 48 saate kadar güçlü floresan sinyalleri elde
edilmiştir. Bulunan bu sonuçlar, PVQCL’nin KHDAK tedavisi için potansiyel bir ajan
olabileceğini göstermektedir (216).
Dou ve ark. (217) ısıyla aktive edilen ısıya duyarlı cisplatin hapsedilmiş
lipozom formülasyonları hazırlamış (HTLC) ve bunların tedavi etkinliğini, lokal
hipertermi (HT) ile HTLC kombinasyonunun tümör morfolojisine, mikrodamarlanma
yoğunluğuna ve lokal inflamatuvar yanıta etkisini ksenograft olarak KHDAK
modelinde değerlendirmiştir. Tümör taşıyan faralerde yapılan in vivo çalışmalardan
elde edilen bulgulara göre, antitümör etki ve sağ kalım süresi HTLC+HT tedavisi
uygulanan grupta diğer tüm tedavi gruplarından (sadece HTLC uygulanan, cisplatinin
ticari lipozom formu olan Lipoplatin® uygulanan, Lipoplatin®+HT uygulanan, ısıya
duyarlı olmayan lipozom formülasyonu+HT uygulanan) önemli derecede yüksek
bulunmuştur.

Ayrıca,

HT

uygulanan

gruplarda,

uygulanmayanlar

ile

karşılaştırıldığında mikrodamarlanma yoğunluğunda önemli miktarda azalma
saptanmış ve γH2AX ve CD11b hücrelerinin daha yüksek yüzdelerde ko-eksprese
olduğu hesaplanmıştır. HTLC ve HT kombinasyonu KHDAK’nın tedavisinde ümit
verici bir yaklaşım olarak saptanmıştır (217).
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Liu ve ark. (218) PCX ve triptolit hapsedilmiş lipit polimer hibrit
nanopartiküllerini (P/T-LPN) formüle etmiş, karakterizasyon deneylerini yapmış ve
akciğer kanserindeki tedavi edici etkisini değerlendirmiştir. Karakterizasyon
çalışmalarından sonra, formülasyonun hücre içerisine alımı, akım sitometri analizi ile
değerlendirilmiştir.

MTT denemeleri sonucunda, P/T-LPN’nin

serbest

ilaç

kombinasyonu ve tek ilaç içeren nanopartiküllere göre sitotoksisitesinin daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. In vivo çalışmalar sonucunda, P/T-LPN ile tedavi edilen
farelerdeki tümör büyüme inhibisyon oranının en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu
bulgular, P/T-LPN formülasyonunun, akciğer kanserinin tedavisinde kombine tedavi
yaklaşımı için uygun olduğunu göstermiştir (218).
Xu ve ark. (219) doksorubisin ve cisplatin taşıyan, pulmoner yoldan
uygulanabilen kopolimer nanopartiküller (Co-NP) geliştirmiştir. Karekterizasyon
deneylerinin ardından, formülasyonun B16F10 hücreleri içine alım analizleri ve aynı
hücrelerdeki sitotoksisite profilleri değerlendirilmiştir. Co-NP formülasyonunun in
vivo biyodağılım, hücre içine alım ve antitümör etkinliğinin tayini pulmoner
uygulamayı takiben metastatik akciğer kanseri modeli oluşturulmuş farelerde
yapılmıştır. İn vitro test sonuçlarına göre, serbest doksorubisinin hücresel alımı ve
serbest doksorubisin ve cisplatin kombinasyonunun hücre toksisitesi, ilaçların salım
davranışlarına bağlı olarak Co-NP formülasyonundan daha yüksek bulunmuştur. Diğer
yandan, tedavi öncesi gerçekleştirilen pulmoner uygulama sonrası in vivo denemede
akciğerlerdeki floresan sinyal yoğunluğu Co-NP ile tedavi edilen grupta serbest
doksorubisine göre önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, tek ilaç içeren
partiküler sistemler serbest ilaç gruplarına göre daha yüksek anti-tümör etkinlik
gösterirken, tüm gruplar arasında tümör büyümesini en etkin şekilde inhibe eden
formülasyon

Co-NP

olmuştur.

Bunun

dışında,

Co-NP

formülasyonunun

akciğerlerdeki tutulum yüzdesi pulmoner uygulamada sistemik uygulamaya göre daha
yüksek bulunmuştur, bu bulgu nanopartikülün akciğerlerde daha uzun süre
tutulumunun pulmoner uygulama ile başarıldığını göstermektedir (219).
Zhang ve ark. (220) BALB/c tüysüz fareler üzerinde in vivo terapötik
etkinliğini ve güvenlik profilini test etmek üzere, β-elemen ve selastrol hapsedilmiş
transferrin ile fonksiyonelize edilmiş mikro-emülsiyonlar (Tf-EC-ME) formüle
etmişlerdir. A549 hücre hattı üzerinde yapılan in vitro deney sonuçlarına göre, Tf-EC-
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ME mikro-emülsiyonları hücre içine transferrin reseptörü aracılı endositoz ile serbest
ilaç ve aktif hedefli olmayan mikro-emülsiyonlara (EC-ME) göre daha yüksek oranda
girmeleri sayesinde en yüksek sitotoksisiteyi göstermiştir. Bununla birlikte, Tf-ECME ve EC-ME serbest ilaçlar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek anti-tümör
aktivite gösterirken, Tf-EC-ME aktif hedefleme kabiliyeti sayesinde daha güçlü tümör
inhibe edici etki göstermiştir. Ayrıca, patoloji çalışmalarında gözlenen nekrotik tümör
hücreleri, indüklenmiş apoptoz ve azalmış proliferasyon Tf-EC-ME’nin avantajlarını
desteklemiştir. Bu çalışmayla, nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemlerin terapötik etkinlik
artırdığı, sistemik toksisiteyi ise azalttığı görüşü desteklenmiştir (220).
2.5.2. Akciğer Kanserinde Teranostik Yaklaşımın Rolü
Teranostik terimi ilk kez 2002 yılında Funkhouser tarafından terapötik ve
diyagnostik tekniklerin kombinasyonu olan ajan veya teknikler olarak tanımlanmıştır
(221). Teranostik sistem şematik olarak Şekil 2.8’de gösterilmiştir. Teranostik
yaklaşımın temel hedefi sahip olduğu görüntüleme kabiliyeti sayesinde terapötik
ajanın hastalıklı bölgedeki etkinliğini ve taşınma kinetiğini tespit etmek ve izlemektir.
Teranostik

yaklaşım

özellikle

ilaç

taşıyıcı

sistemler

ile

birleştirildiğinde

görüntüleme/teşhis ajanı ile tedavi edici ajanın birlikte uygulanmasını sağladığı için
pek çok avantaja sahiptir. Özellikle kanser gibi kompleks hastalıklarda, hücresel
fenotip ve tümör heterojenitesi tespit edilebilir. Hızlı şekilde görüntüleme/teşhis ve
tedavi etkinliğinin yanı sıra, terapötik ajanın biyodağılımını, tedavi etkinliğini ve
hastalığın seyrini izleme olanağı sunmaktadır. Ayrıca, terapötik ajanın istenen bölgeye
in vivo hedeflenmesi izlenebilirken; biyodağılımındaki istenmeyen farklılıklar tespit
edilebilir. Bu avantajların yanı sıra, tek taşıyıcı sistem ile hem görüntüleme hem tedavi
sağlandığı için, hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir. Bu sebeplerden dolayı
teranostikler akciğer kanserinin kişiye özel teşhis ve tedavi yaklaşımları için daha
etkili terapötik ve diyagnostik ajanların geliştirilmesinde dikkat çekici sistemlerdir.
Teranostik sistemlerin akciğer kanserinin etkin görüntüleme ve tedavi etkinliğini
saptama ve değerlendirmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
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Şekil 2.8. Teranostik yaklaşım (BioRender ile çizilmiştir).

Ren ve ark. (222) gadolinyum-DOTA ve PCX içeren c(RGDyk) peptiti ile
hedeflendirilmiş

multifonksiyonel

lipozom

formülasyonu

(RGD-Gd-PCX-L)

hazırlamış ve bu formülasyonun anti-kanser etkinliği ile MRG kontrast özelliklerini
A549 hücre hattı ve akciğer tümörü taşıyan BALB/c

tüysüz farelerde

değerlendirmişlerdir. Aktif hedeflemenin A549 hücreleri üzerindeki etkisi rodamin
işaretli-RGD-Gd-PCX-L ve rodamin işaretli-Gd-PCX-L formülasyonları ile inkübe
edilen hücrelerin floresans mikroskop görüntülerindeki floresans yoğunluğunun
karşılaştırılması suretiyle yapılmıştır. Sonuçlara göre hücrelere bağlanan aktif hedefli
formülasyonun floresans yoğunluğu integrin reseptörü aracılı endositoza bağlı olarak
diğer formülasyona göre daha yüksek bulunmuştur. Sitotoksisite analizine göre, RGDGd-PCX-L formülasyonunun A549 hücreleri üzerindeki aktivitesi Gd-PCX-L
formülasyonuna göre önemli derecede güçlü bulunurken, her iki formülasyon da WI38 (sağlıklı akciğer) hücreleri üzerinde oldukça düşük toksisite göstermiştir. İn vitro
MR kontrast özelliğinin değerlendirildiği çalışmanın sonucuna göre, aktif hedefli
formülasyon uygulanmış A549 hücrelerinden alınan MR sinyalleri hedefli olmayan
formülasyonun uygulandığı gruba göre 30 kat daha yüksek bulunmuştur. İn vivo
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çalışmalarda, RGD-Gd-PTX-L formülasyonunun i.v. uygulanmasından 4 saat sonra T1
relaksasyon zamanında artış saptanmış ve formülasyonun anti-tümör etkinliği kontrol
grubuna göre daha güçlü bulunmuştur. Ayrıca, tümör dokusundan alınan T1-ağırlıklı
MR görüntüleri, konfokal lazer tarama mikroskobu ile alınan floresan görüntüleri ile
ex vivo çalışmada birleştirilmiş ve lipozomların tümör çevresi ve mikroçevresinde
olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular, geliştirilen formülasyonun akciğer
kanserinin erken teşhisi ve tümör metastazının kontrolü için ümit vaad edici olduğunu
göstermiştir (222).
Lin ve ark. (223) hazırladıkları PEG ile kaplanmış

188

Re konjuge edilmiş

lipozomal formülasyonunun akciğer kanserindeki teranostik etkinliğini test etmiş ve
188

Re-N,N-bis(2-merkaptoetil)-N’.N’dietiletilendiamin

(BMEDA)

konjugatı

ile

karşılaştırmışlardır. Oluşturulan ksenograft tümör modelinde nano-SPECT/BT
kullanılarak yapılan biyodağılım ve görüntüleme çalışmasına göre, lipozomal 188Re 48
saate kadar tümör bölgesinde saptanmışken, 188Re-BMEDA tümör bölgesinden hızlıca
uzaklaşmıştır. Ayrıca lipozomal

Re’nin,

188

188

Re-BMEDA konjugatına göre kanda

kalış süresi daha uzun, klirensi daha yavaş ve kanda ulaştığı maksimum konsantrasyon
seviyesi daha yüksek bulunmuştur. Biyodağılım ve farmakokinetik sonuçlar, lipozom
formülasyonunun artmış geçirgenlik ve tutulum etkisi sayesinde bu özellikleri ve in
vivo tümör hedefleme kabiliyeti sergilediğini göstermektedir. Ayrıca, ortotopik
akciğer kanser modeli oluşturulmuş farelerin akciğerlerindeki lipozomal

188

Re’nin

tutulumu gama sayıcı kullanılarak hesaplanmış ve tümör içermeyen akciğerlerdeki
tutuluma oranla yüksek bulunmuştur. Lipozomal
188

188

Re ile tedavi edilen farelerde

Re-BMEDA ile tedavi edilen farelere göre tümör büyümesi daha yüksek oranda

inhibe edilmiş ve ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğu tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre, lipozomal

188

Re formülasyonunun, akciğer kanseri için SPECT

görüntü almaya elverişli, umut verici bir teranostik ajan olduğu bildirilmiştir (223).
Kao ve ark. (224) setuksimab ile EGFR’ye hedeflenmiş SPECT/BT
görüntüsünü alabilmek ve terapötik etki elde edebilmek amacıyla

131

I ile

radyoişaretlenmiş altın nanopartiküllerini (131I-C225-AuNPs-PEG), hazırlamıştır.
Setuksimab’ın nanopartikülün hücresel alımına etkisini görmek için, C225 varlığında
ve yoklığunda

131

I-C225-AuNPs-PEG ile tedavi edilen A549 hücrelerinden alınan

konfokal lazer mikroskop görüntüleri karşılaştırılmıştır. C225 varlığında hücrelerin
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floresan sinyallerinde ve nanopartiküllerin hücresel alımında azalma meydana geldiği
gözlenmiş, bu bulgu C225-AuNPs-PEG’nin spesifik olarak EGF reseptörüne
bağlandığını göstermiştir. MTT sonuçlarına göre, radyoaktif olmayan nanopartikül
formülasyonları (C225-AuNPs-PEG ve AuNPs-PEG) biyouyumlu bulunurken; hücre
canlılığı 131I-C225-AuNPs-PEG ile tedavi edilen grupta 131I-iyodür ve C225 varlığında
131

I-C225-AuNPs-PEG uygulanan gruplara göre önemli derecede düşük bulunmuştur.

Ayrıca enjeksiyondan 2 ve 4 saat sonra yapılan biyodağılım çalışmasında, tümördeki
radyoaktivitenin kastaki radyoaktiviteye oranı sırasıyla 3.9 ve 5.5 olarak hesaplanmış
ve nanopatiküllerin deney hayvanında 4 saat içinde tümör dokusuna alındığı sonucuna
varılmıştır.

Fonksiyonel

hale

getirilmiş,

131

I

ile

radyoişaretlenmiş,

altın

nanopartikülleri SPECT görüntü almaya uygun, potansiyel teranostik ajanlar olarak
bulunmuştur (224).
Patel ve ark. (225) akciğer tümöründe in vivo anti-tümör ve hedefleme
etkinliğini test etmek için, DIM-CpPhC6H5 (DIM-P) hapsedilmiş, Cys-Arg-Glu-LysAl (CREKA) peptidi ile hedeflendirilmiş, PEG ile kaplanmış nanopartikül
formülasyonu (PCNCs-D) hazırlamış ve bu formülasyonun etkinliğini hedefli
olmayan formülasyon (NCs-D) ile karşılaştırmışlardır. Formülasyonun tedavi
etkinliğinin yanı sıra, in vivo optik görüntüleme ajanı olarak kullanılması için
XenolightDiR

floresans

boyası

ile konjugasyonu

yapılmış

ve

PCNCs-Di

formülasyonu elde edilmiştir. İn vitro çalışma sonuçlarına göre, PCNCs-D, NCs-D’ye
göre önemli derecede yüksek miktarda plazma pıhtılaşma proteinlerine bağlanmıştır.
Her iki formülasyonun da sitotoksisitesi DIM-P çözeltisinin sitotoksisitesine benzer
bulunmuştur. İki formülasyonun da C57BL/6 farelerindeki anti-anjiyogenik etkinliği
matrijeldeki hemoglobin (Hg) seviyelerinin ölçülmesi suretiyle test edilmiş ve kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında iki formülasyonun da Hg içeriğinde azalma meydana
getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, in vivo anti-kanser değerlendirme sonuçlarına göre,
PCNCs-D ve NCs-D ile tedavi edilen atipik tüysüz farelerdeki akciğer tümör ağırlığı
ve hacmi ile tümör nodül sayısındaki azalma kontrol grubuna göre önemli ölçüde
yüksek bulunmuştur. Anjiyogenez inhibisyonu, immünohistokimyasal inceleme ve
Western blot analizi ile değerlendirilmiş, PCNCs-D ve NCs-D ile tedavi edilen
mikrodamarlardaki anjiyojenik reseptör ve proteinlerin (VEGF, MMP-9, HIF-1α, SP1, SP-3 ve HSP-27) ekspresyonunda azalma gözlenmiştir. İn vivo optik görüntüleme
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sonuçlarında, PCNCs-Di’nin tümör bölgesinde diğer organlara göre daha yüksek
oranda tutulduğu, NCs-Di’nin ise tümörde spesifik olarak tutulmadığı gözlenmiştir.
Ayrıca, PCNCs-D ile tedavi edilen grupta, NCs-D ile tedavi edilen gruba ve kontrol
grubuna göre tümör dokusundaki kan akışı ve kontrast artışında belirgin azalma tespit
edilmiştir. Bulunan sonuçlar, hedefli olan nanopartikül formülasyonlarının VEGF
yolağını hedeflemeleri sayesinde akciğer kanserinin görüntülenmesi ve tedavisi için
uygun ajan olabileceklerini göstermektedir (225).
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3. GEREÇ ve YÖNTEM
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(PEG2000-DSPE)
1,2-distearil-sn-glisero-3-
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(ATCC, LGC Promochem, Rockville,
MD, ABD)

Absolut etanol

Merck (Almanya)

Dietilentriaminpentaasetik asit anhidrit

Sigma-Aldrich

(DTPA)

(St. Louis, MO, ABD)

Dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC)

Avanti Polar Lipids
(Alabaster, Alabama, ABD)

H1299 (ATCC® CRL-5803™)

American Type Culture Collection
(ATCC, LGC Promochem, Rockville,
MD, ABD)

Kloroform

Merck (Almanya)

Kolesterol (Chol)

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, ABD)

Metanol

Merck (Almanya)
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Paklitaksel (PCX)

Bristol Myers Squibb (ABD)

Propidyum İyodür (PI)

Thermo Fisher Scientific
(Waltham, Massachusetts, ABD)

Vinorelbin Bitartarat (VNB)

Toronto Research Chemicals
(North York, ON, Kanada)

TRIS (Tris(hidroksimetil)-aminometan

Merck (Almanya)

Trietilamin (min %99)

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, ABD)

Tripsin/EDTA çözeltisi [%0,05/%0,02

Biochrom AG (İngiltere)

(a/h)]
RPMI-1640 Besiyeri

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, ABD)

Dulbecco’s MEM (DMEM) (Yüksek

Biochrom AG (İngiltere)

Glukoz) Besiyeri
Penisilin/Streptomisin (100 IU/100

Biochrom AG (İngiltere)

μg.mL-1)
Sodyum dodesil sülfat (SDS)
99

Mo/99mTc jeneratörü

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, ABD)
Kamrusepa- Samyoung (Kore)

Kalay klorür dihidrat (SnCl2.2H2O)

J.T.Baker (Hollanda)

Hidroklorik asit (%36-38)

J.T.Baker (Hollanda)

Fetal Bovine Serum (FBS)

Biochrom AG (İngiltere)

3.2. Kullanılan Aletler ve Gereçler
Akım sitometri (FACSAria II)

BD Biosciences (ABD)

Caliper

KHCRAFT

C18 kromatografi kolonu

HiChrom (İngiltere)

Çalkalayıcılı su banyosu

Labnet International (ABD)

Dikey akımlı hava kabini

HeraSafe

Thermo

Electron

Corp.

(Almanya)
Diyaliz selüloz membran

Sigma-Aldrich (Almanya)

Ekstrüzyon ünitesi

Lipex, Biomembranes (Kanada)

Fluoresan mikroskop

Olympus BX51 (Japonya)

FT-IR Spektrometre

Perkin Elmer (ABD)

Gama kamera

GE Healthcare (Chicago, IL, ABD)
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Hücre kültürü inkübatörü

Heraeus

Instruments

Cytoperm

(Almanya)
Isıtma bloğu

Nüve BH 250 (Türkiye)

Liyofilizatör (Heto Power Dry PL 3000)

Thermo Fisher Scientific (ABD)

Manyetik karıştırıcı

Heidolph Reax Top (Almanya)

Mikro-BT

Sedecal, Superargus (İspanya)

pH-metre

Inolab pH-metre (Türkiye)

Polarize ışık mikroskobu

Leica DM EP (Houston, TX, ABD)

Polikarbonat membran filtre

Whatman (ABD)

Rotavapor

BUCHI (İsviçre)

Santrifüj

Hettich (Almanya)

Spectra/Por diyaliz membran

Spectrum Laboratories, Inc. (ABD)

Su banyosu

GFL (Almanya)

Taramalı diferansiyel kalorimetre

DSC Q100TA Instruments (ABD)

Terazi

Mettler Toledo AB104-S (İsviçre)

Ultrasantrifüj

Hermle Z 323K (Almanya)

UV Spektrofotometre

Shimadzu UV-1280 (Japonya)

Vorteks

Heidolph Reax Top (Almanya)

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Shimadzu (Japonya)
(HPLC) Sistemi


Pompa



Shimadzu LC - 20AB



Oto Örnekleyici



Shimadzu SIL - 20AC



UV Dedektör



Shimadzu SPD - M20A



Kolon fırını



Shimadzu CTO - 20AC

Zeta sizer

Malvern Instruments (İngiltere)

2
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3.3. Lipozom Formülasyonlarının Yapısına Giren Hammaddeler
Üzerinde Yapılan Kontroller
3.3.1. Fosfolipit Karakterizasyonu
Fosfolipit İçeriği
Lipozomun temel bileşeni olan DPPC fosfolipitinin analiz sertifikaları
firmadan sağlanmış ve PC içerikleri sertifikalarından saptanmıştır.
Fosfolipitin İnce Tabaka Kromatografisi ile Tanınması
Lipozomun

temel

bileşeni

olan

DPPC’nin

tanınması

ince

tabaka

kromatografisi (İTK) ile gerçekleştirilmiştir. Fosfolipit olarak kullanılan DPPC’nin 20
μg.mL-1’lik çözeltisi, etüvde 110ºC’de 60 dakika aktive edilmiş, 0,25 mm kalınlığında
Silikajel 60 F254 ile kaplanmış 5x10 cm plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir.
Plak kloroform:metanol:su (80:20:2) çözücü sisteminde sürüklendikten sonra
kurutulup iyot buharı ile doyurulmuş tanka konmuş ve lekeler UV lambası altında 254
nm’de incelenerek Rf değerleri hesaplanmıştır.
Fosfolipitin Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) ile Tanınması
Lipozomun temel bileşeni olan DPPC’nin DSC ile termal analiz eğrileri elde
edilmiş ve faz geçiş sıcaklıkları tespit edilmiştir. DSC analizi sırasında azot ve oksijen
gazının akış hızı 50 mL.dk-1 ve sıcaklık artış hızı da 10ºC.dk-1 olarak uygulanmıştır.
DSC’ye ait spektrum -20 ile 160ºC sıcaklık aralığında çekilmiştir.
Fosfolipitin İnfrared (IR) Analizi ile Tanınması
Lipozomun temel bileşeni olan DPPC’nin infrared (IR) spektrumunu elde
etmek için, potasyum bromür tabletleri basılmış ve bu diskler kullanılarak 4000-650
cm-1 dalga aralığında spektrumları çekilmiştir.
3.3.2. Kolesterol
Kolesterol lipozom formülasyonunun yapısında stabilite arttırıcı madde olarak
kullanılmaktadır.
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Kolesterolün İTK ile Tanınması
Kolesterol’ün İTK analizi için 20 μg.mL-1’lik çözeltisi, etüvde 110ºC’de 60
dakika aktive edilmiş, 0,25 mm kalınlığında Silikajel 60 F254 ile kaplanmış 5x10 cm
plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilip, plaklar kloroform:metanol:su (80:20:2)
çözücü sisteminde sürüklendikten sonra kurutulup üzerine %50 sülfürik asit çözeltisi
(50 mL H2SO4:50mL Metanol) püskürtüldükten sonra etüvde 5-10 dakika ısıtılarak
UV lambası altında 254 nm dalga boyunda incelenerek Rf değerleri hesaplanmıştır.
Kolesterolün DSC ile Tanınması
Kolesterolün tanınması fosfolipitlere uygulanan DSC analizi ile aynı şekilde
yapılmıştır. Bunun için 50 mL.dk-1 hızda azot ve oksijen gazı akışı ve 10ºC.dk-1 hızda
sıcaklık artışı uygulanarak, -20 ile 160ºC sıcaklık aralığında spektrumlar çekilmiştir.
Kolesterolün Erime Derecesi Tayini
DSC analizinin yanı sıra, kılcal tüp içerisine yerleştirilen kolesterolün erime
derecesi, erime derecesi tayin aleti ile tespit edilmiştir.
Kolesterolün IR Analizi ile Tanınması
Kolesterolün IR spektrumu basılan potasyum bromür tabletleri kullanılarak
4000-400 cm-1 dalga aralığında çekilmiştir.
3.3.3. PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat
Lipozom yüzeyini kaplamada PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat
polimerleri kullanılmıştır.
PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folatın İTK ile Tanınması
PEG2000-DSPE’nin İTK analizini yapmak amacıyla maddenin 1 mg.mL-1
konsantrasyona sahip çözeltisi 0,25 mm kalınlığında Silikajel 60 F254 ile kaplanmış
5x10 cm plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir. Plak kloroform:metanol:su
(65:25:4 V/V) çözücü sisteminde sürüklendikten sonra kurutulmuş, çeker ocak altında
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ninhidrin çözeltisi püskürtülmüş 5-10 dk etüvde 170oC’de ısıtıldıktan sonra leke UV
lambasında 254 nm’de görülmüş ve Rf değeri hesaplanmıştır.
PEG2000-DSPE-Folat’ın İTK analizini yapmak amacıyla 1 mg.mL-1
konsantrasyona sahip çözeltisi 0,25 mm kalınlığında Silikajel 60 F254 ile kaplanmış
5x10 cm plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir. Kurutulan plak
kloroform:metanol:su (75:36:6 V/V) çözücü sisteminde sürüklendikten sonra
kurutulmuş, çeker ocak altında ninhidrin çözeltisi püskürtülerek leke UV lambasında
254 nm’de görülmüş ve Rf değeri hesaplanmıştır.
PEG2000-DSPE’nin IR Analizi ile Tanınması
PEG2000-DSPE’nin daha önce basılan potasyum

bromür tabletleri

kullanılarak 4000-400 cm-1 dalga aralığında IR spektrumu çekilmiştir.
3.3.4. DTPA-PE Sentezi ve Üzerinde Yapılan Kontroller DTPA-PE
Sentezi
DTPA, lipozomları radyoaktif işaretlemede kullanılan ve lipozom yüzeyi ile
Tc arasında şelat yapan bir ajandır. Lipozomun bilayer tabakasına bağlanabilme

99m

özelliği olan DTPA-PE’yi sentezleyebilmek için, 0,1 mmol DOPE üzerine eklenen 4
mL kloroform ağzı kapalı cam kap içerisinde manyetik karıştırıcı ile 1 saat
karıştırılmıştır. Karıştırma esnasında karışımın üzerine 30µL trietilamin eklenmiştir.
Başka bir cam şişede, 1 mmol konsantrasyonda DTPA-anhidrid içeren 20 mL
dimetilsülfoksit (DMSO) karışımı, DOPE içeren karışımın üzerine damla damla
karıştırılarak eklenmiştir. Cam şişenin ağzı karışımın üzerinden azot gazı geçirildikten
sonra 1 saat karıştırılmak üzere kapatılmıştır. 1 saatin sonunda şişenin kapağı açılıp,
ağzı parafilmle kapatılmıştır. Parafilm iki şırınga iğnesi ile delinerek azot gazı altında
2 saat süren inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda şişe içeriği Tris tamponu
(20 mM, pH:7.4) içerisinde moleküler ağırlığı kesme değeri 3,500-Da por açıklığına
sahip selüloz membran kullanılarak 4oC’de diyaliz işlemi ile saflaştırılmıştır. Diyaliz
işleminin ardından DTPA-PE 24 saatlik liyofilizasyon işlemi ile dondurularak
kurutulmuş ve -20oC’de saklanmıştır (226).
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DTPA-PE’nin İTK ile Tanınması
Lipozomları

