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ATILIM’DAN KANSER HASTALARINA
UMUT VEREN PROJE
Potansiyel antitümör ilac› olarak kullan›labilecek, aminotiyofenol ligandlar› içeren platin mavisi bilefliklerinin sentezlenmesini öngören Proje, Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Kimya Grubu taraf›ndan hayata geçirildi. 1 Temmuz 2006 tarihinde BAP'a sunularak kabul edilen proje, Yrd. Doç. Dr. fieniz Özalp Yaman'›n baflkanl›¤›nda, yard›mc› araflt›rmac› olarak, Prof. Dr. Hüseyin ‹flçi, Yrd. Doç. Dr. Belgin ‹flgör, Arfl. Gör. ‹smail Erilhan'›n çal›flmalar› ile Haziran 2008 tarihinde tamamland›.
Günümüzde kanser, Avrupa’da 2. s›radaki ölüm sebebi. Hastal›¤›n etkili tedavisi bu nedenle çok önemli. Bugün kemoterapinin
gelifltirilmesi, hem iyilefltirilebilen tümör spektrumunun geniflletilmesi hem de tedavi alt›ndaki hastalar›n yaflam kalitelerinin
artt›r›labilmesi için oldukça gerekli. At›l›m Üniversitesi Kimya Grubu’nun gelecekte tüm kanser hastalar›na umut verebilecek yeni
ilaç tasar›mlar› ve bu ilaçlar›n DNA ile etkileflimleri üzerinde çal›flmalar› devam etmektedir. Ülkemizde platin içeren antitümör ilaçlar›n›n tasar›m› ve sentezi üzerine çal›flma bulunmamaktad›r. Ülkemizin bilimsel alanda söz sahibi olabilmesi, tüm insanl›¤› ilgilendiren genel problemlerin çözümlerine yönelik çal›flmalar›n artmas›yla mümkün olacakt›r. Tedavisi henüz bulunamam›fl hastal›klar
için gelifltirilen ilaç tasar›mlar› dünya gündeminin önemli konular›ndan bir tanesidir. Bu çal›flma platin, grubu geçifl elementleri
içeren yeni ilaç tasar›mlar›n›n gerçeklefltirilmesi ve antitümor etkisinin çal›fl›lmas› aç›s›ndan alan›nda tek örnek araflt›rma olmas›
nedeniyle ülkemiz için önemli olup bu alanda yap›lan çal›flmalara da katk›da bulunaca¤›ndan katma de¤ere sahiptir. Ayr›ca, proje kapsam›nda yap›lacak yay›nlar At›l›m Üniversitesi'nin bilimsel alanda yapm›fl oldu¤u h›zl› ilerlemeye de katk›da bulunacakt›r.

Antitümör Etkinli¤i Olan Yeni Bir ‹laç:
Kükürtten Ba¤lanan Ligand ‹çeren Platin Mavisi Kompleksi
sistematik bir tedaviye ihtiyaç vard›r. Birçok kanser türü için
kemoterapi, yüksek bir metaztazik yay›lma özellili¤ine ra¤men
yüksek bir iyilefltirici özelli¤e sahiptir4-5. Fakat kemoterapi,
hastal›¤› ilerlemifl hastalarda uzun süre iyilefltirici özelli¤e sahip de¤ildir. Bu gün var olan kemoterapinin gelifltirilmesi, hem
iyilefltirilebilen tümör spektrumunun geniflletilmesi hem de tedavi alt›ndaki hastalar›n yaflam kalitelerinin artt›r›labilmesi için
çok önemlidir.

Sa¤l›kl› türlerin dokular› yaflamlar› boyunca, hücrelerinin ölümüne dek sürekli olarak hücre bölünmesiyle yenilenilenmektedir. Yaflam›n sürdürülebilmesi için hücre ölümü ve hücre bölünmesi aras›ndaki dengenin sabit tutulmas› gereklidir. Genetik materiyallerin zarar görmesi bu dengenin bozulmas›na ve
anormal hücre büyümelerine neden olmakatad›r1. Zarar görmüfl DNA içeren bir doku oluflumunun genel olarak tedavisi
mümkün de¤ildir. Birçok durumda, bu tür dokular tümör veya
kanser oluflumunu gelifltirmektedir2. Günümüzde Kanser Avrupa'da 2. s›radaki ölüm sebebidir. Hastal›¤›n etkili tedeavisi de
bu nedenle çok önemlidir. Ne yaz› ki kanser çok heterojen ve
kompleks bir hastal›kt›r. Ameliyat ve radyoterapi kanser hastal›¤›n›n % 40'n› iyilefltirirken, hastalar›n kalan %60'› hala metaztaz nedeniyle yaflamlar›n› yitirmektedirler3. Bu süreçte, hastal›¤›n sistematak do¤as› gere¤i örne¤in kemoterapi gibi yine