Tc ile işaretlemek için kuvvetli şelat yapıcı ajan olarak

99m

kullanılan DTPA-PE için İTK analizi yapılmıştır. Bunun için DTPA-PE’nin 1 mg.mL1

’lik çözeltisi, etüvde 110ºC’de 60 dakika aktive edilmiş ve 0,25 mm kalınlığında

silikajel 60 F254 ile kaplanmış plağa bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir. Kurutulan
plak kloroform:metanol:su:formik asit (65:25:4:1) çözücü sistemi ile doyurulmuş
tankta sürüklendikten sonra kurutulup 1:2.75 (sülfürik asit:etanol) çözeltisi
püskürtülmüş ve ardından 5-10 dk. 170ºC’lik etüvde ısıtılmış ve lekeler UV lambası
altında 254 nm’de incelenerek Rf değerleri hesaplanmıştır (174).
DTPA-PE’nin IR ile Tanınması
Lipozomları

Tc ile işaretlemek için kuvvetli şelat yapıcı ajan olarak

99m

kullanılan DTPA-PE’nin daha önce basılan potasyum bromür tabletleri kullanılarak
4000-400 cm-1 dalga aralığında IR spektrumu çekilmiştir (174).
3.3.5. Paklitaksel
PCX molekülü lipozom formülasyonlarının lipit çift tabakasına hapsedilen
anti-kanser aktiviteye sahip ajandır.
PCX’in İTK ile Tanınması
Lipozomun lipit tabakalarına hapsedilecek olan yüksek lipofilisiteye sahip
PCX ilaç molekülünün İTK analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, PCX’in 1 mg.mL1

konsantrasyona sahip metanoldeki çözeltisi 0,25 mm kalınlığında Silikajel 60 F254

ile kaplanmış 5x10 cm plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir. Kurutulan plak
kloroform:metanol

(9.2:0.8,

V/V)

çözücü

sisteminde

sürüklendikten

sonra

kurutulmuş, çeker ocak altında %1 vanilin içeren sülfirik asit çözeltisi
püskürtülmüştür. Plak hafifçe ısıtıldıktan sonra PCX’e ait mavimsi leke saptanmış ve
Rf değeri hesaplanmıştır (227).
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PCX’in Erime Derecesi Tayini
Kılcal tüp içerisine yerleştirilen PCX’in erime noktası, erime derecesi tayin
aleti ile tespit edilmiştir.
3.3.6. Vinorelbin Ditartarat
Lipozomun sulu iç çekirdeğine hapsedilen anti-kanser ajan olan VNB’nin
tartarat tuzu olan VNB ditartarat hapsedilmiştir. Deneysel olarak yapılan tüm
çalışmalarda VNB ditartarat kullanılmış olup, bu noktadan sonra VNB şeklinde
kısaltılacaktır.
VNB’in İTK ile Tanınması
VNB ilaç molekülünün İTK analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, VNB’nin
1 mg.mL-1 konsantrasyona sahip çözeltisi 0,25 mm kalınlığında Silikajel 60 F254 ile
kaplanmış 5x10 cm plaklara bir kılcal yardımıyla tatbik edilmiştir. Kurutulan plak
kloroform:metanol

(9.5:0.5,

V/V)

çözücü

sisteminde

sürüklendikten

sonra

kurutulmuş, UV lambası altında 254 nm dalga boyunda incelenerek Rf değeri
hesaplanmıştır (228).
VNB’in Erime Derecesi Tayini
Kılcal tüp içerisine yerleştirilen VNB’nin erime noktası, erime derecesi tayin
aleti ile tespit edilmiştir.
3.4. Etken Maddelerin Spektrofotometrik Analizi ve Kalibrasyon
Doğrusunun Çizilmesi
Lipozomlara hapsedilen PCX ve VNB miktarlarını saptamak amacıyla PCX ve
VNB etken maddelerinin farklı konsantrasyonlarda çözeltilerinin maksimum pik
verdiği dalga boyunda absorbanslarının ölçülmesi suretiyle yapılmıştır.
3.4.1. PCX için Kalibrasyon Doğrusunun Çizilmesi
PCX’in metanol içindeki çözeltisinin maksimum absorbsiyon verdiği dalga
boyunu saptamak için 200-500 nm aralığında spektrumu çekilmiştir. Ardından PCX’in
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5, 10, 15, 20, 25, 30 µg.mL-1 konsantrasyonlarda metanol içerisinde 6 seri çözeltisi
hazırlanmış ve bunların absorbansı spektrofotometre ile 230 nm dalga boyunda
ölçülerek standart doğru çizilmiş, doğru denklemi, “R” (korelasyon) ve “R2”
(determinasyon) katsayıları hesaplanmıştır.
3.4.2. Vinorelbin için Kalibrasyon Doğrusunun Çizilmesi
VNB’nin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ve metanol içerisindeki çözeltisinin
maksimum absorbsiyon verdiği dalga boyunu saptamak için 200-500 nm aralığında
spektrumu çekilmiştir. Ardından VNB’nin 4, 6, 8, 10, 12, 16 µg.mL-1
konsantrasyonlarda metanol ve Tris (20 mM, pH: 7.4) içerisinde 6 seri çözeltisi
hazırlanmış ve bunların absorbansı spektrofotometre ile 212 nm dalga boyunda
ölçülerek standart doğrusu çizilmiş, doğru denklemi, “R” ve “R2” katsayıları
hesaplanmıştır.
3.5. Etken Maddelerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile
Analizi ve Kalibrasyon Doğrularının Çizilmesi
Aynı lipozom formülasyonu içerisindeki PCX ve VNB’nin kantitatif ayrımı
spektrofotometrik

olarak

saptanamadığı

için,

lipozomlara

hapsedilen

aynı

formülasyon içindeki PCX ve VNB miktarlarını saptamak amacıyla, literatürde
bulunmayan yeni bir HPLC metodu geliştirilmiştir. PCX ve VNB etken maddelerinin
HPLC metodu ile farklı konsantrasyonlarda çözeltilerinin kolonda alıkonma zamanına
göre verdiği piklerin alanlarının ölçülmesi suretiyle yapılmıştır.
Bu metotta dedektördeki dalga boyu 254 nm’ye sabitlenmiş ve enjeksiyon
hacmi 20 μL olarak belirlenmiştir. Kullanılan hareketli faz amonyum format (pH 4.6;
20 mM) ve asetonitril karışımı (30:70, v/v) olup, akış hızı 1.0 mL.dk-1 olarak
belirlenmiştir. Verilerin analizleri için LC Solution yazılımı (Shimadzu Tech., 2010)
kullanılmıştır.
3.5.1. PCX ve VNB için Kalibrasyon Doğrusunun Çizilmesi
PCX’i 5, 10, 15, 20, 25, 30 µg.mL-1 konsantrasyonlarda ve VNB’yi 2, 4, 6, 8,
10, 12 µg.mL-1 konsantrasyonlarda içeren metanol içerisinde 6 seri çözelti hazırlanmış
ve bunların verdiği piklerdeki eğri altındaki alanlar ölçülmüştür. 6 serinin ortalaması
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alınarak her iki etken madde için de konsantrasyon-alan grafiği çizilmiş, denklem, R
ve R2 katsayıları elde edilmiş, istatistiksel değerlendirmeleri yapılmıştır.
3.5.2. HPLC Metot Validasyonu
Doğrusallık
Bu amaçla, Bölüm 3.5.1’de de anlatıldığı gibi stok çözeltiden 6 farklı
konsantrasyonda numuneler hazırlanmıştır. Analiz sonucu elde edilen alanlar
kullanılarak, konsantrasyon-alan grafiği çizilip, standart eğri ile denklem, R ve R2 elde
edilmesi sonucunda yöntemin doğrusallığı değerlendirilmiştir.
Doğruluk
Analiz

yönteminin

doğruluğunu

değerlendirmek

amacıyla,

3

farklı

konsantrasyonda PCX ve VNB içeren numunelerin gün içi ve günler arası analizi
yapılmıştır. Sistem doğruluğu elde edilen sonuçlardaki bağıl hataların belirlenip
değerlendirilmesi ile gösterilmiştir.
Kesinlik ve Tekrarlanabilirlik
Geliştirdiğimiz analiz yönteminin kesinliği 3 farklı konsantrasyonda PCX ve
VNB içeren çözeltilerin altı farklı serisinin gün içi ve günler arası analizlerinin
yapılması ve bu analizler sonucu elde edilen bağıl standart hataların (relative standard
error) değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Duyarlılık
Geliştirilen metodun PCX ve VNB için yeterince hassas olup olmadığı, miktar
tayin limiti (Limit of Quantification, LOQ) ve teşhis limitinin (Limit of Detection,
LOD) sinyal/ gürültü oranlarına göre hesaplanması ile değerlendirilmiştir.
Yöntem Tutarlılığı ve Sağlamlığı
Yöntem tutarlılığı, farklı 2 kişi tarafından hazırlanan 20 µg.mL-1
konsantrasyonda PCX ve 8 µg.mL-1 konsantrasyonda VNB içeren numunelerden elde
edilen sonuçların karşılaştırılması suretiyle test edilmiştir.
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Yöntem sağlamlığı, 20 µg.mL-1 konsantrasyonda PCX ve 8 µg.mL-1
konsantrasyonda VNB içeren numunelerin analizindeki kromatografik koşullardan
akış hızı, dalga boyu ve kolon fırın sıcaklığının değiştirilip elde edilen sonuçların,
optimize edilmiş koşullardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılması suretiyle test
edilmiştir.
Seçicilik
Yöntem seçiciliğinin değerlendirilmesi lipozom bileşenleri varlığında bu
bileşenlerin yönteme girişim yapıp yapmadığını ve etken maddelerden hazırlanan
standart numunelerin analizi sonucu elde edilen kromatogramlar ile lipozoma
hapsedilip lipozomun parçalanması sonucu açığa çıkan etken maddelerinden elde
edilen kromatogramlar arasında fark olmadığının gösterilmesi suretiyle yapılmıştır.
3.6. Lipozom Dispersiyonlarının Ön Formülasyon Çalışmaları
Ön formülasyon çalışmalarında farklı oran ve konsantrasyonda lipit bileşimi
kullanılarak iki farklı lipozom formülasyonu, Şekil 3.1’de şematik olarak gösterildiği
gibi Film (Bangham) tekniği (172) ile hazırlanmıştır.
Formülasyon-1
Formülasyon-1,

60

mM

konsantrasyonda

DPPC:PEG2000-

DSPE:Chol:DTPA-PE (65:0.4:34.5:0.1 molar oran) lipit karışımı kloroformda
çözüldükten sonra rotavaporda kloroformun uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris (20 mM,
pH: 7.4) tamponu ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında,
konsantrasyonu 2.6 mg.mL-1 olacak şekilde PCX lipit karışıma ve VNB [VNB:toplam
lipit (1:8 (ağırlık/ağırlık))] ise Tris tamponuna (20 mM, pH:7.4) eklenmiştir. Elde
edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı
polikarbonat filtrelerden geçirilmiş ve serbest haldeki ilaç moleküllerini uzaklaştırmak
için 3500 kDa por açıklığına sahip olan membran filtre ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda
(20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
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Formülasyon-2
Formülasyon-2, 40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran)
DPPC:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten sonra
rotavaporda kloroformun uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4)
ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, konsantrasyonu 2.6
mg.mL-1 olacak şekilde PCX lipit karışıma ve VNB [VNB:toplam lipit (1:8
(ağırlık/ağırlık))] ise Tris tamponuna (20 mM, pH: 7.4) eklenmiştir. Elde edilen
lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı
polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir. Ardından enkapsüle olmayan serbest haldeki
PCX’i uzaklaştırmak için 2000 rpm’de 10 dakika santrifüj işlemi uygulanmış, serbest
haldeki VNB’yi uzaklaştırmak için 3500 kDa por açıklığına sahip olan membran filtre
ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
Bölüm 4.6’da verildiği üzere, lipozomların karakterizasyon sonuçlarına göre
Formülasyon-2’nin özellikle ilaç hapsetme kapasitesinin daha yüksek olmasından
dolayı bundan sonraki çalışmalar Formülasyon-2’deki lipit ve ilaç oranları/ miktarları
ile yöntemler kullanılarak devam etmiştir.

Şekil 3.1. Film metodu kullanılarak lipozom hazırlama (BioRender ile çizilmiştir).
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3.7. Lipozomların Hazırlanması
3.7.1. Pasif Hedefli İlaç Yüklü Olmayan Boş Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten sonra rotavaporda
kloroformun uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate
edilmesiyle hazırlanmıştır. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla
0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir.
3.7.2. Pasif Hedefli PCX Yüklü Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten sonra rotavaporda
kloroformun uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate
edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, PCX (PCX:DPPC, 1:33 molar oran)
lipit

karışıma eklenmiştir.

Bu oran literatürde hazırlanan PCX

lipozom

formülasyonlarına bakılarak belirlenmiştir (229). Elde edilen lipozom dispersiyonu
azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden
geçirilmiştir. Ardından hapsedilmeyen serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için 2000
rpm’de 10 dakika santrifüj işlemi uygulanmıştır. Lipozomların süspande halde kaldığı
süpernatan alınıp, lipit çift tabakası içinde hapsolmayıp, çöken PCX atılmıştır.
Çökeltinin PCX olduğu yapılan HPLC analizi ile teyit edilmiştir.
3.7.3. Pasif Hedefli Vinorelbin Yüklü Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten sonra kloroformun
rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate
edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, VNB [VNB:toplam lipit (1:8
(ağırlık/ağırlık))] Tris tamponuna (20 mM, pH: 7.4) eklenmiştir. Elde edilen lipozom
dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat
filtrelerden geçirilmiştir. Ardından hapsedilmeyen serbest haldeki VNB’yi
uzaklaştırmak için 3.5 kDa por açıklığına sahip olan membran filtre ile 4oC’de 5 L Tris
tamponunda (20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
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3.7.4. Pasif Hedefli PCX ve VNB Yüklü Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten sonra kloroformun
rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate
edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, PCX (PCX:DPPC, 1:33 molar oran)
lipit karışıma ve VNB [VNB:toplam lipit (1:8 (ağırlık/ağırlık))] ise Tris tamponuna
(20 mM, pH: 7.4) eklenmiştir. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında
sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir. Ardından
hapsedilmeyen serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için 2000 rpm’de 10 dakika
santrifüj işlemi uygulanmış, serbest haldeki VNB’yi uzaklaştırmak için 3.5 kDa por
açıklığına sahip olan membran filtre ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH: 7.4)
12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
3.7.5. Rodaminle Konjuge Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.4:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı ve Rodamin (0.1:100, molar oran, Rhod:Total
Lipit) kloroformda çözündükten sonra kloroformun rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan
filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Elde
edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı
polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir. Ardından konjuge olmayan serbest haldeki
Rodamini uzaklaştırmak için 3.5 kDa por açıklığına sahip olan membran filtre ile
4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
3.7.6. Folat ile Aktif Hedeflendirilmiş İlaç Yüklü Olmayan Boş
Lipozomların Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.2:0.2:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE-Folat:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten
sonra kloroformun rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM,
pH: 7.4) ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot
gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir.
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3.7.7. Folat ile Aktif Hedeflendirilmiş PCX Yüklü Lipozomların
Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.2:0.2:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE-Folat:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten
sonra kloroformun rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM,
pH: 7.4) ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, PCX (PCX:DPPC,
1:33 molar oran) lipit karışıma eklenmiştir. Elde edilen :lipozom dispersiyonu azot
gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir.
Ardından hapsedilmeyen serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için 2000 rpm’de 10
dakika santrifüj işlemi uygulanmıştır. Lipozomların süspande halde kaldığı süpernatan
alınıp, lipit çift tabakası içinde hapsolmayıp, çöken PCX atılmıştır. Çökeltinin PCX
olduğu yapılan HPLC analizi ile teyit edilmiştir.
3.7.8. Folat ile Aktif Hedeflendirilmiş Vinorelbin Yüklü Lipozomların
Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.2:0.2:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE-Folat:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten
sonra kloroformun rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM,
pH: 7.4) ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, VNB
[VNB:toplam lipit (1:8 (ağırlık/ağırlık))] Tris tamponuna (20 mM, pH: 7.4)
eklenmiştir. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2
μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir. Ardından hapsedilmeyen serbest
haldeki VNB’yi uzaklaştırmak için 3.5 kDa por açıklığına sahip olan membran filtre
ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
3.7.9. Folat ile Aktif Hedeflendirilmiş PCX ve VNB Yüklü Lipozomların
Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.2:0.2:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE-Folat:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı kloroformda çözündükten
sonra kloroformun rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM,
pH: 7.4) ile hidrate edilmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlama sırasında, PCX (PCX:DPPC,
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1:33 molar oran) lipit karışıma ve VNB [VNB:toplam lipit (1:8 (ağırlık/ağırlık))] ise
Tris tamponuna (20 mM, pH: 7.4) eklenmiştir. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot
gazı altında sırasıyla 0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir.
Ardından hapsedilmeyen serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için 2000 rpm’de 10
dakika santrifüj işlemi uygulanmış, serbest haldeki VNB’yi uzaklaştırmak için 3.5 kDa
por açıklığına sahip olan membran filtre ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH:
7.4) 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir.
3.7.10. Folat ile Aktif Hedeflendirilmiş Rodamin İşaretli Lipozomların
Hazırlanması
40 mM konsantrasyonda (75:0.2:0.2:24.5:0.1 molar oran) DPPC:PEG2000DSPE-Folat:PEG2000-DSPE:Chol:DTPA-PE lipit karışımı ve Rodamin (0.1:100,
molar oran, Rhod:Total Lipit) kloroformda çözündükten sonra kloroformun
rotavaporda uzaklaştırılıp, oluşan filmin Tris tamponu (20 mM, pH: 7.4) ile hidrate
edilmesiyle hazırlanmıştır. Elde edilen lipozom dispersiyonu azot gazı altında sırasıyla
0.6, 0.4 ve 0.2 μm por çaplı polikarbonat filtrelerden geçirilmiştir. Ardından konjuge
olmayan serbest haldeki Rodamini uzaklaştırmak için 3.5 kDa por açıklığına sahip
olan membran filtre ile 4oC’de 5 L Tris tamponunda (20 mM, pH: 7.4) 12 saat boyunca
diyaliz edilmiştir.
3.8. Lipozom Dispersiyonlarının Karakterizasyon Çalışmaları
Karakterizasyon

çalışmaları

lipozomların

polarize

mikroskopta

görüntülenmesi, ortalama partikül büyüklüğü ve dağılımı ile zeta potansiyellerinin
ölçümü, fosfolipit miktarlarının tayin edilmesi ve hapsetme etkinliğinin saptanması ile
gerçekleştirilmiştir.
3.8.1. Lipozomların Polarize Mikroskopta Gözlenmesi
Tüm lipozom formülasyonları, lipozom veziküllerindeki fosfolipitten
kaynaklanan sarı-mavi çapraz yapıları ve lipozomların oluştuğunu görebilmek için 10x
büyütme oranı ile filtrasyon işleminden önce ve sonra polarize mikroskopta
incelenmiştir.
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3.8.2. Ortalama Partikül Boyutu ve Dağılımı ile Zeta Potansiyel Değerleri
Hazırlanan lipozom dispersiyonlarının ortalama partikül büyüklükleri ve
büyüklük dağılımları dinamik ışık saçılımı (Dynamic Light Scattering) metoduna göre
25°C’de Nano-Zeta Sizer ile ölçülmüştür. Zeta potansiyelleri de aynı cihaz ile
saptanmıştır.
3.8.3. Hapsetme Etkinliği
Hapsetme etkinliği, lipozom içerisinde hapsedilen ilacın, lipozomları
hazırlama esnasında eklenen ilk ilaç miktarına oranlanması olarak tanımlanmaktadır.
Lipozomların yüzde hapsettikleri ilaç miktarını bulabilmek için, 50 µL lipozom
dispersiyonu 50 µL SDS-Tris (1% w/v) ve 900 µL metanol içerisinde 30 sn
vortekslenerek parçalanmış ve açığa çıkan VNB ve PCX konsantrasyonları HPLC
metodu ile direkt olarak tayin edilmiştir. Lipozom formülasyonları içindeki ilaç
konsantrasyonları, örneklerin HPLC’de verdikleri eğri altı alan değerlerinin
kalibrasyon denkleminde yerine konmasıyla hesaplanmıştır. Hapsetme etkinliği
yüzdesi aşağıda verilen Eşitlik 3.1. ile hesaplanmıştır:

𝐻𝐸 % =

𝐻𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑃𝐶𝑋 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑉𝑁𝐵 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑙𝑘 𝑖𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑙𝑎ç 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

× 100

(3.1.)

3.8.4. Fosfolipit Miktar Tayini
Hazırlanan tüm lipozom formülasyonlarının fosfor içeriği Rouser yöntemine
(230) göre tespit edilmiştir. Bu amaçla, standart doğru çözeltileri için 0.5 mM
NaH2PO4.H2O çözeltisinden tüplere eklenen çeşitli miktarlar (0/ 40/ 60/ 80/ 100/ 120/
160 μL) ve test çözeltisi olarak 40 nM konsantrasyonda fosfolipit içerecek şekilde
seyreltilen lipozom formülasyonları 180oC’lik su banyosunda kuruyana kadar
tutulmuş ardından üzerlerine %70’lik perklorik asit çözeltisi eklenmiştir. Çözelti
renksiz hale gelip oda sıcaklığına ulaşıldığında her tüpe distile su, %1.25’lik amonyum
molibdat çözeltisi ve %5’lik askorbik asit çözeltisi ilave edilmiş, 5 dk 100oC’lik su
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banyosunda

tutulmuştur.

Oda

sıcaklığına

getirilen

çözeltilerin

absorbansı

spektrofotometrik olarak 797 nm dalga boyunda okunmuştur.
3.9. Lipozomlardan İn vitro İlaç Salım Çalışmaları
PCX

ve

VNB’nin

nanoboyutlu,

pasif

ve

aktif

hedefli

lipozom

formülasyonlarından in vitro salım çalışmaları por çapı 6-8 kDa molekül ağırlığı olan
diyaliz membranı kullanılarak diyaliz metodu ile 37 ± 1°C’de salım ortamı olan Tris
tamponunda (20 mM, pH=7.4) gerçekleştirilmiştir (231). Bu amaçla, diyaliz membranı
içindeki 1 mL lipozom dispersiyonu, 10 mL salım ortamı içerisinde dakikada 100
gidiş-geliş hareketi yapan çalkalayıcı içinde tutulmuştur. Belli zaman aralıklarında (15
dk, 30 dk, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 78 sa) salım ortamından 1 mL örnek
alınmış ve alınan bu örneğin yerine hacmi tekrar 10 mL’ye tamamlamak için salım
ortamına 1 mL taze Tris tamponu (20 mM, pH=7.4) ilave edilmiştir. Salım ortamına
geçen PCX ve VNB konsantrasyonu HPLC metodu ile tespit edilmiştir.
Lipozomlardan ilaç salım kinetikleri, In Vitro-In Vivo Kinetics Version 1.0.40
programı ile denklemlerden elde edilmiş ve bu doğru denklemlerinin eğim, R ve R2
katsayılarının saptanması ile belirlenmiştir.
3.10. Stabilite Çalışmaları
Buzdolabında saklanması tavsiye edilen lipozom formülasyonlarının stabilite
testleri 25oC sıcaklık ve %60± %5 bağıl nem bulunan ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla hazırlanan lipozom formülasyonlarından yaklaşık 3 mL hacmindeki örnekler
üzerlerinden azot gazı geçirilip ağzı sıkı kapalı flakonlar içerisine konmuş ve
formülasyonlar 25oC (%60± %5 bağıl nem) ve 4oC (%60± %5 bağıl nem) olmak üzere
iki farklı sıcaklıkta 3 ay boyunca bekletilerek stabilite çalışması yapılmıştır. 2., 7., 10.,
20., 30., 45., 60., 75., 90. günlerde lipozomlardan alınan örnekler, bekleme sırasında
lipozomlardan sızmış (leakage) olabilecek serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için
lipozom dispersiyonları 2000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiş ve serbest haldeki
VNB’yi uzaklaştırmak için 3.5 kDa por açıklığına sahip olan diyaliz membranı ile
4oC’de 5 L Tris tamponunda 12 saat boyunca diyaliz edilmiştir. Ardından lipozomların
içerdiği etkin madde miktarı, partikül büyüklüğü, PDI değerleri ve zeta potansiyeli
belirlenmiştir.
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3.11. Lipozomların 99mTc ile Radyoaktif Olarak İşaretlenmesi
Amfifilik şelat yapıcı ajan olarak DTPA-PE içeren lipozom formülasyonları
kalay indirgeme yöntemi kullanılarak

Tc ile işaretlenmiştir. Bu amaçla, 0.5 mL

99m

SnCl2.2H2O (1 mg.mL–1) ve 1.5 mCi aktiviteye sahip 0.2 mL % 0.9 NaCl içindeki
TcO4- çözeltisi lipozom formulasyonlarına eklenmiş ve 30 dk oda sıcaklığında

99m

inkübe edilmiştir. Lipozom yüzeyine bağlanmayan serbest haldeki

Tc’i

99m

uzaklaştırmak için, lipozom dispersiyonu por çapı 3.5 kDa olan diyaliz membranı
kullanılarak 5 L Tris (20mM, pH:7.4) tamponuna karşı +4ºC’de 6 sa diyaliz edilmiştir
(174, 232).
3.11.1. Radyoaktif İşaretleme Verimi
Radyoaktif işaretleme verimi hızlı İTK (instant thin layer chromatography,
ITLC) analizi ile belirlenmiştir. Hareketli faz olarak asit sitrat dekstroz çözeltisi ve
salin (1:1) kullanılmış ve hareketli fazın sürüklenme işlemi sonra erdikten sonra
plakları kesilerek, şeritlerdeki radyoaktivite gama sayacında okunmuştur (233).
3.12. İn Vitro Hücre Kültürü Çalışmaları
İn vitro hücre kültürü çalışmaları literatürde folat reseptör düzeyi normal
(A549) (234) ve yüksek (H1299) (235) olarak belirtilen insan ve in vivo çalışmalarda
kullanılan Lewis Lung Carcinoma (LLC-1) fare KHDAK hücreleri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 3 hücre hattı da adheren özelliktedir.
A549 hücreleri %1 Penisilin-Streptomisin, %1 Glutamin ve %10 Fetalbovin
serum içeren yüksek glukozlu DMEM besiyerinde; H1299 ve LLC-1 hücreleri ise %1
Penisilin-Streptomisin, %1 Glutamin ve %10 Fetalbovin serum içeren RPMI
besiyerinde büyütülmüştür.
3.12.1. Folat Reseptör Tayini
A549 ve H1299 KHDAK hücrelerinin folat reseptör düzeyleri akım sitometri
ile tespit edilmiştir. Folat reseptör-1 (FOLR-1) yüzey belirteci özgül monoklonal
antikorlar ile doğrudan işaretleme sonrasında akım sitometri cihazı ile ve FACSDiva
bilgisayar yazılımı kullanılarak 3 kez yapılmıştır.
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Bu amaçla 2 hücre hattı, hücre kazıma yöntemi ile kaldırılmış ve toplamda 6
örnek üzerinde akım sitometri analizi çalışmaları yapılmıştır. Her bir örnek için 2 flow
tüpü hazırlanmış, bunlardan biri FOLR-1 yüzey belirteci özgül monoklonal antikor ile
diğeri izotipik kontrol antikoru ile doğrudan işaretlenmiştir. İşaretleme sonrası,
FACSAria-II akım sitometri cihazı ile ve FACSDiva bilgisayar yazılımı kullanılarak
reseptör miktarı araştırılmıştır.
3.12.2. Rodaminle Konjuge Lipozom Formülasyonlarının Tümör
Hücreleri Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
Lipozom Formülasyonlarının Rodamin ile Konjugasyonu
Rodaminle konjuge (Rodamin işaretli) pasif ve Folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonları, sırasıyla bölüm 3.7.5. ve bölüm 3.7.10’da anlatıldığı şekilde
hazırlanmıştır.
Akım Sitometri Analizi
Rodaminle konjuge pasif hedeflendirilmiş lipozom, Rodaminle konjuge yüzeyi
folat ile modifiye edilmiş aktif hedeflendirilmiş lipozom ve kontrol grubu olarak
Rodamin işaretli olmayan lipozom formülasyonları PBS içinde seyreltilerek, 12
kuyucuklu plaklara 1 mM (n=3) konsantrasyonda 1 gün önce ekilmiş A549, H1299 ve
LLC-1 hücre hatlarının üzerine eklenmiştir. Hücreler 2, 4 ve 6 saat 37oC’de
inkübatörde bekletildikten sonra üzerlerindeki besiyerleri uzaklaştırılıp, A549 ve
H1299 hücreleri 100 µL Tripsin EDTA ile, LLC-1 hücreleri ise plaklara vurma
suretiyle kaldırılmıştır. Ardından, 500 µL besiyeri Tripsinlenen örneklere eklenmiş,
örnekler 1800 rpm’de 5 dk santrifüj edilip üzerindeki süpernatant atılmış, ardından
serum fizyolojik ile süspande edilen hücreler akım sitometri cihazında FACSDiva
yazılımı kullanılarak okunmuştur.
Tümör Hücresi Tutulumlarının Floresans Mikroskobu ile Görüntülenmesi
Rodaminle konjuge pasif hedefli ve Rodaminle konjuge folatla aktif hedefli
antikanser ilaç içermeyen lipozom formülasyonları PBS içinde seyreltilerek, 12
kuyucuklu plaklara 1 µM konsantrasyonda bir gün önce ekilmiş A549, H1299 ve LLC-
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1 hücre hatlarının üzerine eklenmiş ve 1 ile 2 saatlik inkübasyonlara bırakılmıştır.
İnkübasyon süresinin sonunda besiyerleri atılıp, kuyular PBS ile 3 kez yıkanmış,
ardından %4’lük formaldehit çözeltisi ile 15 dk fikse edilmiştir. Fikse edilen hücreler
üzerindeki formaldehit çözeltisi uzaklaştırılmış, hücreler tekrar PBS ile yıkanmış,
üzerlerine 1/1000 oranında seyreltilmiş 1.5 mL Triton X-100 eklenip 3 dk
beklendikten sonra tekrar PBS ile yıkanmıştır. Hücreleri boyamak için 750 nM
konsantrasyondaki 4′,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) çözeltisinden 700 µl eklenmiş
ve 30 dk inkübasyon sonunda 3 kez PBS ile yıkanarak floresans mikroskobu altında
incelenmiştir.
3.12.3. 99mTc ile İşaretli Lipozom Formülasyonlarının Tümör Hücreleri
Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
Bölüm 3.11’de anlatıldığı şekilde 99mTc ile işaretlenen aktif veya pasif hedefli
antikanser ilaç içermeyen lipozom formülasyonları PBS içinde seyreltilerek, 12
kuyucuklu plaklara 1 mM (n=3) konsantrasyonda bir gün önce ekilmiş A549, H1299
ve LLC-1 hücre hatlarının üzerine eklenmiştir. 4 saatlik inkübasyon süresi sonunda
bağlanmayan lipozom formülasyonlarını uzaklaştırmak için hücreler PBS ile 3 kez
yıkanmıştır. Ardından A549 ve H1299 tripsinizasyon, LLC-1 hücreleri el ile vurularak
kaldırılmış, toplam hacim 1 mL olacak şekilde kuyulara uygun besiyerleri ilave
edilmiştir. Radyoaktif işaretli lipozomların tümör hücre tutulumları gama sayacı ile
saptanmıştır.
Deney gruplarının yanı sıra radyoaktivitenin dilüsyonu ve zaman sebebiyle
azalması gibi faktörler göz önüne alınarak, kontrol numunesi hazırlanmıştır. Kontrol
numunesi için, hücrelere eklenen aynı miktar

Tc işaretli lipozom 1 mL besiyeri

99m

içinde süspande edilmiş ve bu çözeltinin aktivitesi okunmuştur.
Lipozom formülasyonlarının A549, H1299 ve LLC-1 hücreleri tarafından %
tutulumları Eşitlik 3.2.’de verilen formüle göre hesaplanmıştır:

% 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑙𝑢𝑚 =

𝐻ü𝑐𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 ×100
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑏𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖

(3.2.)
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3.12.4. Lipozom Formülasyonlarının İn Vitro Hücre Canlılığına
Etkisinin İncelenmesi
A549 ve H1299 Hücre Hatlarındaki Canlılığın MTT Analizi ile Saptanması
Uygun çözünürlük özelliklerine göre Cremephor içerisindeki serbest PCX ve
distile su içerisindeki serbest VNB, serbest PCX + VNB çözeltisi, antikanser ilaç
içermeyen aktif veya pasif hedefli lipozom formülasyonları ve tek ilaç (PCX veya
VNB) içeren folat ile aktif ve/veya pasif hedefli olan, kombine ilaç (PCX+ VNB)
içeren folat ile aktif veya pasif hedefli olan lipozom formülasyonlarının A549 ve
H1299 hücre hatları üzerindeki sitotoksik aktivite göstebileceği en düşük dozu bulmak
amacıyla, farklı konsantrasyonlarda hazırlanan ilaç çözeltileri hücre hatlarına
uygulanarak sitotoksisite elde edilebilecek uygun ilaç dozları (Inhibition concentration
50 (IC50 değeri)) hesaplanmıştır. Sitotoksisite MTT testi ile yapılmıştır.
Bunun için, kanser hücreleri besi yeri içinde (50 μl hacimde) 96 kuyucuklu
plaklara ilaç uygulanmasından 1 gece önce ekilmiş, hücrelerin üzerine farklı
konsantrasyonlarda Cremephor içerisindeki serbest PCX ve distile su içerisindeki
serbest VNB, serbest PCX + VNB çözeltisi, antikanser ilaç içermeyen pasif hedefli
lipozom formülasyonları ve tek ilaç (PCX veya VNB) içeren pasif hedefli olan
lipozom formülasyonları, kombine ilaç (PCX+ VNB) içeren pasif hedefli olan lipozom
formülasyonları (50 μl hacimde) ilave edilmiştir. 48 saat boyunca %5 CO2’li
inkübatörde kültürleri gerçekleştirildikten sonra sitotoksik etki kantitatif olarak
ölçülmüştür. Bu amaçla, hücrelerin üzerine 25 μl MTT eklenerek 4 saat inkübe
edilmiş, inkübasyon sonrası kuyulara 80 μl %45’lik dimetilformamid (DMF) içinde
çözülmüş %23 sodyumdodesilsulfat çözeltisi (SDS) (pH 4.7) eklenerek plaklar bir
gece etüvde bırakılmıştır. 12-15 saat sonra spektrofotometrik olarak 570 nm’de
ekstraksiyon tamponu olan SDS-DMF çözeltisine karşı absorbans değerleri
okunmuştur.
Yapılan

ön

deneme

sonucunda

folat

ile

aktif

hedefli

lipozom

formülasyonlarının (antikanser ilaç içermeyen aktif hedefli lipozom formülasyonları
ve tek ilaç (PCX veya VNB) içeren folat ile aktif hedefli olan, kombine ilaç (PCX+
VNB) içeren folat ile aktif hedefli olan lipozom formülasyonları) MTT çözeltisi ile
etkileşime girdiği saptanmıştır. Bu lipozom formülasyonlarının hücreler ile 48 saat’lik
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inkübasyonları sonunda kuyucuklara MTT eklenmeden önce kuyucuklardaki lipozom
formülasyonları uzaklaştırılıp, kuyucuklar PBS ile yıkanıp hücrelerin üzerine taze
besiyerleri eklenmiştir. Sonrasında hücrelerin üzerine 25 μl MTT eklenerek 4 saat
inkübe edilmiş, inkübasyon sonrası kuyulara 80 μl %45’lik DMF içinde çözülmüş %23
SDS (pH 4.7) eklenerek plaklar bir gece etüvde bırakılmıştır. 12-15 saat sonra
spektrofotometrik olarak 570 nm’de ekstraksiyon tamponu olan SDS-DMF çözeltisine
karşı absorbans değerleri okunmuştur.
LLC-1 Hücre Canlılığının Akım Sitometri ile Değerlendirilmesi
Serbest PCX çözeltisi, serbest VNB çözeltisi, serbest PCX + VNB çözeltisi,
antikanser ilaç içermeyen aktif veya pasif hedefli lipozom formülasyonları ve tek ilaç
(PCX veya VNB) içeren folat ile aktif veya pasif hedefli olan lipozom formülasyonları,
kombine ilaç (PCX+ VNB) içeren folat ile aktif veya pasif hedefli olan lipozom
formülasyonlarının LLC-1 hücrelerinin canlılığı üzerindeki etkileri Propidyum iyodür
(PI) boyası ile boyanan ölü hücrelerin akım sitometride analizi ile değerlendirilmiştir.
Bu amaçla serbest ilaçlar ve tüm lipozom formülasyonları 1 gün önceden 12
kuyucuklu plaklara ekilmiş LLC-1 hücrelerinin üzerine PBS ile seyreltilerek farklı
konsantrasyonlarda eklenmiş ve 48 saat boyunca, 37oC’de %5 CO2’li inkübatörde
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda hücreler 100 µL CellWash™
içinde resuspende edilmiş ve bu süspansiyon üzerine final konsantrasyon 25 ng.mL-1
olacak şekilde 5 µL PI boyası eklenmiştir. Karanlıkta, oda sıcaklığında 5 dk bekletilen
hücreler, 1 mL CellWash™ ile yıkanmış ve 1800 rpm’de 5 dk santrifüj edilmiştir.
Süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra, hücreler 150 µL CellWash™ içinde tekrar
süspande edilerek akım sitometride analiz edilmiştir.
3.13. İn Vivo Çalışmalar
İn vivo çalışmalar için Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulu’ndan izin alınmıştır (2019 tarih ve 2019/01-02 sayılı karar). Bu çalışmalar 40
adet C57BL/6 erkek fare üzerinde gerçekleştirilmiştir. Fareler H.Ü. Deney Hayvanları
Birimi bünyesinde yer alan Temel Onkoloji Araştırma Laboratuvarında 12 saat gece12 saat gündüzün sağlandığı, 22±2oC sıcaklıkta ve %50 nem oranının bulunduğu
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standart bakım koşullarında tutulmuştur. Fareler pellet yem ile beslenmiş, verilen su
ve talaşlar otoklav ile sterilize edilmiştir.
40 fareye subkütan olarak 100 µl PBS içinde 500.000 LLC-1 hücreleri enjekte
edildikten 10-15 gün sonra sırtlarında eşgenik akciğer tümör modeli geliştirilmiştir.
Ardından fareler 16 tanesi biyoağılım ve görüntüleme çalışmaları, 24 tanesi ise tedavi
etkinliğinin izlenmesi için 2 gruba ayrılmıştır.
Biyodağılım ve görüntüleme çalışmalarında sadece pasif ve folat ile aktif
hedefli kombine ilaç içeren (PCX+ VNB)

Tc ile radyoaktif olarak işaretlenmiş

99m

lipozom formülasyonlarının sintigrafik görüntüleme etkinlikleri gama kamera ile
görüntülenmiş ve organ tutulumları gama sayıcı ile saptanmıştır.
İlaç içermeyen folat ile aktif hedefli lipozom formülasyonu, serbest haldeki
PCX+ VNB çözeltisi ve kombine ilaç (PCX+ VNB) içeren folat ile aktif hedefli
lipozom formülasyonlarının eşgenik akciğer tümör modeli oluşturulmuş fareler
üzerindeki tedavi etkinliği izlenmiştir. Bu amaçla tedavi süresince tümör büyümesinin
inhibisyonu ile hayvanların ağırlıklarındaki değişim saptanmış ve tedavi öncesi ve
sonrası çekilen Mikro-BT görüntüleri değerlendirilmiştir.
3.13.1. Biyodağılım Çalışması
Tümörün uygun boyuta (100 mm3) gelmesini takiben kombine ilaç yüklenmiş
folat ile tümöre aktif veya pasif hedefli 99mTc ile radyoişaretli lipozom formülasyonları
intravenöz yoldan uygulanmıştır. Farelerden 6. ve 24. saatlerde önce düşük doz
ketamin+ ksilazin (ketamin 200 mg.kg-1; ksilazin 10 mg.kg-1) anesteziklerinin
intraperitoneal yoldan uygulanması ile uyutularak kan alınmış, sonrasında yüksek doz
ketamin+ ksilazin (ketamin 400 mg.kg-1; ksilazin 20 mg.kg-1) anestezikleri ile
sakrifiye edilmiştir. Ardından, farelerden kan ve doku (kalp, akciğer, karaciğer, dalak,
böbrek, incebarsak, kalın barsak, tümör, kas ve kemik) örnekleri alınarak, tutulan
radyoaktivite miktarları gama sayıcıda ölçülmüştür.
Bu örneklerin yanı sıra, radyoaktivitenin zamana bağlı olarak azalması göz
önüne alınarak, kontrol numunesi hazırlanmıştır. Kontrol numunesi için, darası
alınmış tüp içerisinde bulunan, ağırlığı ölçülmüş, farelere uygulanan formülasyonlar
ile aynı aktiviteye sahip 99mTc işaretli lipozom formülasyonu eklenmiş ve bu çözeltinin
aktivitesi 4. ve 24. saatlerde örneklerle birlikte okunmuştur.
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Lipozom formülasyonlarının dokular içerisindeki tutulumu aşağıda verilen
Eşitlik 3.3.’e göre hesaplanmıştır:
% 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑧 ⁄
𝐺𝑟𝑎𝑚 𝐷𝑜𝑘𝑢 =

𝐷𝑜𝑘𝑢𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐷𝑜𝑧𝑢⁄
𝐸𝑛𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐷𝑜𝑧
𝐷𝑜𝑘𝑢 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)

× 100

(3.3.)

3.13.2. Gama Kamera ile Planar Sintigrafik Görüntüleme
Tümörün uygun boyuta (100 mm3) gelmesini takiben, düşük doz ketamin+
ksilazin (ketamin 200 mg.kg-1; ksilazin 10 mg.kg-1) anesteziklerinin intraperitoneal
yoldan uygulanması ile uyutulan farelere, kombine ilaç yüklenmiş folat ile tümöre
aktif veya pasif hedefli 99mTc ile radyoişaretli lipozom formülasyonları (yaklaşık 150
µL hacimde 500 µCi radyoaktivitede) intravenöz yoldan uygulanmıştır. Ardından
farelerden 1., 3., 6. ve 24. saatte gama kamera ile 256x256 matrikste 1,33 zoomda
planar sintigrafik görüntüler alınmıştır.
3.13.3. Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi
Tümörün uygun boyuta (100 mm3) gelmesini takiben tedavi grubundaki
fareler, her grupta n=8 fare olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14.
günlerde kontrol grubu olan 1. gruptaki farelere ilaç içermeyen folat ile aktif
hedeflendirilmiş lipozom formülasyonu, 2. gruptaki farelere serbest PCX+ VNB
çözeltisi ve 3. gruptaki farelere kombine ilaç içeren folat ile aktif hedeflendirilmiş
lipozom formülasyonu intraperitoneal yoldan 14 gün boyunca uygulanmıştır.
Tümör Büyüme İnhibisyonunun Saptanması
Bölüm 3.13.3’te belirtilen tüm gruplardaki eşgenik akciğer tümör modeli
geliştirilmiş farelerin tedaviye başlamadan önce ve tedaviye başladıktan sonra her
enjeksiyon öncesi en ve boy olarak tümör çapları caliper ile ölçülmüş, ölçülen bu
değerlerin geometrik ortalaması alınarak tümör boyutları hesaplanmıştır.
Farelerin Vücut Ağırlıklarındaki Değişimin Saptanması
Bölüm 3.13.3’te belirtilen tüm gruplarda eşgenik akciğer tümör modeli
geliştirilmiş farelerin tedaviye başlamadan önce ve tedaviye başladıktan sonra her
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enjeksiyon öncesi ağırlıkları ölçülmüştür. Farelerin ağırlıklarındaki düşüşler
incelenmiştir.
Mikro-BT Görüntülerinin Değerlendirilmesi
Bölüm 3.12.2’de belirtilen tüm gruplarda eşgenik akciğer tümör modeli
geliştirilmiş farelerin tedaviye başlamadan önce ve tedavi sonunda Mikro-BT
görüntüleri alınmıştır. Birimi mm3 olan tümör hacimleri aşağıdaki verilen Eşitlik 3.4.
ile hesaplanmıştır:
𝑇ü𝑚ö𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠𝑡 ç𝑎𝑝 × 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ç𝑎𝑝 × ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ç𝑎𝑝 × 0.52

(3.4.)

3.14. İstatistiksel analizler
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel açıdan fark olup
olmadığını değerlendirmek için istatistiksel analizler yapılmıştır. Deneylerden elde
edilen veri sayıları 30’dan az olduğu için, değerlendirmelerde parametrik olmayan test
yöntemleri uygulanmış, karşılaştırılan grup sayısına göre; iki grubun karşılaştırılması
için Mann Whitney U testi, üç veya daha fazla grubun karşılaştırılması için ise Kruskal
Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Aynı grup içerisindeki farklıkları ifade etmek
için hücre kültürü ve in vitro çalışmaların sonuçlarında standart hata (SEM), diğer
çalışmaların sonuçlarında ise standart sapma (SD) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki
farklıları karşılaştırırken p<0.05 istatistiksel açıdan anlamlı olarak değerlendirilmiştir.
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4. BULGULAR
4.1. Lipozom Yapısına Giren Hammaddeler Üzerinde Yapılan
Kontroller
4.1.1. Fosfolipit
Fosfolipit İçeriği
Lipozomun temel bileşeni olan fosfolipit DPPC’nin firmadan elde edilen analiz
sertifikasına göre, fosfotidilkolin içeriği >%99’dur.
Fosfolipitin İTK ile Tanınması
Lipozomun temel bileşeni olan fosfolipit DPPC’nin Rf değerleri hesaplanmış
ve literatüre uygun şekilde 0.15 olarak bulunmuştur (174). DPPC’nin İTK
kromatogramı Şekil 4.1’de verilmiştir.

Şekil 4.1. DPPC’nin İTK kromatogramı.

Fosfolipitin DSC ile Tanınması
Lipozomun temel bileşeni olan fosfolipit DPPC’ye ait termal analiz eğrisi Şekil
4.2’de verilmiştir. Literatürle (174) uyumlu şekilde DPPC’nin faz geçiş sıcaklığının
53oC ve erime derecesinin yaklaşık 75oC olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4.2. DPPC’nin DSC termogramı.

Fosfolipitin IR Analizi ile Tanınması
Lipozomun temel bileşeni olan DPPC’nin IR analizinde yapısındaki esterlere
ait karbonil gerilme titreşimi 1690- 1760 cm-1 arasında, yapısındaki amide (N-H) ait
orta şiddetteki gerilme titreşimi 3300-3500 cm-1 arasında, yapısındaki amide ait (C-N)
gerilme titreşimi 1180-1360 cm-1 arasında ve yapısındaki alkanlara ait kuvvetli alifatik
(C-H) gerilme titreşimleri 2800-2970 cm-1 arasında görülmüştür. DPPC’nin kimyasal
yapısını IR analizi sonuçları ile karşılaştırılabilmek amacıyla kimyasal yapısı ve IR
spektrumu sırasıyla Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’te verilmiştir.

Şekil 4.3. DPPC’nin kimyasal yapısı (174).
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Şekil 4.4. DPPC’nin IR spektrumu.

4.1.2. Kolesterol
Kolesterolün İTK ile Tanınması
Kolesterol’ün Rf değerleri hesaplanmıştır ve literatüre (174) uygun şekilde 0.95
olarak bulunmuş ve bu sonuca ait İTK kromatogramı Şekil 4.5’te verilmiştir.

Şekil 4.5. Kolesterol’ün İTK Kromatogramı.
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Kolesterolün DSC ile Tanınması
Kolesterole ait termal analiz eğrisi Şekil 4.6’da verilmiştir. Literatürle (174)
uyumlu şekilde faz geçiş sıcaklığının 47oC, erime derecesinin ise 154oC civarında
olduğu gözlenmiş ve bu sonuçlara ait DSC termogramı Şekil 4.6’da verilmiştir.

Şekil 4.6. Kolesterolün DSC termogramı.

Kolesterolün Erime Derecesi Tayini
DSC analizinin yanı sıra, kılcal tüp içerisine yerleştirilen kolesterolün erime
derecesi, erime derecesi tayin cihazı ile 148-149oC olarak bulunmuştur.
Kolesterolün IR Analizi ile Tanınması
Kolesterole ait IR spektrumunda yapısındaki hidroksi grubuna (O-H) ait
gerilme titreşimleri 3200-3600 cm-1 arasında, siklik ve düz alkanlara ait geniş torbamsı
orta kuvvetteki gerilme titreşimleri 3010-3100 cm-1 arasında, alkene ait titreşimler ise
1610-1680 cm-1 arasında gözlenmiştir. Kolesterolün kimyasal yapısını IR analizi
sonuçları ile karşılaştırılabilmek amacıyla kimyasal yapısı ve IR spektrumu sırasıyla
Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de verilmiştir.
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Şekil 4.7. Kolesterolün kimyasal yapısı (174).

Şekil 4.8. Kolesterole ait IR sprektrumu.
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4.1.3. PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat
PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat’ın İTK ile Tanınması
PEG2000-DSPE ile PEG2000-DSPE-Folat hidrofilik polimerlerinin Rf değeri
literatüre uygun şekilde sırasıyla 0.76 (174) ve 0.56 (236) olarak hesaplanmış ve iki
polimere ait İTK kromatogramları Şekil 4.9’da verilmiştir.

Şekil 4.9. PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat’ın İTK kromatogramları.

PEG2000-DSPE’nin IR ile Tanınması
PEG2000-DSPE’ye ait olan IR spektrumunda yapısındaki amin grubuna ait
(N-H) gerilme titreşimleri 3500-3800 cm-1 arasında, alifatik alkanlara (C-H) ait
gerilme titreşimleri 2850-3000 cm-1 arasında, alken yapısına (C=C) ait gerilme
titreşimleri 2260-2155 cm-1 arasında, esterdeki karbonil grubuna (C=O) ait gerilme
titreşimleri 1725-1745 cm-1 arasında, P=O yapısına ait gerilme titreşimleri 1250-1300
cm-1 arasında, P-O yapısına ait gerilme titreşimleri ise 1030-1050 cm-1 arasında
gözlenmiştir. PEG2000-DSPE’nin kimyasal yapısını IR analiz sonuçları ile
karşılaştırılabilmek amacıyla kimyasal yapısı ve IR spektrumu sırasıyla Şekil 4.10 ve
Şekil 4.11’de verilmiştir.
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Şekil 4.10. PEG2000-DSPE’nin kimyasal yapısı (174).

Şekil 4.11. PEG2000-DSPE’nin IR spektrumu.
4.1.4. DTPA-PE
DTPA-PE’nin İTK ile Tanınması
DTPA-PE’nin Rf değerleri literatüre uygun şekilde 0.45 olarak hesaplanmış
(174) ve İTK kromatogramı Şekil 4.12’de verilmiştir.
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Şekil 4.12. DTPA-PE’nin İTK Kromatgramı.

DTPA-PE’nin IR ile Tanınması
Sentezlenen DTPA-PE’ye ait IR spektrumunda alifatik alkanlara (C-H) ait
gerilme titreşimleri 2850-3000 cm-1 arasında, estere ait karbonil (C=O) grubu
titreşimleri 1735-1750 cm-1 arasında, sekonder amine ait (N-H) bükülme titreşimleri
1640-1560 cm-1 arasında, sekonder amiddeki karbonile (C=O) ait gerilme titreşimleri
1630-1680 cm-1 arasında, ester ve amide ait (C-O) gerilme titreşimleri 1050-1300 cm1

arasında ve fosfor bileşiklerine ait (P-O) gerilme titreşimleri 1050-1030 cm-1 arasında

gözlenmiştir.

DTPA-PE’nin

kimyasal

yapısını

IR

analizi

sonuçları

ile

karşılaştırılabilmek amacıyla kimyasal yapısı ve IR spektrumu sırasıyla Şekil 4.13 ve
Şekil 4.14’te verilmiştir.
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Şekil 4.13. DTPE-PE’nin kimyasal yapısı (174).

Şekil 4.14. DTPA-PE’nin IR spektrumu.

4.1.5. Paklitaksel
PCX’in İTK ile Tanınması
Lipozomun lipit tabakasında hapsedilecek olan yüksek lipofilisiteye sahip PCX
ilaç molekülünün Rf değeri literatüre (236) uygun şekilde 0.675 olarak hesaplanmış ve
İTK kromatogramı Şekil 4.15’te verilmiştir.
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Şekil 4.15. PCX’in İTK Kromatogramı.

PCX’in Erime Derecesi Tayini
Kılcal tüp içerisine yerleştirilen PCX’in erime noktası literatüre (237) uygun
şekilde 2150C olarak tespit edilmiştir.
4.1.6. Vinorelbin
Vinorelbin’in İTK ile Tanınması
Lipozomların sulu iç çekirdeğine hapsedilen VNB ilaç molekülünün Rf değeri
literatüre (228) uygun şekilde Şekil 4.16’da da gösterildiği gibi 0.3 olarak
hesaplanmıştır.
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Şekil 4.16. VNB’in İTK Kromatogramı.

Vinorelbin’in Erime Derecesi Tayini
Kılcal tüp içerisine yerleştirilen VNB’nin erime noktası, literatüre (238) uygun
şekilde renk değiştirdiği nokta olan 180-1830C olarak tespit edilmiştir.
4.2. Etken Maddelerin UV Spektrumu ve Standart Doğrusunun
Çizilmesi
4.2.1. PCX’in UV Spektrumu ve Standart Doğrusunun Çizilmesi
Farmakope (239) ve literatürdeki çalışmaların (240) paralelinde PCX’in
maksimum absorbsiyona sahip olduğu dalga boyunun Şekil 4.17’de de gösterildiği
gibi 230 nm olduğu saptanmıştır. 6 serinin ortalaması alınarak Şekil 4.18’de verildiği
gibi kalibrasyon grafiği çizilmiş, denklem y=0.337x+ 0.001, R=0.9998 ve R2=0.9996
değeri elde edilmiştir.
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Şekil 4.17. PCX’in metanol içerisindeki UV spektrumu.