Platin içeren antitümör ilaçlar›na karfl› olan ilgi 1960'l› y›llarda
Rosenberg'in Platin komplekslerinin DNA bölünmesini durdurdu¤unu gösteren tesadüfi deneyi ile bafllam›flt›r6,7. Cisplatin
(cis-diamindikloroplatin(II)) (1), 1845 y›l›ndan beri bilinmekle
birlikte, Amerikan G›da ve ‹laç Kurumunca 1978 y›l›nda antitümör ilac› olarak onaylanm›flt›r8. Öte yandan ayn› kompleksin
trans izomeri (2) antitümör aktivitesi göstermemektedir9.
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1
Cisplatin

Cisplatin'in yan etkilerini
giderme çabas›n›n en büyük yarar› benzer yap›lar›
gelifltirme süreci olmufltur. Tüm bu sebeplerden
dolay› günümüzde daha
etkili, hastalar›n yaflam
standartlar›n› yükseltecek, mümkün oldu¤unca
az yan etkiye sahip, cisplatin'e karfl› olan direnci
azaltabilecek ve a¤›zdan
al›nabilen yeni ilaç dizaynlar› üzerindeki çal›flmalar
büyük bir h›zla devam etmektedir. Yap›lan araflt›r- fiekil 1. Cisplatin etkileflimi ile DNA
malar sonucunda karbop- sarmal›n›n yap›s›n›n bozulmas›
latin(3), nedaplatin (4) ve
oksaliplatin'in (5) cisplatin'den daha az yan etkiye sahip oldu¤unu göstermifltir27. Bütün dünyada onaylanmasa da karboplatin, nedaplatin ve oksaliplatin Fransa ve Japonya gibi baz› ülkelerde antitümör ilac› olarak kullan›lmaktad›r.

2
Transplatin

Cisplatin'in özellikle testis ve yumurtal›k kanserinde çok etkin
oldu¤u görülmüfltür. Erken teflhis yap›ld›¤› taktirde testis kanserinde %90'› aflan iyilefltirici etkileri vard›r10,11.
Cisplatin, hastaya genellikle damar içi enjeksiyon ile 3-4 haftal›k periyotlarla, her defas›nda 100 mg/m2 kürler halinde tatbik
edilmektedir12. Cisplatin, baflar›l› kemoterapik etkilerine nazaran birçok önemli yan etkilere de sahiptir. Bulant›, kusma, böbrek rahats›zl›klar›, sinir sisteminde meydana gelen deformasyonlar ve omurilikte meydana gelen rahats›zl›klar bu yan etkiler
aras›nda say›labilir13,14.
Cisplatin'in baflar›s›z olma sebeplerinden biri de tümörün ilaca
karfl› direncidir. Direnç zaten var olabilece¤i gibi sonradan da
kazan›lm›fl olabilir ve bu nedenle Cisplatin'in uygulanma alan›n› daha az tümör çeflidi ile s›n›rland›r›r.
Cisplatin'in hücre içi hedefi DNA'd›r. Cisplatinin sitotoksik etki-

3
4
5
Son y›llarda Platin Mavisi olarak adland›r›lan çok de¤erlikli platin iyonlar› içeren koyu renkli platin komplekslerinin yüksek antitümör aktivitesine sahip oldu¤unun keflfedilmesi ile bu alandaki araflt›rmalar h›z kazanm›flt›r.

sinin DNA ile etkilefliminden kaynakland›¤› kabul edilmektedir.
Öte yandan, sitoplazmada ve çekirdekte RNA, sülfür içeren
proteinler ve aminoasitler gibi cisplatinle tepkimeye girebilecek
gruplar da mevcuttur. Cisplatinin bu ikincil hedeflere ba¤lanmas› ve antitümör aktivitesi aç›s›ndan kritik olan Pt-DNA lez-

PtCl2(CH3CN)2 ile AgNO3 aras›ndaki reaksiyon sonucu oluflan

yonlar›n› s›n›rlamas› yan etkiler içerisinde say›labilir.

koyu mavi platin bilefli¤inin (ilk baflta “platinblau” olarak adland›r›lm›flt›r) sentezlenmesinden sonra “platinum blues” alan›nda büyük geliflmeler elde edilmifltir28.