Şekil 4.18. PCX’in metanol içinde hazırlanan çözeltisinin standart doğrusu ve doğru
denklemi.
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4.2.2. Vinorelbin’in UV Spektrumu ve Standart Doğrusunun Çizilmesi
VNB’nin maksimum absorbsiyon piki verdiği dalga boyu Şekil 4.19 ve Şekil
4.20’de gösterildiği gibi 212 nm olarak saptanmıştır. 6 serinin ortalaması alınarak
kalibrasyon grafiği Şekil 4.21 ve Şekil 4.22’deki şekilde çizilmiş, sırasıyla metanol ve
Tris (20 mM, pH:7.4) tamponu için 2 ayrı denklem elde edilmiştir. Metanol çözeltisi
içindeki VNB’ye ait kalibrasyon denklemi y=0.0585x-0.1251, korelasyon ve
determinasyon katsayıları R=0.99985 R2=0.9997 olarak;

Tris tamponu içindeki

VNB’ye ait denklem y=0.0594x-0.1843, korelasyon ve determinasyon katsayıları
R=0.9999 R2= 0.9998 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 4.19. VNB’nin metanol içindeki UV spektrumu.

95

Şekil 4.20. VNB’nin metanol içinde hazırlanan çözeltisinin standart doğrusu ve
doğru denklemi.

Şekil 4.21. VNB’nin Tris tamponu (20 mM, pH:7.4) içindeki UV spektrumu.
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Şekil 4.22. VNB’nin Tris (20 mM, pH:7.4) içinde hazırlanan çözeltisinin kalibrasyon
doğrusu ve doğru denklemi.

4.3. Etken Maddelerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile
Analizi ve Kalibrasyon Doğrularının Çizilmesi
Aynı lipozom formülasyonu içerisindeki PCX ve VNB’nin kantitatif ayrımı
spektrofotometrik

olarak

saptanamadığı

için,

lipozomlara

hapsedilen

aynı

formülasyon içindeki PCX ve VNB miktarlarını saptamak amacıyla, literatürde
bulunmayan yeni bir HPLC metodu Bölüm 3.5’te anlatıldığı şekilde geliştirilmiştir.
4.3.1. PCX ve VNB için Kalibrasyon Doğrusunun Çizilmesi
6 serinin ortalaması alınarak her iki etken madde için de konsantrasyon-alan
grafiği Şekil 4.23 ve Şekil 4.24’te verildiği gibi çizilmiş, denklem, R ve R2 katsayıları
elde edilmiştir. PCX için denklem y=6329,6x+ 322.02, R=0.9998, R2=0.9997; VNB
için denklem y=12178x+ 312.29, R=0.9996 R2=0.9998 olarak hesaplanmıştır.
İstatistiksel değerlendirmeleri yapılmıştır.
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Şekil 4.23. PCX’in metanol içinde hazırlanan çözeltisinin standart doğrusu ve doğru
denklemi.

Şekil 4.24. VNB’nin metanol içinde hazırlanan çözeltisinin standart doğrusu ve
doğru denklemi.
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4.3.2. HPLC Metot Validasyonu
Doğrusallık
Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı Şekil 4.23 ile Şekil 4.24’te gösterildiği gibi stok
çözeltiden elde edilen ve etken maddeleri 6 farklı konsantrasyonda içeren numunelerin
analizi sonucu bulunan regresyon denklemi ve doğrusallığı gösteren R ve R2
katsayıları Tablo 4.1’de verilmiştir.
Tablo 4.1. PCX ve VNB’ye ait doğru denklemi ve validasyon parametreleri.
Parametreler
Regresyon Denklemi
R2
R
Doğrusallık Aralığı
LOD
LOQ

PCX

VNB

y = 6329.6x + 322.02
0.9996
0.9998
5-30 µg.mL-1
0.49 µg.mL-1
1.65 µg.mL-1

y = 12178x + 312.29
0.9996
0.9998
2-12 µg.mL-1
0.10 µg.mL-1
0.35 µg.mL-1

*Linear regresyon analizinin regresyon denklemindeki x µg.mL-1 birimindeki madde konsantrasyonu y
ise HPLC’de bulunan pik alanıdır.

Doğruluk
Analiz

yönteminin

doğruluğunu

değerlendirmek

amacıyla,

3

farklı

konsantrasyonda PCX ve VNB içeren numunelerin gün içi ve günler arası analizi
yapılmıştır. Tablo 4.2’de verilen doğruluk analizi sonuçları verilmiştir.

Tablo 4.2. Gün-içi ve günler-arası analiz sonuçları.
PCX
Konsantrasyon (µg.mL-1)

10

VNB

20

25

4

Gün-içi

8

10

Gün-içi

Ortalama

10.08±0.79

20.27±1.37

24.55±1.78

3.72±0.07

7.65±0.04

10.08±0.01

Standart sapma

0.14

0.20

0.09

0.04

0.06

0.06

Bağıl standart sapma

1.42

1.00

0.37

1.01

0.81

0.55

(%)
Günler-arası

Günler-arası

Ortalama

10.20±1.99

19.88±0.62

24.55±1.80

3.97±0.01

8.07±0.01

10.43±0.04

Standart sapma

0.17

0.30

0.10

0.07

0.13

0.19

Bağıl standart sapma

1.71

1.50

0.40

1.83

1.58

1.81

(%)
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Kesinlik ve Tekrarlanabilirlik
3 farklı konsantrasyonda PCX ve VNB içeren çözeltilerin 6 farklı serisinin gün
içi ve günler arası analiz sonuçları Tablo 4.3’te gösterilmiştir.
Ayrıca enjeksiyon ve sistem tekrarlanabilirliği ile kontrol edilen yöntem
kesinliğine ilişkin sonuçlar Tablo 4.3’te verilmiştir.
Tablo 4.3. Sistem ve enjeksiyon tekrarlanabilirliğine ait bulgular.
Sistem Tekrarlanabilirliği (n=6)

PCX

VNB

Konsantrasyon

20 µg.mL-1

8 µg.mL-1

Ortalama

22.32±0.12

7.93±0.01

Standart sapma

0.42

0.13

Bağıl standart sapma

1.89

1.62

Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği (n=10)

PCX

VNB

22.29±0.11

7.69±0.04

Standart sapma

0.17

0.08

Bağıl standart sapma

0.78

0.98

Ortalama

Duyarlılık
Yöntem duyarlılığı veya diğer adıyla analitik hassasiyet Tablo 1’de verilen
LOQ ve LOD değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. LOQ değerleri 3:1 sinyal:
gürültü oranı ile sırasıyla PCX ve VNB için 1.65 µg.mL-1ve 0.35 µg.mL-1 olarak; LOD
değerleri ise 10:1 sinyal gürültü oranı ile sırasıyla PCX ve VNB için 0.49 µg.mL-1 ve
0.10 µg.mL-1 olarak hesaplanmıştır.
Yöntem Tutarlılığı ve Sağlamlığı
Yöntem tutarlılığı, farklı 2 kişi tarafından hazırlanan numunelerden elde edilen
sonuçların ortalamasının karşılaştırılması suretiyle test edilmiş ve ortalamalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).
Yöntem sağlamlığı, kromatografik koşullar değiştirilip elde edilen sonuçların
optimize edilmiş koşullardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılması suretiyle test
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edilmiş ve bu sonuçlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir
(p>0.05).
Seçicilik
Etken maddelerden hazırlanan standart numunelerin analizi sonucu elde edilen
kromatogramlar ile lipozomlara hapsedilip lipozomun parçalanması sonucu açığa
çıkan etken maddelerden elde edilen kromatogramlar arasında fark bulunmamıştır
(Şekil 4.25).

Şekil 4.25. (A) Standart: PCX (15 µg.mL-1) ve VNB (10 µg.mL-1) çözeltiye, (B)
PCX ve VNB hapsedilmiş lipozom çözeltisine, (C) Etken madde
içermeyen lipozom çözeltisine ait HPLC kromatogramları.
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4.4. Lipozomların Önformülasyon Çalışmaları
Ön formülasyon çalışmaları sırasında farklı miktarda etken madde ile lipit
bileşimi içeren ve hazırlama sırasında ufak farklılıklar gösteren iki formülasyona ait
sonuçlar Tablo 4.4’de özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre, en küçük partikül boyutu ve
maksimum ilaç hapsetme etkinliğinde olan ve DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPAPE (75:24.5:0.4:0.1 molar oran) lipit bileşimine sahip lipozomlar uygun bulunmuştur.
Bu lipozom formülasyonu film metodu ile hazırlanmış, ardından ekstrüzyon ve ile
partikül boyutu küçültülüp, hapsedilmeyen ilaç moleküllerinin santrifüj ve/ veya
diyaliz ile uzaklaştırıldığı hazırlama yöntemi seçilmiştir.
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Tablo 4.4. Ön formülasyon çalışmalarında denenen lipozom formülasyonları.
Lipozom
Formülasyonu

Lipit Bileşimi
(Molar)

DPPC:Chol:
PEG2000DSPE:DTPA-PE

65:34.5:0.4:0.1

DPPC:Chol:
PEG2000DSPE:DTPA-PE

75:24.5:0.4:0.1

Başlangıç
PCX Miktarı
(mg.mL-1)
2.6

0.78

Başlangıç
VNB Miktarı
(mg.mL-1)
4.6

3.29

Hazırlama Metodu

Sonuç

-Film Metodu
-Polikarbonat filtreden
ekstrüzyon
(1x0.6 μm, 1x0.4 μm,
1x0.2 μm)
-Diyaliz ile enkapsüle
edilmeyen serbest ilaç
moleküllerinin uzaklaştırılması
-Film Metodu
-Polikarbonat filtreden
ekstrüzyon
(2x0.6 μm, 2x0.4 μm,
2x0.2 μm)
-Santifüj ile enkapsüle
edilmeyen PCX’in, diyaliz ile
enkapsüle edilmeyen VNB’nin
uzaklaştırılması

Büyük partikül büyüklüğünde
(yaklaşık 240 nm) lipozomlar elde
edilmiştir.
İlaç hapsetme verimi VNB için
yaklaşık %8 civarlarında bulunurken;
PCX için %1 civarında bulunmuştur.
Uygun partikül büyüklüğünde
(yaklaşık 150 nm) lipozomlar elde
edilmiştir.
İlaç hapsetme verimi VNB için
yaklaşık %20 civarlarında bulunurken;
PCX için %13 civarında bulunmuştur.
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4.5. Lipozomların Hazırlanması
Bölüm 3.7’de anlatıldığı gibi hazırlanan lipozom formülasyonlarının
kodlanması, lipit miktarları ve molar bileşimler Tablo 4.5’te verilmiştir.
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Tablo 4.5. Hazırlanan lipozom formülasyonlarının lipit miktarları ve molar bileşimleri.
Formülasyon Kodu

Formülasyon içeriği

Lipit Miktarı

Bileşim Yüzdeleri (%)

-1

(mmol.mL )
Lipo

DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE (Boş)

40

75:24.5:0.4:0.1

Lipo/PCX

DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE:PCX

40

75:24.5:0.4:0.1

Lipo/VNB

DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE:VNB

40

75:24.5:0.4:0.1

Lipo/PCX/VNB

DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE:PCX+VNB

40

75:24.5:0.4:0.1

Lipo/Rodamin

DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE:Rodamin

40

75:24.5:0.4:0.1

Fol-Lipo

DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE (Boş)

40

75:24.5:0.4:0.1

Fol-Lipo/PCX

DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:PCX

40

75:24.5:0.4:0.1

Fol-Lipo/VNB

DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:VNB

40

75:24.5:0.4:0.1

Fol-Lipo/PCX/VNB

DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE: PCX+VNB

40

75:24.5:0.4:0.1

Fol-Lipo/Rodamin

DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:Rodamin

40

75:24.5:0.4:0.1
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4.6. Lipozomların Karakterizasyonu
Lipozom formülasyonlarına ait ortalama partikül boyutu, polidispersite indeksi
(PDI), zeta potansiyel, ilaç hapsetme kapasitesi ve fosfolipit miktar tayinine ilişkin
bulgular Tablo 4.6’de verilmiştir.
Hem aktif hem de pasif hedefli lipozomlar için partikül büyüklüğü ve zeta
potansiyel değerleri in vitro ve in vivo uygulamalar için uygun bulunmuştur.
Partikül boyutu aktif hedefli lipozom formülasyonlarında pasif hedefli olanlara
göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
İlaç içermeyen lipozom formülasyonlarının partikül boyutu, lipozomun içine
ilaç yüklenmesine bağlı olarak, tek veya iki ilaç içeren lipozom formülasyonlarına,
göre istatistiksel açıdan önemli derecede küçük bulunmuştur (p<0.05)
Ayrıca kombine (PCX+ VNB) ilaç hapsedilmiş lipozom formülasyonlarının
partikül boyutu, tek ilaç hapsedilenlere göre daha büyük bulunmuştur; ancak bu fark
istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05).
Rodaminle işaretli lipozom formülasyonları dışındaki tüm formülasyonların
zeta potansiyelleri partiküllerin agregasyonunu önlemeye uygun değerde bulunmuş
olup, bu değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır
(p>0.05). Ancak, lipit yapıya katılan rodaminin lipozomdaki zeta potansiyel değerini
istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşürdüğü saptanmıştır (p<0.05).
Tüm lipozom formülasyonlarında PDI değerleri 0.1-0.2 arasında bulunmuştur.
Kombine ilaç hapsedilmiş lipozom formülasyonlarındaki ilaçların hapsetme
yüzdesi, tek ilaç hapsedilenlere göre bir miktar fazla bulunmuştur; ancak bu fark
istatistiksel açıdan anlamsızdır (p>0.05).
Tüm lipozom formülasyonlarının içerdiği fosfolipit miktarı benzer bulunup
(p>0.05), formülasyonların fosfolipit içeriğinin lipozomun yapısal bütünlüğünü
korumaya katkı sağlayacak değerde olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 4.6. Lipozom formülasyonlarına ait karakterizasyon sonuçları (n=6) (Ort±SD).
Lipozom
Formülasyonları

Ortalama Partikül
Boyutu (nm) ± SD

PDI

Zeta Potansiyel
(mV) ± SD

Hapsetme Kapasitesi
(%) ± SD
İlaç içermemektedir

Fosfolipit Verimi (%)

Lipo

120 ± 1.1

0.210

-9.1 ± 1.5

84,45±5,2

Lipo/PCX

148 ± 0.9

0.105

-8.8 ± 0.8

13.01 ± 1.2

80,3±4,7

Lipo/VNB

144 ± 1.6

0.208

-7.9 ± 0.6

20.03 ± 1.9

80,45±4,9

Lipo/PCX/VNB

152 ± 1.4

0.205

-8.4 ± 0.9

17.04 ± 1.4 (PCX)

82,48±4,2

23.45 ± 2.3 (VNB)
Lipo/Rodamin

185 ± 1.3

0.237

-3.2 ± 0.4

İlaç içermemektedir

81,56±3,5

Fol-Lipo
Fol-Lipo/PCX

140 ± 1.7
186 ± 1.5

0.175

-9.3 ± 1.1
-8.3 ± 0.8

İlaç içermemektedir
13 ± 0.9

80,69±3,4
81,64±4,4

Fol-Lipo/VNB

180 ± 1.2

0.193

-8.6 ± 1.0

14.38 ± 1.2

80,20±3,8

Fol-Lipo/PCX/VNB

192 ± 1.4

0.198

-8.1 ± 0.7

18.4 ± 1.5 (PCX)

82,53±5,1

23.42 ± 2.1 (VNB
Fol-Lipo/Rodamin

192 ± 1.6

0.215

-3.83 ± 0.3

İlaç içermemektedir

83,74±5,4
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4.7. Lipozomlardan İn Vitro İlaç Salım Çalışmalarına ait Bulgular
Lipo/PCX, Lipo/PCX/VNB, Fol-Lipo/PCX ve Fol-Lipo/PCX/VNB lipozomal
formülasyonlarından
Lipo/PCX/VNB,

PCX ilaç

salımına ilişkin çalışmalar ile

Fol-Lipo/VNB

ve

Fol-Lipo/PCX/VNB

Lipo/VNB,
lipozomal

formülasyonlarından VNB ilaç salımına ilişkin çalışmalar Bölüm 3.9’da anlatıldığı
şekilde yapılmıştır.
Şekil 4.26’da PCX’in tüm lipozom formülasyonlarından da 78 saatin sonunda
yaklaşık %70’inin salındığı, VNB’nin (p>0.05) veya aktif hedefleme için kullanılan
PEG-DSPE-Folat’ın (p>0.05) PCX salımını etkilemediği görülmektedir. PCX’nin
kümülatif salım yüzdelerinin İn Vitro-İn Vivo programına aktarılması ile elde edilen
salım kinetiğine ait değerler ise Tablo 4.7’de verilmiştir. Elde edilen R2 değerleri göz
önüne alındığında, en yüksek R2 değerleri Langenbucher modelinde bulunduğu için
PCX’nin lipozomlardan Langenbucher kinetiğine uygun şekilde salındığı sonucuna
varılmıştır.
P C X İn V it r o S a lım G r a f iğ i
80

F o l- L ip o /P C X /V N B

K ü m ü la t if S a lım ( % )

F o l- L ip o /P C X
L ip o /P C X /V N B

60

L ip o /P C X

40

20

0
0

.2

5

0

.5

1

2

4

8

1

2

2

4

3

0

3

6

4

8

5

4

7

2

7

8

Z a m a n ( s a a t)

Şekil 4.26. PCX molekülünün PCX hapsedilmiş lipozom formülasyonlarından salım
grafiği.
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Tablo 4.7. PCX hapsedilmiş lipozom formülasyonlarının Tris tamponu (20 mM,
pH:7.4) içindeki salım kinetiklerinin değerlendirilmesi.
Lipozom

Langenbucher

Formülasyonu

m

R2

Higuchi
m

R2

00 Kinetik
m

R2

Lipo/PCX

0.0608

0.9796

7.6484

0.8941

0.7397 0.7159

Lipo/PCX/VNB

0.0634

0.9796

7.7435

0.8879

0.7478 0.7087

Fol-Lipo/PCX

0.0571

0.9772

7.3929

0.8982

0.7168 0.7228

Fol-

0.0589

0.9797

7.4252

0.8923

0.7187 0.7155

Lipo/PCX/VNB

Şekil 4.27’de ise VNB’nin tüm lipozom formülasyonlarından ilk 4 saat içinde
%100’ünün salındığı, PCX’in (p>0.05) veya aktif hedefleme için kullanılan PEGDSPE-Folat’ın (p>0.05)

VNB salımını etkilemediği görülmektedir. VNB’nin

kümülatif salım yüzdelerinin İn Vitro-İn Vivo programına aktarılması ile elde edilen
salım kinetiğine ait değerler ise Tablo 4.8’de verilmiştir. Elde edilen R2 değerleri göz
önüne alındığında, en yüksek R2 değerleri Higuchi modelinde bulunduğu için
VNB’nin lipozomlardan Higuchi kinetiğine uygun şekilde salındığı sonucuna
varılmıştır.
İlaç salım çalışmasının 4. saatinde PCX molekülünün yaklaşık %35’i
formülasyonlardan salınırken, VNB molekülünün tamamının (%100) salınması, iki
etken maddenin salım hızları arasında istatistiksel açıdan önemli bir farkın (p<0.05)
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar hidrofilik özelliğe sahip VNB ilaç molekülünün
PCX molekülüne göre çok daha hızlı biçimde lipozomlardan salındığını
göstermektedir.
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V N B İn V itr o S a lım G r a fiğ i

K ü m ü la t if S a lım ( % )

150

F o l- L ip o /P C X /V N B
F o l-L ip o /V N B

100

L ip o /P C X /V N B
L ip o /V N B
50

0
0

.2

5

0

.5

1

2

4

Z a m a n ( s a a t)

Şekil 4.27. VNB molekülünün VNB içeren lipozom formülasyonlarından salım
grafiği.

Tablo 4.8. VNB hapsedilmiş lipozom formülasyonlarının Tris tamponu (20 mM,
pH:7.4) içindeki salım kinetiklerinin değerlendirilmesi.
Lipozom
Formülasyonu

Modifiye
Langenbucher
m
R2
0.2023 0.9997
Lipo/VNB
0.1867 0.9998
Lipo/PCX/VNB
0.1926 0.9993
Fol-Lipo/VNB
Fol-Lipo/PCX/VNB 0.1864 0.9990

Higuchi
m
65.1266
57.1246
59.2561
55.5501

R2
0.9998
0.9999
0.9996
0.9992

00 Kinetik
m
33.1207
22.1133
23.0298
21.3423

R2
0.9854
0.9743
0.9809
0.9582

4.8. Lipozomların Stabilite Çalışmalarına ait Bulgular
Buzdolabında saklanması tavsiye edilen PCX ve/veya VNB içeren lipozom
formülasyonlarının 90 günlük stabilite testleri hem 25oC sıcaklık ve %60± %5 bağıl
nem bulunan ortamda hem de buzdolabı sıcaklığında (4oC ve %60± %5 bağıl nem)
Bölüm 3.10’da anlatıldığı şekilde yapılmıştır.
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4.8.1. PCX İçeren Lipozomların Stabilite Çalışmasına İlişkin Bulgular
PCX içeren lipozomların stabilite çalışmalarına ilişkin sonuçlar Tablo 4.9 ve
Tablo 4.10’da verilmiştir.
Buzdolabında saklanan lipozom formülasyonlarının partikül boyutunda 45.
güne kadar istatistiksel açıdan önemli derecede bir farklılık gözlenmemiştir (p> 0.05).
Ayrıca, aynı sıcaklık ve nemde saklanan lipozomlarda hapsedilen PCX
miktarındaki değişim 30 gün boyunca istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05).
Partikül büyüklüğü ile paralel olarak lipozomlara ait PDI değerlerinde de 30
gün boyunca önemli derecede fark gözlenmemiştir (p>0.05).
Buzdolabında saklanan lipozom formülasyonlarının zeta potansiyel değerleri
45. günden itibaren anlamlı derecede (p< 0.05) değişmeye başlamıştır.
Oda sıcaklığında saklanan lipozom formülasyonlarının partikül büyüklüğünde
30. günden itibaren istatistiksel açıdan önemli derecede büyüme gözlenmiştir
(p<0.05).
Ayrıca aynı sıcaklıkta saklanan lipozomlarda hapsedilen PCX miktarında 30.
günden itibaren istatistiksel açıdan önemli derecede azalma meydana gelmiştir
(p<0.05).
Partikül büyüklüğü ile paralel olarak lipozomlara ait PDİ değerlerinde de 30.
günden itibaren önemli derecede (p<0.05) artış gözlenmiştir.
Oda sıcaklığında saklanan lipozomların zeta potansiyel değerlerinde de 30.
günden itibaren anlamlı (p<0.05) değişimler gözlenmeye başlanmıştır.
Sadece PCX hapsedilmiş lipozom formülasyonlarının partikül boyutu, PCX
miktarı, zeta potansiyelleri ve PDİ değerlerindeki değişimin ve PCX+ VNB
hapsedilmiş lipozomlardaki değişimlere paralel olduğu gözlenmiştir.

112

Tablo 4.9. Farklı sıcaklıklarda ve nemde bekletilen Lipo/PCX formülasyonunun partikül büyüklüğü, içte tutulan PCX miktarı, PDİ ve
zeta potansiyel değerlerindeki değişimler.
Lipo/PCX
4oC

25oC

Ort. Part.
Boyutu (nm)

PCX miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta
Potansiyel
(mV)

Ort. Part.
Boyutu (nm)

PCX miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta Potansiyel
(mV)

2

148 ± 0.9

101.4 ± 5.6

0.11

-8.8 ± 0.8

148 ± 0.9

101.4 ± 5.6

0.10

-8.8 ± 0.8

7

149 ± 1.5

100.8 ± 4.8

0.10

-9.1 ± 0.4

153 ± 1.1

99.3 ± 4.6

0.14

-10.1 ± 0.4

10

146 ± 2.1

97.63 ± 3.9

0.14

-8.6 ± 0.5

155 ± 1.2

95.2 ± 6.1

0.12

-13.4 ± 0.6

20

152 ± 1.3

98.34 ± 4.4

0.13

-9.9 ± 0.9

160 ± 0.8

92.6 ± 3.8

0.24

-12.2 ± 1.1

30

157 ± 1.7

97.42 ± 6.2

0.21

-15.4 ± 1.1

183 ± 1.3

85.14 ± 5.4

0.43

-20.4 ± 0.7

45

195 ± 1.4

89.81 ± 3.7

0.45

-17.7 ± 0.3

226 ± 2.3

78.32 ± 4.7

0.46

-19.6 ± 0.8

60

213 ± 1.2

89.27 ± 2.9

0.37

-18.1± 0.7

245 ± 1.9

76.13 ± 6.3

0.35

-22.3 ± 1.9

75

231 ± 2.2

84.13 ± 4.5

0.54

-19.3± 0.4

274 ± 2.1

69.42 ± 5.7

0.50

-24.5 ± 1.5

90

236 ± 1.9

82.52 ± 5.1

0.49

-20.1± 1.2

292 ± 1.5

65.4 ± 2.9

0.41

26.8 ± 0.9

Zaman
(Gün)
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Tablo 4.10. Farklı sıcaklıklarda ve nemde bekletilen Lipo/PCX/VNB formülasyonunun partikül büyüklüğü, içte tutulan PCX miktarı,
PDİ ve zeta potansiyel değerlerindeki değişimler.
Lipo/PCX/VNB
4oC

25oC

Ort. Part.
Boyutu (nm)

PCX miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta
Potansiyel
(mV)

Ort. Part.
Boyutu
(nm)

PCX miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta Potansiyel
(mV)

2

152 ± 1.4

132.6 ± 5.8

0.21

-8.4 ± 0.7

152 ± 1.4

132.6 ± 5.8

0.21

-8.4 ± 0.7

7

154 ± 1.3

132 ± 6.1

0.19

-8.5 ± 0.3

154 ± 1.3

130.4 ± 5.4

0.20

-12.3 ± 0.2

10

151 ± 0.9

129.4 ± 6.3

0.13

-7.5 ± 0.8

158 ± 0.7

128.3 ± 5.1

0.19

-14.4 ± 0.6

20

159 ± 1.5

126.1 ± 5.9

0.18

-13.6 ± 0.6

178 ± 0.4

126.2 ± 6.5

0.16

-17.5 ± 0.3

30

154 ± 0.8

128.7 ± 4.7

0.14

-19.4 ± 0.9

196 ± 0.9

120.5 ± 4.9

0.22

-20.6 ± 0.5

45

193 ± 0.6

122.8 ± 7.1

0.41

-20.7 ± 1.0

218 ± 1.2

119.8 ± 5.2

0.37

-24.2 ± 0.7

60

220 ± 1.1

120.2 ± 6.2

0.56

-18.2 ± 0.7

245 ± 1.1

115.2 ± 4.8

0.43

-23.5 ± 0.9

75

229 ± 0.7

119.3 ± 5.4

0.47

-21.3 ± 1.2

268 ± 0.8

100.3 ± 3.9

0.38

-19.1 ± 1.0

90

238 ± 0.4

110.9 ± 5.7

0.39

-20.9 ± 1.1

297 ± 1.0

90.4 ± 4.5

0.54

-22. 4± 0.8

Zaman
(Gün)
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Tablo 4.11. Lipo/PCX ve Lipo/PCX/VNB formülasyonlarının stabilite sonuçlarının
istatistiksel olarak karşılaştırılması.
Formülasyon
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)

Karşılaştırma
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen partikül boyutu
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen zeta potansiyel

Sonuç
p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen PDI

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen etken madde miktarı

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen partikül boyutu
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen zeta potansiyel

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen PDI
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen etken madde miktarı

p<0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen partikül boyutu

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen zeta potansiyel

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen PDI

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen etken madde
miktarı
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen partikül boyutu
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen zeta potansiyel
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen PDI
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen etken madde
miktarı

p>0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05

Tablo 4.11’den de görüldüğü üzere farklı iki sıcaklık ve nemde saklanan aynı
lipozom formülasyonları arasında 4 parametre (partikül boyutu, etken madde miktarı,
zeta potansiyel ve PDİ) için istatistiksel açıdan önemli derecede fark gözlenmektedir.
Bu fark stabilite koşullarının formülasyonlar üzerine etkisinden kaynaklanmaktadır.
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4.8.2. VNB İçeren Lipozomların Stabilite Çalışmasına İlişkin Bulgular
VNB içeren lipozomların stabilite çalışmalarına ilişkin sonuçlar Tablo 4.12 ve
Tablo 4.13’te verilmiştir.
Buzdolabında saklanan lipozom formülasyonlarının partikül büyüklüğünde 45.
güne kadar istatistiksel açıdan önemli derecede bir farklılık gözlenmemiştir (p> 0.05).
Ayrıca aynı sıcaklıkta saklanan lipozomlarda hapsedilen VNB miktarındaki
değişim 30 gün boyunca istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05).
Partikül büyüklüğü ile paralel olarak lipozomlara ait PDI değerlerinde de 45.
günden itibaren önemli derecede (p<0.05) artış gözlenmiştir.
Buzdolabında saklanan lipozom formülasyonlarının zeta potansiyel değerleri
45. günden itibaren anlamlı derecede (p<0.05) değişmeye başlamıştır.
Oda sıcaklığında saklanan lipozom formülasyonlarının partikül büyüklüğünde
30. günden itibaren istatistiksel açıdan önemli derecede büyüme gözlenmiştir
(p<0.05).
Ayrıca aynı sıcaklıkta ve nemde saklanan lipozomlarda hapsedilen VNB
miktarında 30. günden itibaren istatistiksel açıdan önemli derecede azalma meydana
gelmiştir (p<0.05).
Partikül büyüklüğü ile paralel olarak lipozomlara ait PDI değerlerinde de 30.
günden itibaren önemli derecede (p<0.05) artış gözlenmiştir.
Oda sıcaklığında saklanan lipozomların zeta potansiyel değerlerinde 30.
günden itibaren anlamlı (p<0.05) değişimler gözlenmeye başlanmıştır.
Sadece VNB hapsedilmiş lipozom formülasyonlarının partikül boyutu, VNB
miktarı, zeta potansiyel ve PDİ değerleri değişimin, PCX+ VNB hapsedilmiş
lipozomalarda meydana gelen değişimlerle paralel olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 4.12. Farklı sıcaklıklarda ve nemde bekletilen Lipo/VNB formülasyonunun partikül büyüklüğü, içte tutulan VNB miktarı, PDİ ve
zeta potansiyel değerlerindeki değişimler.
Lipo/VNB
4oC

25oC

Ort. Part.
Boyutu (nm)

VNB miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta
Potansiyel
(mV)

Ort. Part.
Boyutu (nm)

VNB miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta Potansiyel
(mV)

2

110 ± 0.7

660.6 ± 6.7

0.21

-7.9 ± 0.6

110 ± 0.7

660.6 ± 6.7

0.21

-7.9 ± 0.6

7

107 ± 1.1

661.4 ± 7.5

0.19

-7.5 ± 0.5

113 ± 1.9

655.3 ± 5.8

0.18

-10.4 ± 0.9

10

112 ± 0.8

658.3 ± 4.8

0.13

-10.2 ± 0.2

119 ± 0.8

649.2 ± 6.1

0.15

-12.3 ± 0.4

20

119 ± 0.6

654.8 ± 3.9

0.18

-13. 4± 1.1

128 ± 0.6

640.7 ± 4.9

0.13

-13.5 ± 0.5

30

120 ± 1.2

647.7 ± 7.1

0.14

-14. 1± 0.9

141 ± 1.1

618.9 ± 5.3

0.52

-21.7 ± 0.8

45

144 ± 0.5

635.1 ± 6.3

0.41

-19.2 ± 0.7

159 ± 1.4

603.1 ± 5.7

0.64

-20.9 ± 1.2

60

148 ± 0.9

623.2 ± 5.2

0.56

-20.6 ± 0.8

179 ± 0.7

595.4 ± 8.1

0.54

-23.8 ± 2.0

75

163 ± 0.4

611.1 ± 2.9

0.47

-18.7 ± 0.4

187 ± 1.5

598.5 ± 7.9

0.65

-23.5 ± 1.3

90

185 ± 1.5

600.5 ± 6.4

0.39

-22.4 ± 1.1

200 ± 1.3

580.2 ± 7.3

0.49

-24.6 ± 0.7

Zaman
(Gün)
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Tablo 4.13. Farklı sıcaklıklarda ve nemde bekletilen Lipo/PCX/VNB formülasyonunun partikül büyüklüğü, içte tutulan VNB miktarı,
PDİ ve zeta potansiyel değerlerindeki değişimler.
Lipo/PCX/VNB
4oC

25oC

Ort. Part.
Boyutu (nm)

VNB miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta
Potansiyel
(mV)

Ort. Part.
Boyutu (nm)

VNB miktarı
(µg.mL-1)

PDİ

Zeta
Potansiyel
(mV)

2

152 ± 1.4

771.5 ± 7.1

0.21

-8.4 ± 0.7

152 ± 1.4

771.5 ± 7.1

0.21

-8.4 ± 0.7

7

154 ± 1.8

768.4 ± 7.8

0.19

-8.5 ± 0.6

154 ± 1.1

765.4 ± 8.3

0.20

-12.3 ± 0.4

10

151 ± 0.4

757.1 ± 6.2

0.13

-7.5 ± 0.2

158 ± 1.2

749.3 ± 7.9

0.19

-14.4 ± 0.7

20

159 ± 0.9

749.3 ± 5.9

0.18

-13.6 ± 0.4

178 ± 0.9

734.3 ± 6.5

0.16

-17.5 ± 0.3

30

154 ± 1.1

734.2 ± 6.7

0.14

-19.4 ± 1.2

196 ± 1.5

718.9 ± 8.0

0.22

-20.6 ± 1.2

45

193 ± 2.0

721.5 ± 4.8

0.41

-20.7 ± 1.1

218 ± 0.7

712.1 ± 6.9

0.37

-24.2 ± 0.9

60

220 ± 1.5

710.5 ± 7.3

0.56

-18.2 ± 0.9

245 ± 0.4

709.6 ± 5.7

0.43

-23.5 ± 0.8

75

229 ± 0.4

706.8 ± 6.5

0.47

-21.3 ± 0.8

268 ± 0.6

695.8 ± 5.3

0.38

-19.1 ± 1.3

90

238 ± 1.3

703.4 ± 6.8

0.39

-20.9 ± 0.5

297 ± 1.3

683.9 ± 6.2

0.54

-22. 4± 1.0

Zaman
(Gün)
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Tablo 4.14. Lipo/VNB ve Lipo/PCX/VNB formülasyonlarının stabilite sonuçlarının
istatistiksel olarak karşılaştırılması.
Formülasyon
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/VNB (4oC)
Lipo/PCX/VNB (4oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)
Lipo/VNB (25oC)
Lipo/PCX/VNB (25oC)

Karşılaştırma
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen partikül boyutu
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen zeta potansiyel

Sonuç
p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen PDI

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen etken madde miktarı

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen partikül boyutu
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen zeta potansiyel

p<0.05

İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen PDI
İki farklı sıcaklıkta 30. gün örnek alımında
ölçülen etken madde miktarı

p<0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen partikül boyutu

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen zeta potansiyel

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen PDI

p>0.05

Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen etken madde
miktarı
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen partikül boyutu
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen zeta potansiyel
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen PDI
Aynı sıcaklıkta 2 farklı formülasyondan 30.
gün örnek alımında ölçülen etken madde
miktarı

p>0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05

Tablo 4.14.’den de görüldüğü üzere farklı iki sıcaklık ve nemde saklanan aynı
lipozom formülasyonları arasında 4 parametre (partikül boyutu, etken madde miktarı,
PDI ve zeta potansiyel) için istatistiksel açıdan önemli derecede fark gözlenmektedir.
Bu fark stabilite koşullarının formülasyonlar üzerine etkisinden kaynaklanmaktadır.
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4.9. 99mTc ile Radyoaktif İşaretlenme Verimi
Hücre kültürü çalışmalarında kullanılan Lipo ve Fol-Lipo formülasyonları ile
in

vivo

çalışmalarda

kullanılan

Lipo/PCX/VNB

formülasyonları bölüm 3.11’de anlatıldığı gibi

99m

ve

Fol-Lipo/PCX/VNB

Tc ile işaretlenmiş, ardından

işaretleme verimi hesaplanmıştır. Tablo 4.15’de de görülebileceği gibi tüm lipozom
formülasyonları yüksek verim ile işaretlenmiş olup, formülasyonların işaretleme
verimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tablo 4.15. Lipozom formülasyonlarının 99mTc ile radyoişaretleme verimi.
Formülasyon

Serbest 99mTc (%)

Hidrolize 99mTc

İşaretleme

(%)

Verimi (%)

Lipo

12.17 ± 2.8

2.21 ± 0.7

85.62 ± 3.4

Fol-Lipo

19.5 ± 1.9

3.31 ± 0.5

80.19 ± 4.2

Lipo/PCX/VNB

17.2 ± 1.7

2.3 ± 0.4

82.42 ± 1.9

Fol-Lipo/PCX/VNB

13.79 ± 2.0

1.7 ± 0.8

84.51 ± 3.7

4.10. İn Vitro Hücre Kültürü Çalışmalarına ait Bulgular
4.10.1. Folat Reseptör Tayini
Folat reseptör düzeyi normal (A549) ve yüksek (H1299) olarak belirtilen
KHDAK hücrelerinin folat reseptör düzeyleri akım sitometri ile 3 bağımsız zamanda
tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlara ait grafik Şekil 4.28’de verilmiştir. H1299 hücre
hattındaki folat reseptör ekspresyonu A549’dan daha yüksek bulunmuştur (p≤0.05).

120

200

M FI

F O L R 1 e k s p re s y o n u

300

100

0

A

5

4

9
H

1

2

9

9

H ü c re H a ttı

Şekil 4.28. Hücre hatlarındaki folat reseptör ekspresyonuna dair floresans
yoğunluğu.

4.10.2. Rodaminle Konjuge Lipozom Formülasyonlarının Tümör
Hücreleri Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
A549 ve H1299 Hücre Hatlarındaki Akım Sitometri Analizi
Şekil 4.29’da verilen grafikten de anlaşılacağı üzere 6 saatlik inkübasyon
sonunda lipozom formülasyonlarının hücre içinde tutulabildiği görülmüştür.
Rodamin işaretli pasif hedefli lipozomlar (Lipo) Bölüm 4.10.1’de belirtildiği
üzere folat reseptör ekspresyonu daha düşük olan A549 hücre hattında non-spesifik
olarak önemli oranda daha yüksek tutulmuştur (p<0.05).
Rodamin işaretli folat ile aktif hedefli lipozomlar (Fol-Lipo) Bölüm 4.10.1’de
belirtildiği üzere folat reseptör ekpsresyonu daha yüksek (p<0.05) bulunan H1299
hücre hattında, A549 hücre hattından daha yüksek oranda tutulmuştur. Ayrıca folat ile
aktif hedefli lipozomlar, H1299 hücre hattında pasif hedefli formülasyonlara göre daha
yüksek oranda tutulmuştur (p<0.05).
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Şekil 4.29. 6 saatlik inkübasyon sonrasında hücrelerden alınan floresans yoğunluğu.

A549 ve H1299 Hücre Hatlarının Floresans Mikroskobu ile
Görüntülenmesi
Rodaminle konjuge pasif hedefli lipozom (Lipo) ve Rodaminle konjuge folat
ile aktif hedefli lipozom (Fol-Lipo) formülasyonlarının A549 ve H1299 hücre
hatlarındaki tutulumlar Bölüm 3.12.2’de anlatıldığı şekilde incelenmiştir. Şekil
4.30’da 1 saat inkübasyon süresi sonunda hücrelerden alınan görüntüler verilmiştir.
Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, Rodamin işaretli Lipo formülasyonu hücre
membranında birikirken, Rodamin işaretli Fol-Lipo formülasyonunun hücre içerisine
girdiği tespit edilmiştir.
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Şekil 4.30. DAPI boyası ve Rodaminle konjuge lipozomlar ile inkübe edilmiş A549
ve H1299 hücrelerinin immunfloresans mikroskobundaki görüntüleri.
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LLC-1 Hücre Hattındaki Akım Sitometri Analizi
Şekil 4.31’de verilen grafikten de anlaşılacağı üzere 4 saatlik inkübasyon
sonunda hem pasif hedefli hem de folat ile aktif hedefli lipozom formülasyonlarının
hücre içinde yüksek oranda tutulabildiği, pasif hedefli lipozomların ise aktif
hedeflilere göre hücredeki tutulumlarının daha yüksek olduğu (p<0.05) görülmüştür.

Şekil 4.31. 4 saatlik inkübasyon sonrasında LLC-1 hücre hattından alınan floresans
yoğunluğu.

LLC-1 Hücre Hattının Floresans Mikroskobu ile Görüntülenmesi
Rodaminle konjuge Lipo ve Fol-Lipo formülasyonlarının LLC-1 hücre
hattındaki tutulumlarına Bölüm 3.12.2’de anlatıldığı şekilde bakılmıştır. Şekil 4.32’de
2 saat inkübasyon süresi sonunda hücrelerden alınan görüntüler verilmiştir.
Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, Lipo formülasyonu, Fol-Lipo formülasyonuna
göre hücre membranında daha çok tutulmaktadır.
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Şekil 4.32. DAPI boyası ve Rodaminle konjuge lipozomlar ile inkübe edilmiş A549
ve H1299 hücrelerinin immunfloresans mikroskobundaki görüntüleri.

4.10.3. 9mTc İşaretli Lipozom Formülasyonlarının Tümör Hücreleri
Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
99m

Tc işaretli Lipo ve Fol-Lipo formülasyonlarının hücre hatlarındaki

tutulumlarına Bölüm 3.12.3’te anlatıldığı şekilde bakılmıştır. Şekil 4.33’te 4 saat
inkübasyon süresi sonunda hücrelerden alınan aktiviteler verilmiştir. Grafikten de
anlaşıldığı üzere, 4 saatlik inkübasyon süresi sonunda 3 hücre hattı için de Lipo
formülasyonu, Fol-Lipo formülasyonuna göre hücrede daha çok tutulmaktadır (p<
0.05). Ayrıca 4. saatte hücrelerdeki tutulumları en yüksekten en düşüğe doğru LLC1> H1299> A549 şeklinde sıralamak mümkündür (p<0.05). Bu sonuç akım sitometri
analizi sonuçları ve immunfloresans görüntüleri ile paralellik göstermekte olup, Lipo
formülasyonunun

hücre

membranında

non-spesifik

tutulduğunu,

Fol-Lipo

formülasyonunun hücre içerisine daha kontrollü bir şekilde alındığının göstergesidir.
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Şekil 4.33. 99mTc işaretli Lipo ve Fol-Lipo formülasyonlarının 4 saatlik inkübasyon
süresi sonunda hücrelerdeki % tutulum değerleri.

4.10.4. Lipozom Formülasyonlarının İn Vitro Hücre Canlılığına
Etkisinin İncelenmesi
A549 ve H1299 Hücre Hatlarındaki Canlılığın ve IC50 Değerlerinin MTT
Analizi ile Saptanması
Tüm lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin, A549 ve H1299
hücre hatları üzerinde Bölüm 3.12.4’te anlatıldığı şekilde MTT analizi yapılmış hücre
canlılığına etkileri ve hücreler üzerinde sitotoksik etki gösterebilecekleri IC50 değerleri
hesaplanmıştır.
Lipozom formülasyonları veya çözelti içerisindeki PCX ve/veya VNB etken
maddelerine ait IC50 değerleri sırasıyla Tablo 4.16 ve Tablo 4.17’de verilmiştir.
Serbest PCX ve VNB çözeltisinin her iki hücre hattında da lipozom
formülasyonlarından istatistiksel açıdan önemli derecede anlamlı (p<0.05) derecede
toksik bulunması, lipozomlardan ilaç salımının kontrollü şekilde olduğunu
göstermektedir. Her iki hücre hattında da kombine ilaç içeren lipozom
formülasyonlarının IC50 değerleri, sadece PCX ve sadece VNB içeren lipozom
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formülasyonlarından daha düşük bulunması (p<0.05), kombine terapinin etkisine
bağlıdır.
A549 hücre hattında tek ilaç içeren folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonlarının (Fol-Lipo/PCX ve Fol-Lipo/VNB), folat ile aktif hedefli olmayan
formülasyonlara (Lipo/PCX ve Lipo/VNB) göre IC50 değerlerinin anlamlı derecede
(p<0.05) düşük bulunması, Şekil 4.29’da da görülebileceği gibi A549 hücre hatlarına
lipozom formülasyonlarının folat reseptöründen bağımsız olarak non-spesifik
girmesine bağlıdır.
H1299 hücre hattında folat ile aktif hedefli VNB içeren formülasyonların IC50
değerlerinin aktif hedefli olmayanlara göre anlamlı derecede (p<0.05) yüksek
bulunması, lipozomların folat reseptör ekspresyonu yüksek bulunan H1299
hücrelerine folat reseptörü aracılığıyla daha kontrollü girmesine bağlıdır. Aynı hücre
hattında folat ile aktif hedefli PCX içeren formülasyonların IC50 değerlerinin aktif
hedefli olmayanlara göre bir miktar yüksek bulunmuş olup bu fark istatistiksel açıdan
anlamlı değildir (p>0.05).
Şekil 4.34 ve Şekil 4.35’te verilen sonuçlardan da görüldüğü gibi antikanser
ilaç içermeyen Lipo ve Fol-Lipo formülasyonları A549 ve H1299 hücreleri üzerinde
sitotoksik etki göstermemiş olup, bu durum lipozom formülasyonlarının biyouyumlu
olduğunu göstermektedir.
A549 ve H1299 hücre hattında da folat ile aktif hedefli tek veya iki ilaç içeren
lipozom formülasyonlarının, folat ile aktif hedefli olmayan tek veya iki ilaç içeren
lipozom formülasyonlarına göre sitotoksisitesinin daha düşük olduğu gözlenmekle
birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
A549 ve H1299 hücre hattında da folat ile aktif hedefli veya aktif hedefli
olmayan iki ilaç içeren lipozom formülasyonları tek ilaç içeren formülasyonlara göre
anlamlı derecede daha toksik bulunmuştur (p<0.05).
Lipozomun içerdiği ilaç miktarı hesaplanıp, bu miktar ile aynı miktarda ilaç
içeren serbest ilaç çözeltilerinin sitotoksisitesinin, lipozomlara göre daha yüksek
bulunması (p<0.05), lipozomlardan ilaç salımının kontrollü biçimde olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 4.16. PCX içeren formülasyonların A549 ve H1299 hücre hatlarındaki IC50
değerleri.
Formülasyon

IC50 PCX (nM)
A549

H1299

Serbest PCX

1.81

4.80

Lipo/PCX

37.66

44.47

Lipo/PCX/VNB

12.88

4.78

Fol-Lipo/PCX

97.43

37.56

Fol-Lipo/PCX/VNB

36.87

20.24

Tablo 4.17. VNB içeren formülasyonların A549 ve H1299 hücre hatlarındaki IC50
değerleri.
Formülasyon

IC50 VNB (nM)
A549

H1299

Serbest VNB

3.61

7.55

Lipo/VNB

56.54

58.10

Lipo/PCX/VNB

54.19

20.11

Fol-Lipo/VNB

123.98

169.76

Fol-Lipo/PCX/VNB

65.67

87.48

128

Şekil 4.34. Lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin A549 hücre
canlılığına etkileri.

Şekil 4.35. Lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin H1299 hücre
canlılığına etkileri.
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LLC-1 Hücre Canlılığının Akım Sitometri ile Değerlendirilmesi
Tüm lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin sitotoksik
aktiviteleri LLC-1 hücre hattı üzerinde Bölüm 3.12.4’te anlatıldığı şekilde akım
sitometri analizi ile test edilmiştir.
Şekil 4.36’da da görüldüğü üzere ilaç içermeyen folat ile aktif hedefli olan veya
olmayan lipozom formülasyonları LLC-1 hücre hattında sitotoksik etki göstermemiş
olup, biyouyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Folat ile aktif hedefli tek ilaç içeren lipozom formülasyonlarının, folat ile aktif
hedefli olmayan tek ilaç içeren lipozom formülasyonlarının ve tek ilaç içeren serbest
ilaç çözeltilerinin sitotoksisiteleri benzer olarak değerlendirilmiştir. (p>0.05).
Folat ile aktif hedefli olmayan iki ilaç içeren lipozom formülasyonunun
sitotoksik aktivitesinin, aktif hedefli olana göre daha yüksek (p<0.05) olduğu
saptanmıştır.
Bunun yanı sıra, folat ile aktif hedefli veya aktif hedefli olmayan iki ilaç içeren
lipozom formülasyonları tek ilaç içeren formülasyonlara ve iki ilacı birlikte içeren
serbest ilaç çözeltisine göre anlamlı derecede daha toksik bulunmuştur (p<0.05).
VNB-Lip formülasyonunun, serbest PCX+ VNB çözeltisi ile benzer sitotoksik
aktivite göstermesi lipozomun daha düşük ilaç dozu ile hücre üzerinde etkili olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 4.36. Lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin LLC-1 hücreleri
üzerindeki sitotoksik etkileri.

4.11. İn Vivo Çalışmalar
4.11.1. Biyodağılım Çalışması
Bölüm 3.13.2’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirilen folat ile aktif hedefli ve
aktif hedefli olmayan

Tc işaretli lipozom formülasyonlarına ait biyodağılım

99m

analizlerinin sonuçları Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’de verilmiştir.
Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’den de anlaşılacağı üzere folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonlarının, aktif hedefli olmayanlara göre tümördeki tutulumları önemli
derecede yüksek (p<0.05) bulunmuştur. Ayrıca folat ile aktif hedefli formülasyon
tümör dokusunda 24. saatte, 6. saate göre daha yüksek miktarda (p< 0.05) tutulmuştur.
Her iki formülasyon için de, 6. ve 24. saatteki tümörde tutulan aktivitenin kas
ve kandaki aktiviteye oranları Tablo 4.18’de verilmiştir. Alınan sonuçlar her iki
formülasyon için de tümördeki aktivitenin kas ve kana göre önemli derecede yüksek
(p<0.05) olduğunu göstermekte olup, folat ile aktif hedefli formülasyonlara ait oranlar
aktif hedefli olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p< 0.05).
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Şekil 4.37. 99mTc işaretli pasif hedefli lipozomlara (Lipo/PCX/VNB) ait biyodağılım
sonuçları.
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Şekil 4.38. 99mTc işaretli aktif hedefli lipozomlara (Fol-Lipo/PCX/VNB) ait
biyodağılım sonuçları.
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Tablo 4.18. Tümör/ Kas ve Tümör/Kan Oranları.
Zaman

Fol-Lipo/PCX/VNB
Tümör/Kas

Lipo/PCX/VNB

Tümör/Kan

Tümör/Kas

Tümör/Kan

6. saat

8,06 ± 1,23

1,08 ± 0,08

6,21 ± 0,82

0,99 ± 0,04

24. saat

10,47 ± 1,72

2,18 ± 0,11

6,01 ± 0,71

1,67 ± 0,07

4.11.2. Gama Kamera ile Görüntüleme
Bölüm 3.13.2’de anlatıldığı şekilde alınan gama sintigrafi görüntüleri Şekil
4.39’da verilmiştir. Görüntü alınan cihaz insan sintigrafi cihazı olduğu için, farelerdeki
tümör dokusu sintigrafik olarak tespit edilememiştir.

Şekil 4.39. 99mTc ile radyoişaretli teranostik lipozom formülasyonları uygulanmış
farelerden alınan 1., 3., 6. ve 24. saat planar sintigrafik görüntüleri.
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4.11.3. Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi
Tedavi etkinliği Bölüm 3.13.3’de anlatıldığı şekilde izlenmiştir.
Tümör Büyüme İnhibisyonunun Saptanması
Bölüm 3.13.3’de anlatıldığı şekilde tümör boyutlarının ölçülmesi ile saptanan
tümör büyümesinin inhibisyonuna dair sonuçlar Şekil 4.40’da verilmiştir.
Şekil 4.40’dan da görülebileceği üzere, folat ile aktif hedefli kombine ilaç
içeren lipozom formülasyonları (Fol-Lipo/PCX/VNB), serbest ilaç kombinasyonu ve

T ü m ö r B o y u tu n d a k i % D e ğ iş im

kontrol grubuna göre tümör büyümesini daha etkili (p<0.05) biçimde inhibe etmiştir.
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Şekil 4.40. Tedavi gruplarındaki farelerin tümör boyutlarındaki % değişimin günlere
göre dağılımı.

Farelerin Vücut Ağırlıklarındaki Değişimin Saptanması
Bölüm 3.13.3’de anlatıldığı şekilde tedavi boyunca vücut ağırlıklarının
ölçülmesi ile saptanan değişimlere ait sonuçlar Şekil 4.41’de verilmiştir. FolLipo/PCX/VNB tedavisi uygulanan farelerin vücut ağırlıklarında kontrol grubuna göre
artış meydana gelirken, serbest ilaç kombinasyonu uygulanan farelerin vücut
ağırlıklarında azalma meydana geldiği görülmektedir (p<0.05).
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Şekil 4.41. Tedavi gruplarındaki farelerin vücut ağırlıklarındaki % değişimin günlere
göre dağılımı.

Mikro-BT Görüntülerinin Değerlendirilmesi
Bölüm 3.13.3’de anlatıldığı şekilde alınan Mikro-BT görüntüleri Şekil 4.42’de
verilmiştir. Şekil 4.43’te de görüldüğü gibi Fol-Lipo/PCX/VNB lipozomlarıyla
yapılan tedavi sonrasında tümör büyüme miktarı, kontrol grubu ve serbest ilaç
uygulanan gruba göre önemli derecede düşüktür (p<0.05).
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Şekil 4.42. Tümör dokusunun mikro-BT ile yerinin saptanması.