DNA'›n platin komplekslerine ba¤lanmas› sonucunda sitotoksik
etkinin olufltu¤u düflünülmektedir. Pt-DNA yak›nlaflmas› ile

Öncelikle cisplatine karfl› olan direnci azaltabilecek ve nanogram seviyesinde daha etkin yeni bir platin kompleksi haz›rlayarak DNA üzerindeki etkilerini incelemek ve enzimatik aktivetelerini belirlemek amac›yla bafllad›¤›m›z projemizde, K2PtCl4'in

DNA'da çift sarmal yap›n›n kararl›l›¤›n› azaltan bozuklukluklar
meydana gelmektedir. Bu yap›sal de¤iflimler, NMR spektroskopisi15-19, X-›fl›n› kristolografisi20-22 ve jel elektroforez23 yöntemleri
ile çal›fl›lm›flt›r. Jel elektroforez deneyleri 1,3-sarmal içi yak›nlaflmas›n›n DNA sarmal›n› 23-35o kadar bozdu¤unu göstermifl-

2-aminotiyofenol (H2-atp) ile bazik sulu çözeltideki tepkimesi
sonucunda Pt4(2-atp)8(OH)(H2O)] formülüyle gösterebilece¤i-

tir24-26 (fiekil 1).

miz yeni bir “Platin Mavisi” (6) sentezlenmifltir.
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terapi s›ras›nda yard›mc› bir ilaç olarak kullan›labilece¤ini göstermifltir.
Grubumuzda, gelecekte tüm kanser hastalar›na umut verebilecek yeni ilaç tasar›mlar› ve bu ilaçlar›n DNA ile etkileflimleri
üzerine çal›flmalar büyük bir h›zla devam etmektedir.
(6)
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Literatürde rapor edilen neredeyse tüm platin mavisi bileflikler
azot ve oksijen atomu içermektedir. Bu çal›flmada sentezlenen
platin mavisi azot ve kükürt atomu içeren ilk platin mavisi örne¤idir. Bir baflka ilgi çekici nokta da, literatürde yer alan tüm örneklerin ligand koordinasyonu ile 5 üyeli ligand köprü zinciri
oluflturduklar›d›r. Ancak bizim örne¤imizde köprü ligand› 6-üyeli zincir oluflturmaktad›r. Elektronik so¤urma spektrumu, kompleksin DNA'ya ba¤lanma fleklini göstermek için kullan›lm›flt›r.
So¤urma spektrumundaki %17.5 oran›ndaki art›fl ile birlikte
gözlenen spektral kayma mavi kompleksin DNA'ya elektrostatik etkileflim ile ba¤land›¤› sonucunu vermifltir. Ba¤lanma sabiti 5x10-4 olup, etkileflim oldukça zay›ft›r. Bununla birlikte, mavi
kompleks DNA'n›n 2 baz çiftini kaplayacak bir alanda etkileflim
göstermektedir. Yap›lan jel elektroforez çal›flmalar› mavi kompleksin zay›f etkilefliminden dolay› DNA'y› k›ramad›¤›n› da göstermifltir.
‹nsan vücudu gün içinde deterjanlar, endüstriyel at›klar, çeflitli
ilaçlar ve mantarlar gibi bir çok yabanc› maddeyle karfl›karfl›ya
kalmaktad›r. Vücudun direnç mekanizmas›n›n en önemli görevi ayn› zamanda bu zararl› kimyasallar› ya da yabanc› maddeleri ortamdan uzaklaflt›rmakt›r. Bu kimyasal direncin yaflamsal
fonksiyonuna detoksifikasyon ad› verilmektedir. Detoksifikasyon genel olarak karaci¤erde bulunan enzimler arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Bu tür enzimlerden bir tanesi de Gulutatayon-Stransferazd›r (GST). Gulutatayonun enzim aktiviteleri d›fl›nda
him, biluribin, hormonlar ve ilaçlar gibi hidrofobik birçok yap›ya
ba¤lanma özelli¤i de vard›r. Dolay›s›yla GST seviyesi kemoterapide önemli bir rol oynamaktad›r.
Mavi kompleksin enzimatik aktivitesi koyun karaci¤erindeki
GST enzim aktivitesinin spektroskopik olarak izlenmesi ile belirlenmifltir. Mavi kompleks GST enzim aktivitesini 45-200 µM
deriflimleri aras›nda azaltm›flt›r. GST enzimleri detoks fonksiyonlar› d›fl›nda, ilaca karfl› direnci de artt›rd›¤› için mavi kompleksin GST enzim aktivitesini azaltmas›, bu kompleksin kemo-
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