Şekil 4.43. Tedavi gruplarından tedavi öncesinde (0.gün) ve sonrasında (14.gün)
alınan Mikro-BT görüntüleri.
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5. TARTIŞMA
5.1. Formülasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi
5.1.1. Etken Madde Seçimi
Kombine terapi, bir hastalığın tedavisinde birden fazla yöntem veya ilacın
uygulanmasını içeren bir tedavi protokolü olup, kanser gibi kompleks hastalıkların
tedavisinde hücrenin yaşam ve çoğalma siklusunda yer alan farklı hücresel yolakları
hedeflemesi sebebiyle tercih edilmektedir. Kombine terapi, farklı yolakları hedeflediği
için kanser ilaçlarına karşı tümör hücrelerinde gelişebilecek direncin önüne
geçebilmektedir. Yüksek dozda tek ilaç kullanımıyla karşılaştırıldığında, aynı tedavi
etkinliğini sağlayan düşük dozda iki ilacın kullanımı yani kombine terapi toksik etki
görülme ihtimalini düşürmektedir. Ayrıca ilaçların sinerjik etki gösterebilmeleri
sayesinde alınan klinik yanıt artabilmektedir. Kanserde kombine kemoterapi özellikle
radyoterapi ve cerrahi uygulanamayan ileri seviyede kanser gelişmiş hastaların tedavi
protokollerinde sıkça uygulanmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak, çalışmamızda
etken madde olarak onkoloji kliniklerinde sık kullanılan iki anti-kanser ilaç seçilmiştir.
Etken maddelerden biri olan ve lipozomun lipit tabakasına hapsetmek için
kullanılan PCX, pekçok kanser tipinin tedavisinde kullanılan doğal bir alkaloittir.
Gösterdiği yüksek afinite sayesinde mikrotübüllerin β-tubulin alt ünitelerine
bağlanarak hücre siklusunu G2 ve M fazlarında durdurmaktadır (241).
PCX biyofarmasötik sınıflandırma sistemine göre, Sınıf IV ilaç grubunda
bulunmakta olup, düşük çözünürlük, düşük permeabilite ve çok düşük oral
biyoyararlanıma sahiptir (242). Düşük terapötik indeksi ve sudaki çözünürlüğünün
zayıf olması PCX’in klinik uygulamalardaki aktivitesini kısıtlamaktadır (243). Bu
çözünürlük probleminden dolayı PCX, kliniklerde ticari preparatı olan Taxol ® adı
altında Cremophor EL (polioksietillenmiş hint yağı) ve dehidrate etanol (50:50, v/v)
çözücü sistemi içerisinde kullanılmaktadır (244).
Öte yandan Cremophor EL, nötropeni, periferik duyusal nöropati,
hiperlipidemi, nörotoksisite ve antihistaminik veya kortikosteroid uygulanmasının bile
etkili olmadığı aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilmekte, hatta PCX’in
farmakokinetiğini değiştirebilmektedir. Cremophor EL’nin sahip olduğu bu yan
etkiler, PCX’in kliniklerde daha etkin bir biçimde kullanılması için, yeni taşıyıcı
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sistemlerin araştırılmasına sebep olmuştur. 2005 yılında metastatik meme kanserinin
tedavisi için FDA tarafından onaylanan Abraxan® ve 2007 yılında meme ve KHDAK
tedavisi için Güney Kore’de onaylanmış Genexol®-PM (245) PCX’in nanoboyutlu ilaç
taşıyıcı sistem içerisinde formüle edilmesi ile ilgili en önemli örneklerdir.
Abraxan®’ın, Cremophor EL ve etanolün sebep olduğu duyusal nöropati ve nötropeni
yan etkilerini azalttığı Faz 3 çalışmasında gösterilmiştir (246).
Literatürde ticari preparatlar dışında, misel (247), lipozom (248), nanokristal
(249) gibi PCX’in ilaç taşıyıcı sistemler içinde formüle edildiği preklinik safhada veya
formülasyon geliştirme safhasında pekçok çalışma bulunmaktadır.
Lipozomun sulu iç çekirdeğine hapsedilen VNB ise yarı-sentetik bir alkaloit
olup geniş bir anti-tümör spektruma sahiptir. VNB mitotik mükrotübüllere daha
spesifik bağlandığı için, diğer vinka alkaloidleri vinblastin ve vinkristine nazaran
nörotoksisitesi daha düşüktür; ancak granülositopeni veya kardiyopulmoner
toksisiteler gibi ciddi yan etkilere sebep olmaktadır (250).
VNB, sahip olduğu yüksek hidrofilik özellik sayesinde suda yüksek
çözünürlüğe sahip olması nedeniyle i.v. yoldan uygulanan Navelbine® ticari preparatın
dünyada yaygın kullanım bulmuştur. Ancak bu kullanım VNB formülasyonunun
optimum formu değildir. Çünkü VNB kliniklerde doğrudan sulu çözelti şeklinde
uygulandığında, vezikan (yakıcı) etkisi sebebiyle venöz tahrişe, flebit oluşumuna,
eriteme, enjeksiyon bölgesinde ağrıya, damar boyunca hassasiyet ve renk değişimine
sebep olmaktadır (251).
VNB’nin bahsedilen bu yan etkilerini azaltmak amacıyla literatürde, lipozom
(252), mikroküre (253) ve misel (254) gibi farklı ilaç taşıyıcı sistemler kullanılarak
yapılmış formülasyon çalışmaları mevcuttur.
Her iki ilaç da antimikrotübül aktivitesi göstermekle birlikte bu etkinin ortaya
çıkmasına sebep olan tübüllerdeki bağlanma yerleri farklıdır, bu açıdan iki ilacın
birlikte kullanıldığı kombinasyon ile literatürde farklı tipte hücre hatları kullanılarak
yapılan çalışmalarda sinerjik antitümör aktivitesi görülmüştür (255, 256). Kan kanseri
hücre hattı (P388 fare lösemi hücreleri) ile kanser oluşturulmuş farelerde sağ kalımın,
paklitaksel-vinorelbin çözelti kombinasyonu ile tedavi edilen farelerde, tedavi
edilmeyen veya tek ilaçla tedavi edilen farelere göre daha uzun olduğu bulunmuştur
(257). Antrasiklin tedavisi kontrendike olan metastatik meme kanseri hastaları
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üzerinde yapılan çeşitli faz çalışmalarında, PCX+ VNB kombinasyonunun birinci
basamak tedavi olarak kullanılması, ikinci veya üçüncü basamak tedavi olarak
kullanılmasına göre tedavi yanıt oranlarını uzatmıştır (258). Bununla birlikte KHDAK
hastalarında hematolojik toksisiteye sebep olması, doz planlamasının yeniden
yapılmasına sebep olmuş ve kombinasyonun anti-tümör etkinliğini kısıtlamıştır (259).
Etken Maddelerin HPLC ile Analizi ve Kalibrasyon Doğrularının Çizilmesi
Lipozom formülasyonlarındaki PCX ve VNB’nin enkapsülasyon etkinliğini
saptamak ve in vitro salım profillerini belirlemek amacıyla metanol çözeltisi içindeki
iki etken maddenin kantitatif analizini yapmak amacıyla literatürde olmayan yeni bir
HPLC metodu geliştirilmiştir. Konsantrasyon- alan grafiği Bölüm 4.3.1’de anlatıldığı
şekilde çizilmiş, doğru denklemi, R ve R2 katsayıları elde edilmiştir.
Analitik yöntem validasyonu, kullanılan metodun amaçlanan kullanım şekline
yani bizim çalışmamızda aktif bileşik miktarını belirlemeye uygunluğunu ve
güvenilirliğini göstermek amacıyla yapılması gereken tüm işlemleri kapsamaktadır.
Geliştirilen HPLC metodunun kullanım amacı dahilindeki güvenilirliğini belirlemek
için metot validasyonu yapılmıştır. Analitik validasyon için doğrusallık (linearity),
doğruluk (accuracy), kesinlik ve tekrarlanabilirlik (precision and repeatability),
duyarlılık/hassasiyet (sensitivty), yöntem tutarlılığı ve sağlamlığı (ruggedness and
robustness) ve seçicilik (specificity/selectivity) parametreleri değerlendirilmiştir:


Doğrusallık: Analizi yapılacak PCX ve VNB farklı konsantrasyonlarda
hazırlanan çözeltilerinin analiz sonuçlarının kendi içinde benzer
bulunması, sistemin validasyon kriterlerinden doğrusallık maddesi olarak
tanımlanır.

6 farklı konsantrasyonda, 6 seri şeklinde hazırlanan

numunelerin analizi sonucu elde edilen R ve R2 değerlerinin 0.9995’den
yüksek olması elde edilen kalibrasyon doğrusunun doğrusal olduğunu,


Doğruluk: Doğruluk elde edilen analiz sonuçlarının, gerçek veya kabul
edilen

gerçek

değere

yakınlığını

gösteren

validasyon

kriteridir.

Numunelerin gün içi ve günler arası analiz sonuçlarıyla ile ilgili elde edilen
bağıl hatanın 2’den yüksek olmaması, metodun yüksek doğrulukta
olduğunu,
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Kesinlik ve tekrarlanabilirlik: Kesinlik, aynı şartlar altında aynı
yöntemle elde edilen sonuçların, birbirini takip eden ölçümleri arasındaki
yakınlığın derecesini diğer bir deyişle ölçümlerin tekrarlanabilirliğini
göstermek için kullanılan validasyon kriteridir. Numunelerin gün içi ve
günler arası analiz sonuçlarından elde edilen değerler ile enjeksiyon
tekrarlanabilirliğine dair elde edilen değerlerin sırasıyla bağıl standart
sapmasının %1.83’den ve 2’den yüksek olmaması, metodun yüksek
kesinlik ve tekrarlanabilirlikte olduğunu,



Duyarlılık: Yöntem duyarlılığı veya diğer adıyla analitik hassasiyet, analiz
edilen maddenin konsantrasyonundaki küçük farklılıkları ayırt edebilme
kabiliyeti veya düşük konsantrasyonları saptayabilme yeteneği olarak
tanımlanabilir. Elde edilen sinyal: gürültü oranlarının (LOQ, 3:1 ve LOD,
10:1) PCX ve VNB için yeterince hassas olduğunu,



Yöntem tutarlılığı: Yöntemin farklı deney şartlarında tekrar edilmesiyle
kabul edilebilir sonuçlar elde edilebilmesi olarak tanımlanmaktadır. 2 farklı
kişi tarafından hazırlanan numunelerden elde edilen sonuçların ortalaması
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilememesi yöntemin
yüksek tutarlılıkta olduğunu,



Yöntem sağlamlığı: Yöntemin deney koşullarındaki küçük sapmalara
karşı hassasiyet derecesini göstermektedir. Kromatografi koşullarının
değiştirilmesi ile elde edilen sonuçların, optimize edilmiş koşulda bulunan
sonuçlardan istatistiksel olarak anlamı derecede farklı olmaması yöntemin
sağlamlığının yüksek olduğunu,



Seçicilik: Geliştirilen analitik yöntemin, ortamda başka bileşenlerin de
bulunması durumunda PCX ve VNB’yi kalitatif ve kantitatif olarak tayin
edebilme kabiliyetine yöntemin seçiciliği denir. Etken maddeler ile
hazırlanan referans numunelerin kromatogramları ile lipozoma hapsedilen
etken maddelerin kromatogramları arasında fark olmaması ve lipozom
bileşenlerinin yöntemle girişim yapmaması, yöntemin seçici olduğunu
göstermiştir.
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Bu bulgular geliştirilen metodun, lipozom içerisine birlikte hapsedilen PCX ve
VNB’yi kantitatif olarak saptamak için uygun bir metot olduğuna işaret etmektedir
(260).
5.1.2. İlaç Taşıyıcı Sistem Seçimi
İlaç taşıyıcı sistemlerin en eskilerinden biri olan lipozomlar, hücre
membranlarının sentetik analogları olduğundan biyo-uyumlu, non-toksik ve nonimmunojenik özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra, hastalık bölgesine aktif olarak
hedeflenebilmeleri,

ilaçların

çözünürlük

profillerini

ve

biyoyararlanımlarını

arttırabilmeleri, hem hidrofilik hem hidrofobik özelliğe sahip ilaç moleküllerini
hapsedebilmeleri, PEG gibi hidrofilik polimerler ile kaplanıp dolaşımda uzun süre
kalabilmeleri ve artmış geçirgenlik ve tutulum etkisi ile tümörlü dokuda
konvansiyonel ilaçlara göre daha yüksek oranda tutulabilmeleri sebebiyle avantajlı
sistemlerdir (6).
Çalışmamızda;


Farklı fizikokimyasal özellikteki iki farklı etken maddeyi aynı ilaç taşıyıcı
sistem içerisine hapsedebilmek,



PCX’nin çözünürlük özelliklerini geliştirmek ve PCX ve VNB’nin taşıyıcı
sistemden

kontrollü

biçimde

salınmasını

sağlayarak

ilaçların

biyoyararlanımı arttırmak,


Biyoyararlanımı artmış ilaçlar ile aynı ilaç dozu ile daha yüksek tedavi
yanıtlarını elde edebilmek,



Nanoboyutları sebebiyle artmış geçirgenlik ve tutulum etkisinden ve
yüzeylerine konjuge edilen folat molekülü ile aktif hedefleme özelliğinden
yararlanarak lipozomun tümör dokusundaki tutulumunu arttırıp, sağlıklı
dokularda tutulumu azaltmak,



Tc ile şelat yapıcı ajan kullanılarak, radyoaktif işaretlemeye imkan verip

99m

tedavi etkisinin yanı sıra SPECT görüntüleme ajanı olarak da kullanılabilen
teranostik bir sistem geliştirmek, amacıyla taşıyıcı sistem olarak lipozom
kullanılmıştır.
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Literatürde PCX veya VNB’yi tek ilaç olarak hapsetmiş taşıyıcı sistem ile ilgili
pekçok çalışma (253, 261- 263) olmasına karşın, PCX ve VNB’nin birlikte
hapsedildiği herhangi bir ilaç taşıyıcı sistem mevcut değildir.
5.1.3. Diğer Hammaddelerin Seçimi
Fosfolipit
Lipozom veziküllerinin temel bileşeni olan fosfolipitler, “Curvature” teorisine
göre (264) sahip oldukları “Packaging Value” değerine bağlı olarak vezikül oluşturma
kapasitesine sahiptir. Öte yandan fosfolipitlerin stabilitesi yapılarındaki doymuşluk
derecesine bağlı olarak değişebilmektedir. Yapısında doymamışlık içeren fosfolipitler
sıvı kristalin yapısında olup, stabiliteleri oksidasyona dayanıksız oldukları için jel tipte
olan doymuş fosfolipitlere göre daha düşük olmaktadır (265).
Çalışmamızda kullandığımız doymuş yapıda olan DPPC, jel yapısında olduğu
için, stabilite sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca, sahip olduğu 45oC’lik faz geçiş
sıcaklığının hazırlanan lipozom formülasyonlarının uygun fizikokimyasal özelliklere
sahip olmasını sağlayacağı düşünülmüştür. Bölüm 3.8’de verilen lipozom
dispersiyonlarının karakterizasyon çalışmalarına ilişkin sonuçlar bu düşüncemizi
desteklemiştir.
Öte yandan fosfolipit seçilmeden önce literatürde her iki etken madde için de
uygun fosfolipiti bulmak için araştırma yapılmıştır. PCX için, hapsetme kapasitesi
bakımından en uygun fosfolipitin DPPC olduğuna dair kaynaklara rastlanmış (266),
PCX’in lipozom formülasyonlarında (229) ve VNB lipozom formülasyonlarında da
(251) DPPC kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kolesterol
Kolesterol lipozom formülasyonunun yapısına, lipit çift tabakanın rijiditesini
ve stabilitesini arttırmak, sulu çekirdekte hapsedilen ilacın lipozom içerisinden
sızmasını engellemek için eklenmektedir. Bunun yanı sıra, kolesterol plazmadaki
lipoproteinlerin lipozom çeperindeki lipit yapısındaki fosfotidilkolin ile birleşip
lipozom bütünlüğünü bozmasını engellemekte, kısacası in vivo stabilitesini
arttırmaktadır (267).
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Bu avantajlarının yanı sıra, kolesterol miktarının yüksek olması, lipozom
hazırlama sırasında membran esnekliğini azalttığı veya lipofilik ilaç molekülü ile lipit
tabaka için yarışa girmesi sebebiyle, PCX gibi lipofilik yapılı ilaçların lipit çift
tabakada hapsolma miktarını azaltabilmektedir (268).
Hazırlanan formülasyon da hem hidrofilik hem hidrofobik iki ilaç olduğu için
kolesterol miktarı ikisinin de lipozom içerisinde etkin miktarda hapsedilmesini
sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bölüm 4.6’da verilen hapsetme etkinliği sonuçlarına
göre, her iki ilaç molekülü de antikanser özellik göstermeye yetecek derecede
lipozomların içinde hapsedilmiştir.
PEG2000-DSPE ve PEG2000-DSPE-Folat
Lipozom yüzeyini kaplayarak, lipozomun kan dolaşımında daha uzun süre
kalmasını ve pasif olarak kanser hücrelerinde daha fazla tutulmasını sağlayacak olan
PEG2000-DSPE ile lipozomun yüzeyini kaplayan ve lipozoma aktif hedef özelliği
kazandıran PEG2000-DSPE-Folat hidrofilik polimerleridir.
Tümör gelişimi gözlenen dokunun etrafındaki damarlanma yapısının sağlıklı
damar yapısına göre daha geçirgen olması nanoboyuta sahip ilaç taşıyıcı sistemlerin
bu bölgede non-spesifik şekilde birikmesine (AGT etkisi) sebep olmaktadır. Ancak bu
etkinin gözlenebilmesi için ilaç taşıyıcı sistemler kan dolaşımında uzun süre kalmalı
ve

hedef

bölgeye

ulaşmadan

makrofaj

gibi

RES

hücreleri

tarafından

uzaklaştırılmamalıdır. İlaç taşıyıcı sistemlerin PEG gibi hidrofilik polimerler ile
kaplanması, partikülün yüzeyindeki yükü ve hidrofilisitesini arttırarak kan hücreleri
ile arasında sterik bir engel oluşmasına sebep olmaktadır (269). Böylece kan
dolaşımında kalış süreleri artmış olan partiküller AGT etkisi ile tümör dokusunda
sağlıklı dokulara göre daha yüksek miktarda tutunmaktadır.
Çalışmamızda hem sadece pasif hedefli PEG2000-DSPE ile kaplı lipozom
formülasyonları hem de hem pasif hem de aktif hedefli PEG2000-DSPE-Folat kaplı
lipozom formülasyonları hazırlanmış, bunların in vitro ve in vivo etkinlikleri kendi
aralarında ve serbest ilaç molekülleri ile karşılaştırılmıştır.
Rodamin ile konjuge edilmiş floresans özellikte folat ile aktif hedefli
formülasyonların, pasif hedeflilere göre folat reseptörü ekspresyon yüzdesi daha
yüksek olan H1299 hücre hattında Bölüm 4.10.2’de verilen sonuçlarda da görebileceği
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üzere daha yüksek miktarda tutulduğu görülmüştür. Ayrıca aynı bölümde yer alan
floresans mikroskop görüntülerinden de, pasif hedefli lipozomların daha çok hücre
membranında akümüle olurken, aktif hedefli olanın folat reseptörü aracılığı ile hücre
içerisinde alındığı gösterilmiştir. Folat reseptör ekspresyonu daha az olan A549
hücrelerinde ise pasif hedefli formülasyonların non-spesifik biçimde hücre
membranında tutulduğu görülmüştür.
Ardından in vivo çalışmalarda Bölüm 4.11.1’de verilen Şekil 4.37, Şekil 4.38
ve Tablo 4.18’de de görülebileceği üzere PEG2000-DSPE-Folat lipozom
formülasyonunun tümör tutulumu, PEG2000-DSPE kaplı pasif hedefli lipozom
formülasyonlarından daha yüksek bulunmuştur.
Literatüre bakıldığında benzer şekilde PEG kaplı lipozom formülasyonlarına
ticari ismi Doxil® olan doksorubisin hapsedilmiş lipozom formülasyonu örnek olarak
verilebilir. Yapılan çalışmalar Doxil®’in serbest doksorubisin molekülüne göre,
yarılanma ömrünün ve buna bağlı olarak tümör dokusundaki biyoyararlanımın arttığını
(270), sağlıklı hücreler üzerindeki yan etkilerinin azaldığını (271) göstermektedir.
Bununla birlikte, literatürde 64Cu işaretli PEG5000-DSPE-Folat molekülü kullanılarak
hazırlanan lipozom formülasyonlarının tümör dokusundaki tutulumlarının pasif
hedefli lipozom formülasyonlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (272).
PEG2000-DSPE-Folat,

PEG2000-DSPE’nin

DSPE

kısmındaki

amit

yapısındaki metoksinin uzaklaştırılıp yerine folat molekülün bağlanması ile meydana
gelen, pekçok kanser tipinde (başta akciğer, meme, ovaryum olmak üzere) ekspresyon
seviyesi normal sağlıklı hücrelere göre yüksek olan folat resptörüne lipozomu aktif
hedeflemek için kullanılan bir polimerdir.
Wu ve ark. (273) folat ile hedeflendirilmiş lipozom formülasyonlarının, pasif
hedefli lipozom formülasyonları ve serbest PCX ilaç moleküllerine olan üstünlüklerini
in vitro karsinom hücrelerinde ve in vivo plazma klirens kinetiklerini karşılaştırarak
göstermiştir. Bulunan sonuçlara göre folat ile aktif hedefli lipozomlar, hedefli
olmayanlara göre hücre hattı üzerinde 3.8 kat daha yüksek sitotoksiste göstermiştir.
Ayrıca serbest ilaç molekülünün biyolojik yarılanma ömrü 1.78 saat bulunurken, folat
ile hedefli lipozom formülasyonunun yarılanma ömrü 12.33 saat olarak bulunmuştur
(273).
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DTPA-PE
Lipozom veziküllerine sintigrafik görüntülemede kullanılan

99m

Tc,

111

In gibi

radyonüklitler veya MRG’de kullanılan gadolinyum gibi kontrast ajanlar iki yaklaşım
ile birleştirilebilir. Bunlardan ilki yüksek oranda şelat yapabilme kapasitesine sahip
DTPA molekülünün bu ajanlara bağlanması ve bağlanan bu kompleksin lipozomun
içerisindeki sulu çekirdeğe hapsedilmesidir (274).
İkincisi ise DTPA’nın, lipozom veziküllerinin lipit çift tabakasına konjuge
olmasını sağlayacak PE veya stearil amin gibi (275) hidrofilik bir grup ile kimyasal
olarak birleştirilmesidir (274). En çok tercih edilen hidrofilik gruplardan biri olan
PE’nin amin baş gruplarına DTPA’nın karboksil grupları bağlanarak DTPA-PE
konjugatı oluşturulmaktadır. Oluşan bu konjugatın PE ucu lipozomun lipit çift
tabakasına bağlanırken; DTPA, radyoizotop veya kontrast ajana bağlanarak lipozom
görüntüleme ajanı haline getirilmiş olmaktadır.
Araştırmamızda,

tedavi

formülasyonlarının yüzeyine

99m

etkinliğinin

yanında,

hazırlanan

lipozom

Tc radyoizotopu ile işaretlemek suretiyle sintigrafik

(SPECT) görüntü almada kullanılabilecek teranostik ajan haline getirebilmek için
lipozomun yapısına

Tc ile şelat yapabilen DTPA-PE eklenmiştir. Bölüm 3.3.4’te

99m

anlatıldığı şekilde sentezlenen DTPA-PE’nin İTK ve IR analizleri yapılmıştır. İTK
analizi sonucu elde edilen Rf değeri literatürle uyumlu bulunmuştur (226).
Hammaddeler Üzerinde Yapılan Kontroller
Hammaddeler üzerinde yapılan İTK, DSC ve IR analizleri maddelerin
bileşenlerinin

tanımlanması,

karakterizasyonlarının

yapılması,

lipozom

formülasyonlarını hazırlarken kullanılmasına uygun olup olmadığını göstermeleri
açısından önemlidir. Bu analizlerin herbir madde için yapılışı Bölüm 3.3’te detaylı
biçimde anlatılmıştır.
İTK analizi, maddelerin polar özelliklerine göre karışım içindeki bileşiklerin
tanınması veya birbirinden ayrışmasını sağlayan kromatografi tekniği olup, aynı
zamanda safsızlıklarını da belirleyebilmektedir (276). Lipozom yapısına giren ticari
olarak alınan tüm bileşenlerin (DPPC, Kolesterol, PEG2000-DSPE, PEG2000-DSPEFolat, Paklitaksel, Vinorelbin) İTK analizleri yapılmış olup, hepsinin Rf değeleri

145

literatüre uygun bulunmuştur (174, 227, 228, 236). Ayrıca sentezlenen DTPA-PE için
de yapılan İTK analizi sonucu uygun Rf değerine ulaşılmıştır (174).
DSC analizi, diğer bir karakterizasyon yöntemi olup, numunenin sıcaklığını
arttırmak, soğutmak veya sabit tutmak için numune tarafından soğurulan veya
numuneden salıverilen enerji miktarını ölçen termoanalitik bir tekniktir. DSC tekniği
kullanılarak maddedeki füzyon ve kristalleşme olaylarının görülebilmesinin yanı sıra,
maddenin camsı geçiş sıcaklığı ve faz geçiş sıcaklığını da tespit etmek mümkündür.
DPPC ve kolesterolün DSC termogramlarına ilişkin sonuçlar sırasıyla Bölüm 4.1.1. ve
Bölüm 4.1.2’de verilmiştir. DPPC’nin faz geçiş sıcaklığı 53 oC erime derecesi 75oC;
kolesterolün faz geçiş sıcaklığı 47oC, erime derecesi 74oC olarak bulunmuş olup, bu
sonuçlar literatürle uyumludur (277, 278).
IR analizi, maddelerin tanınması ve kalite kontrollerinin yapılması amacıyla
kullanılan, ışık ışınları ile analizlenen kimyasal molekül arasındaki etkileşimi esas alan
spektroskopik bir yöntemdir. IR bölgesinde titreşme ve dönme düzeyleri uyarılan
molekülün, bağlarındaki titreşme genlikleri artar ve bağdaki elektriksel dipol
momentin değişimi ile IR bölgesinde titreşim bantları gözlenir. Böylece
moleküllerdeki bağlar, dolayısıyla kimyasal gruplar tespit edilebilmektedir. Sırasıyla
Bölüm 4.1.1 ve Bölüm 4.1.2’de verilen DPPC ve kolesterole ait IR spektrumları
literatüre uyumlu şekilde bulunmuştur (173, 279, 280).
5.1.4. Lipozom Dispersiyonlarının Ön Formülasyon ve Formülasyon
Çalışmaları
Literatürden (281-283) ve Ana Bilim Dalı’mızda yapılmış önceki
çalışmalardan (173, 174, 279, 280) faydalanarak iki etken maddeyi de en yüksek
miktarda hapsetmeyi sağlayacak molar oranlar ve tümöre hedefleme için uygun
partikül boyutlarına ulaşmayı sağlayan hazırlama işlemleri seçilmiştir.
Lipozomun fosfolipit çift tabakasına hapsedilen PCX’in literatürle (229) uygun
şekilde lipozom bileşenindeki kolesterol miktarı azaldığında Bölüm 4.4’de de verilen
sonuçlardan görülebileceği gibi hapsetme oranının önemli ölçüde (p<0.05) artması
Formülasyon 2’de kullanılan lipit bileşim molar oranlarının seçilmesine neden
olmuştur.
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Lipozoma hapsedilmeyen hidrofilik ilaç (VNB) moleküllerini uzaklaştırmak
için literatürde de uygulanmış olan (173, 174) selüloz membrandan diyaliz yöntemi
seçilmiş, bununla birlikte hidrofobik ilaç (PCX) molükülünün bu yöntemle etkin bir
biçimde uzaklaştırılamadığı görülmüştür. Literatürde (248, 284) hidrofobik ilaçların
uzaklaştırılmasında düşük rpm’de lipozoma hapsedilmeyen hidrofobik ilaçların
çöküp, lipozom gibi daha büyük moleküllerin süspande halde kaldığı bildirilmiş, bu
bilgiye göre serbest haldeki PCX’i uzaklaştırmak için santrifüj işlemi seçilmiştir.
5.1.5. Lipozom Dispersiyonlarının Karakterizasyon Çalışmaları
Bu bölümde Bölüm 3.8’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirilen, partikül boyut
ve dağılımı, zeta potansiyel, hapsetme etkinliği ve fosfolipit miktar tayinini içeren
lipozom dispersiyonlarının karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar tartışılmıştır.
Ortalama Partikül Boyutu, Dağılımı ve Zeta Potansiyel
Lipozomların partikül büyüklüğü, lipozomların sağlıklı damar yapısının
bozulmasının eşlik ettiği AGT etkisi ile tümör dokusunun olduğu hedef bölgede pasif
olarak tutunması açısından kritik öneme sahiptir.
Çalışmamızda film tekniği kullanılarak hazırlanan lipozom formülasyonlarının
partikül boyutunu küçültmek ve homojen hale getirmek için en sık kullanılan
yöntemlerden biri olan ekstrüzyon işlemi uygulanmıştır. Hazırlanan tüm lipozom
formülasyonlarının partikül boyutlarına ilişkin sonuçlar Tablo 4.6’da da görüldüğü
gibi pasif hedefli lipozomlar 120-150 nm aralığında bulunurken, aktif hedefli
formülasyonların boyutları folat molekülünden dolayı 140-190 nm arasında
bulunmuştur. Literatürde partikül boyutunun, veziküllerin kan dolaşımından renal
klirens ile uzaklaştırılmasında en önemli faktör olduğu, 50- 300 nm aralığındaki
partikül boyutuna sahip veziküllerin kan dolaşımında daha uzun süre kalabildiği
bildirilmiştir (285). Bununla birlikte partikül boyutu 200 nm altında olan veziküllerin
RES hücreleri tarafından yakalanma oranının oldukça düşük olması sebebiyle,
dolaşımda uzun süre kaldıkları belirtilmektedir (286, 287). Bu bilgiler göz önüne
alındığında hazıralanan tüm lipozom formülasyonlarının tümör dokusuna pasif olarak
hedeflemeye uygun olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.6’da görülebileceği gibi partikül boyutu, aktif hedefli lipozom
formülasyonlarında PEG’in ucuna konjuge olan folat molekülü sebebiyle pasif hedefli
olanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
İlaç içermeyen lipozom formülasyonlarının partikül boyutu, lipozomun içine
ilaç yüklenmesine bağlı olarak, tek veya iki ilaç içeren lipozom formülasyonlarına,
göre istatistiksel açıdan önemli derecede küçük bulunmuştur (p<0.05). Bu durum
beklenen bir sonuç olup, literatür ile uyumludur (288- 290).
Bunun dışında kombine ilaç yüklenen ilaç formülasyonlarının, bileşiminde iki
ilaç bulunmasından dolayı partikül boyutu tek ilaç hapsedilmiş formülasyonlara göre
bir miktar büyük bulunmuş olup, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05).
Literatürde ortalama partikül boyutunun yanı sıra, bir kolloidal dağılımın
partikül boyutunun homojenitesini gösteren PDI değerlerinin öneminden bahsedilmiş
olup, PDI’nin 0.05’ten küçük olmasının yüksek oranda monodispersite göstergesi,
0.7’den büyük olmasının ise partiküllerin homojenitesinin çok geniş bir aralıkta
yayıldığına işaret ettiği bildirilmiş, dolayısıyla PDI değerinin homojenite göstergesi
olabilmesi için 0.05-0.7 aralığında olması gerektiği belirtilmiştir (291). Çalışmamızda
hazırlanan tüm lipozom formülasyonlarının PDI değerlerinin 0.1-0.21 arasında
bulunması, partikül boyutlarının homojen dağıldığını göstermektedir.
Zeta potansiyel, kolloidal sistemlerin elektrokinetiğini gösteren, dispersiyon
ortamı ile dağılmış partiküle bağlı sabit akışkan tabaka arasındaki potansiyel farkını
ifade eden bir fiziksel stabilite göstergesidir. Film tabakayı hidrate etmek için
kuıllanılan çözeltilerin pH değeri ile lipit tabakaya eklenebilen yük verici maddeler,
lipozomun zeta potansiyel değeri üzerinde direkt etkiye sahiptir. Genelde katyonik
özellik gösteren lipozomların zeta potansiyel değerleri +10 mV ile +30 mV arasında,
anyonik özellik gösteren lipozomların -25 mV ile -45 mV arasında, nötral
lipozomlarınki ise -10 mV civarında olmaktadır (292). Hazırlanan tüm lipozom
formülasyonları, ek olarak yük verici madde içermediği ve kullanılan DPPC nötral
özellikte olduğu için zeta potansiyel değerleri -7.9 mV ile -9.3 mV arasında bulunmuş
olup, veziküllerin kısa sürede agregasyonunu önleyecek değerdedir. Tüm lipozom
formülasyonlarının zeta potansiyelleri partiküllerin agregasyonunu önlemeye uygun
değerde bulunmuş olup, bu değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (p>0.05).
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PCX ve VNB’ye İlişkin Hapsetme Etkinlikleri
İlaç moleküllerinin hapsetme etkinlikleri, lipozomların KHDAK’yi tedavi
etmedeki etkinliklerini arttırmak açısından kritik önem taşımaktadır. Biri hidrofilik
diğeri hidrofobik iki farklı fizikokimyasal özelliğe sahip etken maddeyi lipozomlara
en yüksek seviyede yükleyebilmek için öncelikle literatürde sadece PCX ve sadece
VNB içeren lipozom formülasyonlarını hazırlamaya yönelik çalışmalara (229, 248,
293) ve Ana Bilim Dalı’mızda önceden hazırlanan formülasyonlara (173, 174)
bakılmıştır.
Öncelikle hem PCX hem VNB için uygun lipit tipi olarak, katıya yakın (gelstate) lipozom eldesine imkan veren, yüksek faz geçiş sıcaklığına sahip olduğundan
lipozom çift tabakasının bütün (intakt) halde kalmasını sağlayan fosfolipit olarak
DPPC seçilmiştir. Yapılan çalışmalar DPPC’nin PCX için en uygun fosfolipit
olduğunu (266) ve DPPC ile sıvı tipte lipozom eldesi sağlayan lipit tiplerine göre daha
yüksek hapsetme etkinliği elde edildiğini göstermiştir (174).
Ardından iki farklı fizikokimyasal özelliğe sahip etken madde için lipozomun
lipit bileşim oranlarını saptayabilmek için literatürden yararlanılmış ve sadece PCX ve
sadece VNB hapsedilmiş lipozom formülasyonlarındaki lipit oranları dikkate alınarak
ortak bir oran yakalanmaya çalışmıştır. Bölüm 3.6’da anlatıldığı şekilde iki farklı
oranda hazırlanan lipozom formülasyonlarının hapsetme etkinlikleri test edilmiştir.
Bölüm 4.4’de belirtilen sonuçlar doğrultusunda Formülasyon-2’deki lipit oranlarının
(DPPC:Chol:PEG2000-DSPE:DTPA-PE, 75:24.5:0.4:0.1 molar oran) iki ilacı da in
vitro ve in vivo çalışmalarda anti-kanser etki gösterecek kadar hapsettiğini
gösterdiğinden, bu oranlar ile çalışmaya devam edilmiştir.
Tablo 4.6’da da görüldüğü gibi PCX ve VNB’nin lipozomlarda sırasıyla
hapsetme yüzdesi %15 ve %21 olarak bulunmuştur. Folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonları ile aktif hedefli olmayan formülasyonlar arasında enkapsülasyon
verimi açısından fark bulunmamaktadır (p>0.05). Bununla birlikte, PCX+ VNB
birlikte içeren lipozom formülasyonları tek ilaç içeren formülasyonlara göre bir miktar
daha fazla ilaç hapsetmiştir, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamsızdır (p>0.05).
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Lipozomal Fosfolipit Miktarı
Fosfolipit miktar tayini lipozom hazırlamak için seçilen metodun, lipozom elde
etme verimine etkisini ifade etmektedir. Özellikle PCX gibi lipozomun lipit çift
tabakasına hapsedilen lipofilik ilaç moleküllerinin hapsetme verimi için önemli bir
parametre olup, lipozomal fosfolipit miktarı ne kadar fazla ise hapsedilen özellikle
hidrofobik ilaç miktarı da o kadar yüksek olmaktadır.
Film tekniği ile hazırlanan lipozom formülasyonlarında, partikül boyutunu
küçültmek ve homojenize etmek için uygulanan çok sayıda ekstrüzyon işlemi
sırasında, “Onion Peeling Effect” etkisi ile lipit çift tabakanın dış katmanları
uzaklaşmakta ve dolayısyla fosfolipit miktarında kayıp meydana gelmektedir. Bu
sebeple lipozomlar hazırlanıp, ekstrüzyon işlemleri tamamlandıktan sonra lipozomal
fosfolipit miktarı tayin edilmelidir.
Hazırlanan tüm lipozom formülasyonlarının fosfolipit miktar tayinleri Bölüm
3.8.4’te verildiği gibi Rouser yöntemi (230) ile tespit edilmiş ve sonuçlar Tablo 4.6’da
verilmiştir. Tüm lipozom formülasyonlarının içerdiği fosfolipit miktarı benzer
bulunup (p>0.05), formülasyonların fosfolipit içeriğinin lipozomun yapısal
bütünlüğünü korumaya katkı sağlayacak değerde olduğu tespit edilmiştir.
5.2. Anti-kanser İlaçların Lipozom Formülasyonlarından Salımı ve Salım
Kinetikleri
5.2.1. Paklitaksel
Lipo/PCX,

Lipo/PCX/VNB,

Fol-Lipo/PCX

ve

Fol-Lipo/PCX/VNB

formülasyonlarından PCX’in salım profilini bulmaya ilişkin yapılanlar Bölüm 3.9’da
anlatılmıştır. PCX’in kümülatif salım değerleri ile ilişkili sonuçlar ve salım kinetiği
Şekil 4.26 ve Tablo 4.7’de verilmiştir.
PCX salım kinetiği, sıfırıncı derece, Higuchi ve Langenbucher modellerine
uygunluk açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçların modele uyumunun göstergesi
olan determinasyon katsayısı (R2) incelendiğinde, Weibull (294) tarafından
tanımlanıp, Langenbucher (295) tarafından geliştirilen modelin en anlamlısı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu model moleküllerin yüksek konsantrasyondan düşük
konsantrasyona geçtiği Fick difüzyon yasasına dayanmakta olup, salım ortamının
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hacminin sabit kaldığı ve maddenin salım ortamındaki çözünürlüğünün sınırlı olduğu
durumlar

için

deneysel

olarak

gösterilmiştir

(296).

Hazırlanan

lipozom

formülasyonlarında yüksek lipofilitesi sebebiyle salım ortamı olan Tris tamponunda
(20 mM, pH:7.4) sınırlı miktarda çözünen PCX, bu modele uygunluk göstermektedir.
Bu sonuç daha önce literatürde hazırlanmış PLGA nanopartiküllerinden PCX salımına
ilişkin bulgularla uyumlu bulunmuştur (297).
VNB’nin veya aktif hedefleme ajanı olan folat’ın PCX salımını etkilemediği
görülüp, PCX’in 4 tip formülasyondan da salımı benzer bulınmuştur (p>0.05).
5.2.2. Vinorelbin
Lipo/VNB,

Lipo/PCX/VNB,

Fol-Lipo/VNB

ve

Fol-Lipo/PCX/VNB

formülasyonlarından VNB’nin salım profilini bulmaya ilişkin yapılanlar Bölüm 3.9’da
anlatılmıştır. VNB’nin kümülatif salım değerleri ile ilişkili sonuçlar ve salım kinetiği
Şekil 4.27 ve Tablo 4.8’de verilmiştir.
VNB salım kinetiği, sıfırıncı derece, Higuchi ve Modifiye Langenbucher
modellerine uygunluk açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçların modele
uyumunun göstergesi olan determinasyon katsayısı (R2) incelendiğinde, Higuchi
modelin en anlamlısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Biyolojik olarak parçalanabilir
polimerlerden yapılmış matrislere hapsedilmiş etkin madde bu modele göre salınmakta
olup, salınan ilaç miktarı zamanın karekökü ile orantılıdır (157). Bu sonuç daha önce
literatürde hazırlanmış sığır-serum-albumin nanopartiküllerinden VNB salımına
ilişkin bulgularla uyumlu bulunmuştur (298).
PCX’in veya aktif hedefleme ajanı olan folat’ın VNB salımını etkilemediği
görülmüş, VNB’nin 4 tip formülasyondan da salımı benzer bulınmuştur (p>0.05).
Bu bulguların yanı sıra, iki etken maddenin lipozomlardan salım hızları
arasında istatistiksel açıdan önemli derecede (p<0.05) fark vardır. Lipozomun lipit çift
tabakasına hapsedilen PCX molekülünün bu lipit tabakadan çıkışının, sulu çekirdeğe
hapsedilen VNB’ye göre daha uzun sürmesi bu sonucun temel sebebidir.
Literatürde yapılan çalışmada lipofilik ilaç olarak dibukain ve hidrofilik ilaç
olarak 5-florourasil moleküllerinin farklı lipozom formülasyonlarından salım
davranışları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Hidrofilik ilacın tamamının 12 saat
sonunda lipozomlardan salındığı gözlenirken, lipofilik ilacın 12 saat sonunda yaklaşık
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%30’unun salındığı tespit edilmiştir. Bu sonuç lipofilik ilaç dibukainin lipit çift
tabakada hapsedilmesinden dolayı salım ortamına geç ulaşmasına ve 5-florourasilin
hidrofilik özelliğinden dolayı hızlı biçimde salınmasına bağlanmıştır (299).
Çalışmamızda hazırlanan lipozom formülasyonundan PCX’in daha yavaş, VNB’nin
daha hızlı salınması sonucu, literatürdeki bu sonuç ile paralellik göstermektedir.
5.3. Lipozomların Stabilite Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Çalışmamızda kullanılan Lipo/PCX, Lipo/VNB ve Lipo/PCX/VNB lipozom
formülasyonlarının 4oC ve 25oC’deki 90 günlük stabiliteleri Bölüm 3.10’da anlatıldığı
şekilde değerlendirilmiştir. PCX içeren lipozomların stabilite çalışmalarına ilişkin
sonuçlar Tablo 4.9 ve Tablo 4.10’da; VNB içeren lipozomların stabilite çalışmalarına
ilişkin sonuçlar Tablo 4.12 ve Tablo 4.13’te verilmiştir.
-Partikül boyutu: 4oC’de saklanan lipozom formülasyonlarının 45 gün boyunca
partikül boyut istatistiksel açıdan fark görülmemiş (p>0.05) olup, bu sonuç lipozom
formülasyonlarının 4oC sıcaklıkta ve %60± %5 bağıl nemde 30 gün boyunca partikül
büyüklüğü açısından stabil olduğunu göstermektedir. 25oC’de saklanan lipozom
formülasyonlarının partikül boyut değerleri 30. Günden itibaren anlamlı biçimde
değişmeye başlamış (p<0.05), bu sıcaklıkta lipozomların 20 gün stabil kalabildiği
görülmüştür. Bu sonuç lipozom formülasyonlarının oda sıcaklığında saklamak için
uygun olmadığının göstergesidir. Dolayısıyla lipozomların rafta beklerken oda
sıcaklığında değil buzdolabında saklanması gerektiği anlaşılmıştır.
-İçte tutulan etken madde miktarı: 4oC’de saklanan lipozom formülasyonlarına
hapsedilen etken madde (PCX ve/veya VNB) miktarındaki değişim 45 gün boyunca
istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05), bu sonuç 4oC sıcaklıkta 45 gün boyunca
lipozomların yapısal olarak bozulmayıp, stabil kaldıkları ve istenmeyen ilaç salımına
sebep olmadıklarını göstermektedir. 25oC’de saklanan lipozomlarda hapsedilen etken
madde miktarında 30. günden itibaren istatistiksel açıdan önemli derecede azalma
meydana gelmiştir (p<0.05), bu sonuç lipozomların oda koşullarında saklanmasının,
istenmeyen ilaç salımına sebep olduğuna işaret etmektedir.
-PDI: 4oC’de saklanan lipozom formülasyonlarına ilişkin PDİ değerlerinde 45
gün boyunca istatistiksel açıdan fark görülmemiş (p>0.05) olup, bu sonuç lipozom
formülasyonlarının 4oC sıcaklıkta ve %60± %5 bağıl nemde bu durum partikül
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büyüklüğü dağılımındaki homojenliğin 30 gün boyunca korunduğunu göstermektedir.
25oC’de saklanan lipozom formülasyonlarının PDİ değerleri 30. günden itibaren
anlamlı biçimde değişmeye başlamıştır (p<0.05), bu durum oda sıcaklığında saklanan
lipozomların partikül büyüklüğündeki homojenliğin 30. gün itibareden azaldığının
kanıtıdır.
-Zeta potansiyel: 4oC’de saklanan lipozomların zeta potansiyel değerleri 45.
günden itibaren anlamlı derecede (p< 0.05) değişmeye başlamışken, 25oC’de saklanan
lipozomların zeta potansiyel değerleri 20. günden itibaren anlamlı derecede (p<0.05)
değişmeye başlamıştır. Bu durum 4oC’de saklanan lipozomlarda 45. günden itibaren,
25oC’de saklanan lipozomlarda 30. günden itibaren agregasyon problemi olabileceği
ihtimalini doğurmaktadır.
Tek ilaç içeren lipozom formülasyonları ile kombine ilaç içeren lipozom
formülasyonlarının stabil oldukları süreler bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark bulunmamamıştır (p>0.05). Bu açıdan her iki etken maddenin de lipozom
formülasyonunun stabiliteye olumsuz bir etkisi olmadığı söylenebilir.
5.4. Lipozom Formülasyonlarının 99mTc ile Radyoişaretlenmesi
99m

Tc ile işaretli radyofarmasötiklerde işaretleme sonrası radyokimyasal

safsızlık olarak, lipozoma bağlanmayan serbest

99m

Tc veya hidrolize-redükte

99m

Tc

bulunabilmektedir. İşaretleme sonrası bu safsızlıkların % miktarını tayin etmek ve
dispersiyondaki

aktivitenin

ne

kadarının

lipozoma

bağlanmış

aktiviteden

kaynaklandığını saptamak amacıyla işaretleme verimini belirlemek gerekli bir
prosedürdür.
Bölüm 3.11’de anlatıldığı şekilde işaretlenen Lipo, Fol-Lipo, Lipo/PCX/VNB
ve Fol-Lipo/PCX/VNB lipozom formülasyonlarının işaretleme verimlerine dair
sonuçlar Bölüm 4.9’da verilmiştir. Bu sonuçlardan da görülebileceği üzere tüm
lipozom formülasyonları yüksek işaretleme verimi ile radyoişaretlenmiş olup,
formülasyonların işaretleme verimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
görünmemektedir (p>0.05).
Literatürde de serbest ve hidrolize-redükte

99m

Tc safsızlıklarına dair yüzde

miktarların İTK analizi ile etkin biçimde gösterildiği çalışmalar mevcuttur (300)
(233). Hazırlama sırasında lipozomun sulu çekirdeğine 99mTc-DTPA hapsedilmesi ile
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gerçekleştirilen işaretleme prosedürünün ardından farklı solvanların hareketli faz
olarak kullanılması ile gerçekleştirilen İTK analizi sonuçlarında, işaretleme verimi %
75-95 arasında bulunmuştur (301). Bu çalışma her ne kadar işaretleme yöntemi
açısından bizim uyguladığımız yöntemden farklı olsa da işaretleme verimi açısından
benzerlik göstermektedir.
5.5. İn Vitro Hücre Kültürü Çalışmaları
İn vitro hücre kültürü çalışmalarımızda, lipozomları folat ile aktif
hedeflemenin hücreler üzerindeki etkisini göstermek için literatürde folat reseptör
ekspresyonu sırasıyla normal ve yüksek olarak belirtilen A549 (234) ve H1299 (235)
insan KHDAK hücre hattı kullanılmıştır. C57BL/6 farelerde in vivo tümör modeli
oluşturulması insan KHDAK hücre hattı ile mümkün olmadığı için KHDAK fare hücre
hattına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için, in vivo çalışmalarda literatürde folat reseptör
ekspresyonu yüksek olduğu belirtilen ve C57BL/6 farenin sırtında eşgenik akciğer
tümör modeli oluşturulurken kullanılan LLC-1 (302) hücre hattında da in vitro hücre
kültürü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
5.5.1. Folat Reseptör Tayini
Tüm hücreler için yaşamsal fonksiyonu bulunan folat reseptörü, sağlıklı
hücrelerde normal seviyelerde eksprese olurken, kanser gibi hücre proliferasyonunun
arttığı durumlarda yüksek seviyelerde eksprese edildiği için kanser tedavisinde hedef
olarak kullanılmaktadır.
Bölüm 3.12.1’de anlatıldığı şekilde, KHDAK hücre hatlarının folat ile aktif
hedeflemeye uygun olup olmadığının belirlenmesi için folat reseptör ekspresyon
düzeyleri test edilmiştir. Şekil 4.28’den de anlaşılacağı gibi her iki hücre hattında da
folat reseptör ekspresyonu olduğu ancak H1299 hücre hattındaki ekspreyon yüzdesinin
istatistiksel açıdan (p<0.05) A549 hücre hattına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Literatürde de A549 hücre hattı folat reseptör ekspresyon oranı düşük hücre
(234) olarak, H1299 hücre hattı ise folat reseptör ekspresyon oranı yüksek hücre (235)
olarak belirtildiği için, bulunan sonuçların literatüre uyumlu olduğu söylenebilir.
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5.5.2. Rodaminle Konjuge Lipozom Formülasyonlarının Tümör
Hücreleri Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
A549 ve H1299 Hücre Hatlarındaki Akım Sitometri Analizi
Akım sitometri floresan yoğunluğuna bağlı olarak akan bir süspansiyon
içerisindeki hücrelerin büyüklüğüne ve granülaritesine göre tek hücre seviyesinde
kalitatif ve kantitatif ölçüm yapan bir sistemdir. Hücrede yapısal (hücre boyutu, şekli,
sitoplazmaik granülite, pigment içeriği, DNA/RNA içeriği, yüzey antijenleri) veya
fonksiyonel (enzim aktivitesi, membran devamlılığı, canlılık, redoks hali) pekçok
parametre yüksek hassasiyetle, hızlı şekilde tespit edilebilmektedir. Ayrıca akım
sitometri hücrelerin fiziksel olarak birbirinden ayrımını etkin bir biçimde
yapabilmekte ve spesifik hücrelerin saf örneklerini elde etme gibi ileri analizleri
mümkün kılmaktadır. Bu avantajları sebebiyle floresans özellik gösteren lipozom
formülasyonlarının hücre içerisinde tutulum miktarlarını kantitatif olarak tespit etmek
için akım sitometri tercih edilmiştir.
Bölüm

3.12.2’de

anlatıldığı

şekilde

rodaminle

konjuge

lipozom

formülasyonlarına ilişkin akım sitometri analizinin sonuçları Şekil 4.29’da verilmiştir.
Folat ile aktif hedefli olan (Fol-Lipo) ve olmayan (Lipo) lipozom formülasyonlarının
her iki hücre hattında da tutulduğu görülmektedir.
A549 hücre hattında Lipo formülasyonlarının Fol-Lipo formülasyonuna göre
daha yüksek oranda (p<0.05) tutulması, spesifik olmayan bir tutulum olup, A549 hücre
hattında folat reseptör ekspreyonunun yüksek düzeyde olmaması ile ilişkilidir. Bu
bulgu literatürle uyumludur. Literatürde A549 hücre hattının folat reseptör
ekpspresyonun düşük düzeyde olduğunu göstermek için, folat ile aktif hedefli
nanopartikülün normal ortam ile folik asit içermeyen ortamdaki tutulumları
karşılaştırılmıştır. Nanopartiküllerin folik asit içermeyen ortamda folat reseptör
ekspresyonu yüksek olan hücre hattında tutulumu daha yüksek bulunurken, A549
hücre hattındaki tutulumunun değişmemesi nanopartiküllerin A549 hücreleri içerisine
folat reseptöründen bağımsız olarak alındığının işaretidir (234).
H1299 hücre hattında Fol-Lipo formülasyonu A549 hücre hattına göre daha
yüksek oranda (p<0.05) tutulmuştur, bu sonuç Bölüm 4.10.1’de H1299 hücre hattının
daha yüksek oranda folat reseptör ekspresyonuna sahip olduğu sonucu ile uyumludur.
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Ayrıca Fol-Lipo formülasyonunun, aktif hedefli olmayanlara göre H1299 hücreleri
içinde daha yüksek oranda tutulması (p<0.05), Fol-Lipo formülasyonunun hücre içine
folat-reseptör aracılığı ile girdiğinin göstergesidir. Bu bulgular literatür ile uyumludur.
Literatürde, H1299 hücrelerinin folat reseptör ekspresyonunun yüksekliği Westernblot analizi ile gösterilmiş ve folat reseptörüne hedefli nanopartiküllerin H1299
hücrelerindeki tutulumları, düşük düzeyde folat reseptörü eksprese eden hücre hattına
göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (235).
Ulaşılan bulgular ve literatürdeki bilgilerden yola çıkarak H1299 hücre hattının
folat ile hedeflenen ilaç taşıyıcı sistemlerin etkinliklerini göstermek ve aktif hedefli
olmayan formülasyonlar ile karşılaştırmak için uygun bir hücre hattı olabileceği
çıkarılabilir. Ayrıca A549 hücre hattının da folat ile hedeflenen ilaç taşıyıcı sistemlerin
etkinliklerini gösterirken negatif kontrol olarak kullanılmasının uygun olduğu
sonucuna varılmıştır.
A549 ve H1299 Hücre Hatlarının Floresans Mikroskobu ile
Görüntülenmesi
Rodaminle konjuge folat ile aktif hedefli (Fol-Lipo) ve aktif hedefli olmayan
(Lipo) lipozom formülasyonlarının A549 ve H1299 hücre hatlarında 1 saatlik
inkübasyon süresi sonunda alınan floresans mikroskop görüntüleri Şekil 4.30’da
verilmiştir.
Alınan görüntüler, Lipo ve Fol-Lipo formülasyonlarının A549 hücrelerinin
daha çok hücre membranında non-spesifik olarak tutulduğunu göstermektedir. H1299
hücrelerinde ise Lipo ve Fol-Lipo formülasyonlarının hücre membranında nonspesifik olarak tutulduğu görülmekle birlikte, Fol-Lipo formülasyonunun folat
reseptör aracılığıyla hücre içerisine girdiği de saptanmıştır. Bu görüntüler, bölüm
4.10.1’deki folat reseptör analizi sonuçları ve Bölüm 4.10.2’deki akım sitometri
analizi sonuçları ile uyumludur.
LLC-1 Hücre Hattında Akım Sitometri Analizi
Rodaminle konjuge folat ile aktif hedefli (Fol-Lipo) ve aktif hedefli olmayan
(Lipo) lipozom formülasyonlarının LLC-1 hücre hattındaki 4 saatlik inkübasyon süresi
sonunda yapılan akım sitometri analizinin sonuçları Şekil 4.31’de verilmiştir. Bu
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grafiğe göre, hem pasif hedefli hem de folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonlarının hücre içinde yüksek oranda tutulabildiği, pasif hedefli
lipozomların ise aktif hedeflilere göre hücredeki tutulumlarının daha yüksek olduğu
(p<0.05) görülmüştür. Bu durum pasif hedefli lipozomların hücre membranında
spesifik olmayan tutulum gösterirken, aktif hedefli lipozomların hücre içerisine daha
kontrollü girmesi ile açıklanabilir.
Hem Lipo hem Fol-Lipo formülasyonlarının LLC-1 hücrelerinde yüksek
tutulum göstermesi literatürle uyumludur. Literatürde folat ile aktif hedefli ve aktif
hedefli olmayan lipozom formülasyonlarının, LLC-1 hücre hattında yüksek oranda
tutulduğu gösterilmiş olup, aktif hedefli lipozomların hedefli olmayanlara göre LLC1 hücrelerinde daha yüksek oranda tutulduğuna dair bulgular mevcuttur. Ancak bu
bulgulara folat içermeyen ortam kullanılarak ulaşılmıştır (302).
Literatürdeki bilgilerden folat reseptör ekspresyonu yüksek olduğu anlaşılan ve
akım sitometri analizi sonucu Fol-Lipo formülasyonunun yüksek oranda tutulduğu
saptanan LLC-1 hücreleri ile oluşturulan in vivo tümör modelinin folat ile aktif hedefli
ilaç taşıyıcı sistemlerinin etkinliklerinin test edilmesi için uygun olduğunu söylemek
mümkündür.
LLC-1 Hücre Hattının Floresans Mikroskobu ile Görüntülenmesi
Rodaminle konjuge folat ile aktif hedefli (Fol-Lipo) ve aktif hedefli olmayan
(Lipo) lipozom formülasyonlarının LLC-1 hücre hattındaki 2 saatlik inkübasyonları
sonrasında alınan floresans mikroskop görüntüleri Şekil 4.32’de verilmiştir.
Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, her iki formülasyon da hücrelerde
tutulurken, Lipo formülasyonu, Fol-Lipo formülasyonuna göre hücre membranında
folat reseptöründen bağımsız non-spesifik olarak daha çok tutulmaktadır. Bu sonuç,
Bölüm 4.10.2’deki akım sitometri analizi sonuçları ile uyumludur.
5.5.3. 99mTc İşaretli Lipozom Formülasyonlarının Tümör Hücreleri
Tarafından Tutulumunun İn Vitro İncelenmesi
99m

Tc işaretli folat ile aktif hedefli (Fol-Lipo) ve aktif hedefli olmayan (Lipo)

lipozom formülasyonlarının hücre hatlarındaki 4 saatlik inkübasyon süreleri sonunda
tutulumlarına ilişkin sonuçlar Şekil 4.33’te verilmiştir.
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Grafikten de anlaşıldığı üzere, 4 saatlik inkübasyon süresi sonunda 3 hücre
hattı için de Lipo formülasyonu, Fol-Lipo formülasyonuna göre hücre membranında
daha çok tutulmaktadır (p<0.05). Bu sonuç hücre membranındaki spesifik olmayan
tutulumdan kaynaklı olup, Bölüm 4.10.2’de alınan akım sitometri sonuçları ve
floresans mikroskop görüntüleri ile uyumludur.
Her iki formülasyon için de 4. saatte hücrelerdeki tutulumları, en yüksekten en
düşüğe doğru LLC-1> H1299> A549 şeklinde sıralamak mümkündür (p<0.05).
Ayrıca literatüre (234, 235, 302) ve Bölüm 4.10.2’de verilen akım sitometri
analizi sonuçları ile uyumlu olacak şekilde, folat ile aktif hedefli lipozom
formülasyonlarının tutulumlarının LLC-1> H1299> A549 şeklinde olması, folat
reseptör ekspresyon miktarı yüksek olan hücre hattından düşük olan hücre hattına göre
sıralandığını göstermektedir.
Literatürde yapılan çalışmada (303) 99mTc işaretli monoklonal antikor ile aktif
hedefli lipozomların, aktif hedefli olmayan partiküllere göre hücrede daha yüksek
oranda tutulduğu gösterilmiştir. Bu sonuç, bizim bulgularımızla ters gözükmektedir.
Ancak akım sitometri analiz sonuçları ve immunfloresans mikroskop görüntülerinde
hazırlanan Lipo formülasyonunun hücrede folat reseptöründen bağımsız şekilde nonspesifik tutulması daha yüksek oranda radyoaktivite okunmasına sebep olmuştur. FolLipo formülasyonu hücre içerisine folat reseptör aracılığıyla daha kontrollü şekilde
girmektedir. Bu durum özellikle folat reseptörünün kanserli hücrelere göre daha az
eksprese olduğu sağlıklı hücrelerde lipozomların kontrollü şekilde tutulmasına,
böylece sitotoksik ilaçların gösterdiği yan etkinin azalmasına katkıda bulunacaktır.
5.5.4. Lipozom Formülasyonlarının İn Vitro Hücre Canlılığına Etkisinin
İncelenmesi
A549 ve H1299 Hücre Hatlarındaki Canlılığın ve IC50 Değerlerinin MTT
Analizi ile Saptanması
Tetrazolyum tuzu olan MTT boyası, ökaryot hücresi içerisine girerek canlı
hücreler tarafından indirgenir ve suda çözünmez nitelikte olan formazan kristallerini
oluşturur. MTT analizi sonunda toksik madde ile inkübe edilen hücrelerden
inkübasyon süresi sonunda canlı kalan hücrelerin ürettiği formazan kristalleri elde
edilir. Bu sebeple MTT analizinde:
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 hücre canlılığı,
 hücre metabolizması,
 erken apoptotik süreçte olan canlı hücrelerin varlığı
Tespit edilmekte olup, sitotoksisite değerlendirmesini akım sitometri kadar
kesin şekilde yapamamaktadır. IC50 değeri, inhibe edici özelliği olduğu bilinen
maddenin tam inhibisyonunu sağlayacak konsantrasyonun yarı eşdeğerini ifade
etmektedir. Diğer bir deyişle, hücre canlılığında %50 azalmaya neden olan
konsantrasyondur.
A549 ve H1299 hücre hatları üzerinde, MTT analizi yapılan tüm lipozom
formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerine ilişkin sonuçlar sırasıyla Şekil 4.34 ve
Şekil 4.35’de verilmiştir. Ayrıca yine MTT analizi ile tespit edilen serbest ve
lipozomal ilaç moleküllerine ait IC50 değerleri Tablo 4.16 ve 4.17’de belirtilmiştir.
Tablo 4.16’da ve Tablo 4.17’de görülebileceği gibi serbest PCX ve VNB
molekülünün IC50 değerlerinin lipozomal PCX ve VNB molekülünden istatistiksel
açıdan anlamlı (p<0.05) biçimde düşük bulunması lipozomlardan ilaç salımının
serbest ilaca göre daha yavaş ve kontrollü biçimde olduğunu kanıtlamakta olup,
literatürle uyumludur (304, 305).
Folat ile aktif hedefli lipozomal PCX ve VNB’nin IC50 değerlerinin, pasif
hedeflilere göre daha yüksek bulunması, Şekil 4.29’da gösterildiği gibi lipozomların
non-spesifik hücre membranında veya içinde folat reseptöründen bağımsız şekilde
tutulumunun daha yüksek olması ile ilişkili olup, uyum içerisindedir. Folat reseptörü
ile hücre içine alımı, reseptör aracılı endositoz mekanizmasına dayanması sebebiyle
daha kontrollü bir alımdır. Dolayısıyla folat ile aktif hedefli lipozomal PCX ve
VNB’nin IC50 değerlerinin daha yüksek bulunması, lipozomların hücre içerisine folat
reseptörü aracılığıyla daha kontrollü biçimde alındığını kanıtlamaktadır. Reseptör
aracılı endositoz dışında hücre membranına internalize olan lipozom formülasyonları
Şekil 5.1’de gösterilen mekanizmalarla ilaç salımına sebep olup, sitotoksik aktivite
yaratabilmektedir (306). Folat ile aktif hedefli olmayan lipozom formülasyonları
hücrede bu yolaklar üzerinden sitotoksik aktivite oluşturmaktadır.
Ayrıca kombine ilaç taşıyan lipozom formülasyonlarındaki PCX ve VNB’nin
IC50 değerleri, yapıdaki ikinci ilaca bağlı olarak, tek ilaç taşıyan lipozomal PCX ve
VNB’nin IC50 değerlerine göre anlamlı derecede (p<0.05) daha düşük olup, lipozomal

159

formülasyonlar arasındaki en yüksek sitotoksik aktiviteyi kombine ilaç taşıyan
lipozomlarda görmek mümkündür.

Şekil 5.1. Lipozomların hücre içerisine reseptörden bağımsız non-spesifik alımı.
Endozom içerisindeki lipozomlar (1), lipozomların lizozom içinde
parçalanması (2), endozom membranındaki destabilizasyon sebebiyle
lipozomların etken maddeyi salması (3), endozom membranının lipozom
membranı ile füzyonu sonucu etken maddenin salınması (4) (307).

Şekil 4.34 ve Şekil 4.35’te gösterilen şekilde, antikanser ilaç içermeyen akif
hedefli ve aktif hedefli olmayan lipozom formülasyonlarının A549 ve H1299 hücreleri
üzerinde sitotoksik etki göstermemiş olup, bu durum lipozom formülasyonlarının
literatüre paralel şekilde (308) biyouyumlu olduğunu göstermektedir. Bu durum
antikanser ilaç içermeyen lipozom formülasyonlarının veya parçalanma sonucu açığa
çıkan metabolitlerinin hücre düzeyinde herhangi bir toksik etkisi olmadığının, in vivo
çalışmalarda da vücutta olumsuz herhangi bir toksik veya karsinojenik yanıta sebep
olmayacağının kanıtıdır.
Her iki hücre hattında da folat ile aktif hedefli tek veya iki ilaç içeren lipozom
formülasyonlarının, folat ile aktif hedefli olmayan tek veya iki ilaç içeren lipozom
formülasyonlarına göre sitotoksisitesinin daha düşük olduğu gözlenmekle birlikte, bu
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bu sonuç aktif hedefli
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olmayan lipozom formülasyonlarının hücre membranında non-spesifik tutulumuna
bağlı olup, Bölüm 4.10.2’de akım sitometri analiz sonuçları ve Bölüm 4.10.3’te
radyoişaretli lipozomların in vitro tutulumlarının verildiği sonuçlar ile uyumludur.
Her iki hücre hattında da folat ile aktif hedefli veya aktif hedefli olmayan iki
ilaç içeren lipozom formülasyonları, tek ilaç içeren formülasyonlara göre anlamlı
derecede daha toksik bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuç kombine terapinin kanser
hücrelerini öldürmede tek ilaçlara göre daha etkili olduğunu göstermekte olup literatür
ile uyumludur (309).
LLC-1 Hücre Canlılığının Akım Sitometri ile Değerlendirilmesi
MTT analizinin aksine akım sitometride kullanılan PI boyası ölü hücrelerin
içerisine girmektedir. Dolayısıyla MTT yukarıda da bahsedilen 3 parametre (i.hücre
canlılığı, ii.hücre metabolizması, iii.erken apoptotik süreçte olan canlı hücrelerin
varlığı) üzerinden hücre canlılığını gösterirken, akım sitometride direkt olarak ölü
hücre yüzdesi bulunabilmektedir. Bu açıdan akım sitometri analizi sitotoksik
aktiviteyi, MTT’ye göre daha doğru biçimde vermektedir.
Tüm lipozom formülasyonları ve serbest ilaç çözeltilerinin LLC-1 hücre hattı
üzerindeki sitotoksik aktivitelerinin verildiği Şekil 4.36’da da görüldüğü üzere ilaç
içermeyen folat ile aktif hedefli olan veya olmayan lipozom formülasyonları LLC-1
hücre hattında sitotoksik etki göstermemiş olup, biyouyumlu bulunmuştur (309).
Folat ile aktif hedefli veya aktif hedefli olmayan lipozomal ilaçların serbest
ilaçlar ile aynı konsantrasyonda benzer sitotoksik aktivite göstermesi (p>0.05),
lipozom formülasyonuna hapsedilen ilaçların sitotoksik aktivitesinde azalma
olmadığını göstermektedir.
Folat ile aktif hedefli olmayan iki ilaç içeren lipozom formülasyonunun
sitotoksik aktivitesi, aktif hedefli olana göre daha yüksek (p<0.05) bulunmuştur. Bu
sonuç, Bölüm 4.10.2 ve Bölüm 4.10.3’te folat ile aktif hedefli olmayan lipozom
formülasyonlarının LLC-1 hücre hattında aktif hedeflilere göre daha yüksek oranda
tutulması ile uyumludur. Bunun yanı sıra, folat ile aktif hedefli veya aktif hedefli
olmayan iki ilaç içeren lipozom formülasyonları tek ilaç içeren formülasyonlara ve iki
ilacı birlikte içeren serbest ilaç çözeltisine göre anlamlı derecede daha toksik
bulunmuştur (p<0.05). Bu durum lipozomun sahip olduğu lipofilisite sayesinde hücre
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membranında veya hücre içinde serbest ilaç çözeltisine göre daha yüksek oranda
tutulabilmesi ile açıklanabilir.
VNB içeren lipozom formülasyonunun, serbest PCX+ VNB çözeltisi ile benzer
sitotoksik aktivite göstermesi lipozomun daha düşük ilaç dozu ile hücre üzerinde
öldürücü etkide olduğunu göstermektedir.
Kombine ilaç içeren folat ile aktif hedefli veya hedefli olmayan lipozom
formülasyonlarının (Fol-Lipo/PCX/VNB ve Lipo/PCX/VNB) LLC-1 kanser hücreleri
üzerinde en yüksek sitotoksik aktiviteyi göstermelerinden yola çıkarak, bu iki
formülasyonun tedavi etkinliği açısından optimum formülasyon olduğunu söylemek
mümkündür.
5.6. İn Vivo Çalışmalar
5.6.1. Biyodağılım Çalışması
Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’de verilen folat ile aktif hedefli ve aktif hedefli
olmayan

Tc işaretli lipozom formülasyonlarına ait biyodağılım analizlerinin

99m

sonuçlarına göre folat ile aktif hedefli lipozom formülasyonlarının, aktif hedefli
olmayanlara göre tümördeki tutulumları önemli derecede yüksek (p<0.05)
bulunmuştur.

Bu

sonuç

lipozomların

in

vivo

ortamda

tümör

dokusuna

hedeflenebildiklerini göstermektedir. Ayrıca, literatürde folat ile aktif hedeflenen
dendrimerlerin folat reseptör ekspresyonu yüksek olan ovaryum kanseri modelinde,
düşük ekspresyon gösteren modele göre yüksek oranda tutulması, bulunan sonuçların
literatürle uyumlu olduğunu göstermektedir (310).
Ayrıca folat ile aktif hedefli formülasyonun tümör dokusunda 24. saatte, 6.
saate göre daha yüksek miktarda (p< 0.05) tutulmuştur. Bu durum lipozom
formülasyonlarının PEG kaplama sayesinde dolaşımda uzun süre kalarak zamanla
tümör dokusunda akümüle olduklarını göstermekte olup, literatürle uyumludur (311).
Tablo 4.18’da verilen 6. ve 24. saatteki tümörde tutulan aktivitenin kas ve
kandaki aktiviteye oranları her iki formülasyon için önemli derecede yüksek (p<0.05)
bulunmuş olup, 24. saatteki oranların 6. saatten yüksek olması literatürle uyumludur
(312). Folat ile aktif hedefli lipozom formülasyonlarının ve pasif hedefli
formülasyonların 24. saatteki tümör tutulumları kas dokusundaki tutulumlarının
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sırasıyla yaklaşık olarak 10 ve 6 katıdır. Folat ile aktif hedefli formülasyonlara ait
oranlar aktif hedefli olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p< 0.05).
Yapılan biyodağılım çalışması sonucunda folat ile aktif hedefli kombine ilaç
içeren Fol-Lipo/PCX/VNB formülasyonunun tümör dokusunda tutulma açısından
sadece pasif hedefli Lipo/PCX/VNB formülasyonuna göre daha iyi olduğu
söylenebilir.
5.6.2. Gama Kamera ile Görüntüleme
Bölüm 3.13.2’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirilen ve sonucu Şekil 4.39’da
verilen gama sintigrafi görüntülerinde, farelerdeki tümör dokusu sintigrafik olarak
tespit edilememiştir. Zemin aktiviteye oranla tümör tutulumunun çok yüksek
olmaması, radyoişaretli lipozomların büyük oranda karaciğer ve dalakta tutulması,
planar çekim yapılan cihazın insan için kullanılan gama kamera cihazı olması ve
mikro-SPECT görüntülerinin elde edilememesi, tümörün farenin kuyruğunda biriken
aktiviteye yakın olması gibi nedenler bu durumu açıklayabilir.
Ayrıca Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’de verilen biyodağılım çalışması sonuçları
zemin aktiviteye oranla kalp ve kandaki aktivite miktarının tespit edilemeyen düzeyde
olmasını doğrulamaktadır.
Tümör dokusunu sintigrafik olarak tespit edebilmek için RES organlarından
karaciğer ve dalak ilaç yüklü olmayan boş lipozom formülasyonu ile doyurulup
görüntü alma işlemi yapılabilir. Formülasyondaki PEG polimerinin miktarı arttırılması
suretiyle RES organlarındaki tutulum azaltılabilir.
5.6.3. Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi
Tümör Büyüme İnhibisyonunun Saptanması
Bölüm 4.11.1’de sonucu verilen biyodağılım çalışmasında aktif hedefli
lipozom formülasyonlarının tümörde tutulum oranlarının pasif hedeflilere göre daha
yüksek olması sebebiyle tedavinin aktif hedefli lipozomlar ile yapılmasına karar
verilmiştir.
Şekil 4.40’da da verilen tümör boyutlarının ölçülmesi ile saptanan tümör
büyümesi

inhibisyonuna

dair

sonuçlardan

da

görülebileceği

gibi,

aynı
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konsantrasyonda ilaç içeren Fol-Lipo/PCX/VNB formülasyonları, serbest ilaç
kombinasyonu ve kontrol grubuna göre tümör büyümesini daha etkili (p<0.05)
biçimde inhibe etmiştir. Bu durum lipozom formülasyonunun gerek folat molekülü
aracılığıyla gerçekleştirdiği aktif ve gerek tümör dokusundaki AGT etkisi ile sağlanan
pasif hedefleme ile iki şekilde tümör dokusunu hedefleyebildiği, serbest ilaca göre
tümörde akümülasyonunun daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan sonuç,
biyodağılım verilerinde Fol-Lipo/PCX/VNB lipozom formülasyonunun tümörde
tutulduğunun gösterilmesi ile uyumludur.
Literatürde benzer şekilde, kansere aktif veya pasif hedefli nanoboyutlu ilaç
formülasyonları ile yapılan anti-kanser tedavinin serbest ilaç formülasyonları ile
yapılandan üstün olduğu pek çok çalışma bulunmaktadır (313-315). Bu açıdan bulunan
sonuçlar literatür ile uyumludur.
Farelerin Vücut Ağırlıklarındaki Değişimin Saptanması
Anti-kanser tedavi gören ve kontrol grubundaki farelerin, Fol-Lipo/PCX/VNB,
sebest PCX/VNB ve Fol-Lipo formülasyonlarının enjeksiyonu öncesi ağırlığının
ölçülmesi suretiyle yapılan çalışmanın sonuçları Şekil 4.41’de verilmiştir. Bu sonuçtan
da görülebileceği gibi lipozomla tedavi edilen grupta kontrol grubuna göre vücut
ağırlığında artış saptanırken (p<0.05), serbest ilaç grubunda vücut ağırlığında azalma
(p<0.05) gözlenmiştir.
Bu sonuç Fol-Lipo/PCX/VNB formülasyonunun aynı dozda ilaç içeren serbest
ilaç çözeltisine göre, tedavi açısından daha etkili olurken, toksisite göstermediğini,
hatta serbest ilaç ile gözlenen toksisiteyi azaltarak onun önüne geçtiğini
göstermektedir. Literatürde bu sonuçla uyumlu olan nanoboyutlu ilaç taşıyıcı
sistemlerin vücut ağırlığına negatif yönde etkili olmadığına dair sonuçlar bildirilmiştir
(316).
Mikro-BT Görüntülerinin Değerlendirilmesi
Şekil 4.42’de verilen tedavi grubundaki farelerden tedaviye başlamadan önce
ve tedavi sonunda alınan mikro-BT görüntüleri Şekil 4.40’da verilen tümör büyümesi
inhibisyonunun saptanmasına ilişkin sonuçlar ile paralel olup, lipozom ile tedavi
edilen grupta tümör büyümesinin, istatistiksel derecede anlamlı olduğunu ve serbest
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ilaç çözeltisi ile tedavi edilen gruba ve kontrol grubuna göre daha etkin biçimde inhibe
edildiğini göstermektedir.
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6. SONUÇLAR
KHDAK hücrelerine folat ile hedeflendirilmiş, kombine ilaç içeren,

99m

Tc ile

radyoaktif işaretlenmiş teranostik lipozomlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda:
 Film tekniği ile kullanılan fosfolipitin faz geçiş sıcaklığının üzerinde
çalışılarak hazırlanan, partikül boyutunu küçültmek ve homojen hale getirmek
için ekstrüzyon ve serbest ilaç moleküllerini uzaklaştırmak için santrifüj ve
diyaliz işlemleri uygulanan lipozom formülasyonlarında uygun partikül
boyuta ve zeta potansiyele sahip lipozomlarda, ilaç etken maddelerinin (PCX
ve VNB) birlikte hapsedilmesi sağlanmıştır.
 Pasif hedefli lipozom formülasyonlarının partikül boyutu 150 nm, aktif hedefli
lipozom formülasyonlarının partikül boyutu 180 nm civarında bulunmuştur.
 Tüm formülasyonların zeta potansiyel değeleri – 10mV civarında
bulunmuştur.
 Aynı lipozom formülasyonlarında, içte tutulan etken madde yüzdesi sırasıyla
PCX ve VNB için, %15 ile %21 civarında bulunmuştur.
 Hazırlama işlemi sonrası formülasyonların lipozomal fosfolipit yüzdesi %80
civarı bulunmuştur.
 Yapılan stabilite çalışmalarında lipozom formülasyonlarının 4 oC’de 45 güne
kadar, 25oC’de ise 30 güne kadar stabilitelerini koruduğu sonucuna varılmıştır.
Bu yüzden, lipozom formülasyonlarının stabilite açısından buzdolabında
(+4oC) saklanmasının daha uygun olduğu sonucu çıkarılmıştır.
 Hazırlanan lipozom formülasyonlarından bileşiminde DTPA-PE şelat yapıcı
ajan bulunan Lipo, Fol-Lipo, Lipo/PCX/VNB ve Fol-Lipo/PCX/VNB
formülasyonları

Tc ile direkt işaretleme yöntemi ile %80-85 işaretleme

99m

verimi ile kolay ve etkin şekilde işaretlenmiştir.
 Folat ile aktif hedefli lipozom formülasyonunun Fol-Lipo/Rodamin
(DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:Rodamin),

folat

reseptör

yüzdesinin daha yüksek bulunduğu tespit edilen H1299 hücre hattında, pasif
hedefli lipozomlara göre daha yüksek oranda hücre içine girdiği görülmüştür.
 İn vitro MTT analizlerinde Lipo/PCX, Lipo/VNB, Lipo/PCX/VNB, FolLipo/PCX,

Fol-Lipo/VNB

ve

Fol-Lipo/PCX/VNB

lipozom
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formülasyonlarıyla aynı miktarda ilaç içeren serbest ilaç çözeltilerinin
sitotoksisitesinin, lipozomlarda belirgin şekilde daha yüksek bulunması,
lipozomlardan ilaç salımının istenen şekilde kontrollü biçimde olduğunu
göstermiştir.
 Kombine ilaç taşıyan lipozom formülasyonlarının tek ilaç taşıyan lipozomlara
göre in vitro ortamda etkinliği hem MTT analizi hem de akım sitometri analizi
sonuçlarına göre daha yüksek bulunmuştur.
 Biyodağılım çalışmaları sonucunda, Fol-Lipo/PCX/VNB formülasyonunun in
vivo ortamda Lipo/PCX/VNB formülasyonuna göre daha yüksek oranda
tutulduğu saptanmıştır.


99m

Tc-Fol-Lipo/PCX/VNB ve

Tc-Lipo/PCX/VNB uygulanmasını takiben

99m

alınan sintigrafik görüntülerde, planar çekim yapılan cihazın insan için
kullanılan gama kamera cihazı olması, mikro-SPECT görüntülerinin elde
edilememesi, tümörün farenin kuyruğunda biriken aktiviteye yakın olması ve
karaciğer dalak tutulumunun yüksek olması sebebiyle tümör dokusu
saptanamamıştır.
 İn vivo çalışmalarda lipozomal ilaç kombinasyonunun (Fol-Lipo/PCX/VNB,
DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:PCX+VNB)

farenin

vücut

ağırlığında serbest ilaç çözeltisinin aksine düşüşe sebep olmadığı, bu sebeple
serbest ilaç ile gözlenen toksisitenin önüne geçilebildiği görülmüştür.
 İn vivo modelde, aktif hedeflendirilmiş teranostik lipozomlar (99mTc-FolLipo/PCX/VNB, DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:PCX+VNB,
aynı konsantrasyonda ilaç içeren serbest ilaç çözeltisine göre deney
hayvanının tümör dokusunda daha yüksek oranda akümüle olmuş ve bu
şekilde daha iyi tümör tedavisi sağlanmıştır.
 Alınan mikro-BT görüntülerinde Fol-Lipo/PCX/VNB, Fol-Lipo formülasyonu
ve serbest ilaç kombinasyonu (PCX+VNB) uygulanan farelerdeki tümör
büyüklüğü tedavi sonunda sırasıyla, 2.3, 3.2 ve 4.1 kat artmıştır. Bu sonuçtan,
Fol-Lipo/PCX/VNB

formülasyonunun,

serbest

ilaç

kombinasyonu

(PCX+VNB) ve kontrol grubuna göre tümör büyümesini etkin bir biçimde
ihhibe ettiğini göstermiştir.
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 Folat ile aktif hedefli
VNB)

hapsedilmiş

formülasyonunun

99mTc

ve

ile radyoişaretlenmiş kombine ilaç (PCX ve
buzdolabında

(4oC)

(99mTc-Fol-Lipo/PCX/VNB,

saklanan

lipozom

molar

bileşimi

75:24.5:0.4:0.1 ve içeriği DPPC:Chol:Folat-PEG2000-DSPE:DTPA-PE:
PCX+VNB olan) hem in vitro, hem vivo analizlerinden elde edilen
sonuçlar göz önüne alındığında KHDAK görüntüleme ve tedavisi için en
iyi formülasyon olduğu sonucuna varılmıştır.
Bundan sonraki araştırmalarda ise;
 Belirlenen optimum formülasyonun stabilitesinin arttırılması için ileri
çalışmalar düşünülmelidir.
 Alınan sintigrafi görüntüleri ile tümör dokusunun yeri etkin bir biçimde tespit
edilemediği için bundan sonraki çalışmalarda insan görüntüsü almada
kullanılan gama kameranın kullanımı yerine mikro-SPECT/BT cihazı ile
görüntü alınması önerilmelidir.


99m

Tc gibi gama yayan radyonüklit dışında, lipozom formülasyonunun

veya

68

18

F

Ga gibi pozitron yayan bir radyonüklit ile işaretlenmesinin ardından

alınacak mikro-PET/BT görüntüleri ile tümör yerinin tespit edilmesi
düşünülmelidir.
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