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Antianjiojenik faktörler

Bugüne kadar 300’den fazla   
anjiojenez inhibitörü madde 
gösterildi. 
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Antianjiojenik faktörler

Endojen 
Sentetik 
Antianjiojenik özelliği keşfedilen farklı
endikasyonlarda ruhsat almış ilaçlar
Doğal ürünler 

yeşil çay, soya ürünleri, mantar, köpek balığı, yılan 
zehiri, kırmızı şarap, çin lahanası …
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AntianjiojenikAntianjiojenik tedavidetedavide uygulananuygulanan
yaklayaklaşışımlarmlar
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AntianjiojenikAntianjiojenik tedavidetedavide uygulananuygulanan
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Endojen anjiojenik faktörlerin inhibisyonu 
Endojen antianjiojenik faktörlerin uygulanması
Endotel hücre inaktivasyonu
Hücre dışı matriks yapısını etkileyen ilaçlar
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Nanopartikül uygulamaları
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Endojen anjiojenik faktEndojen anjiojenik faktöörlerin rlerin 
inhibisyonuinhibisyonu

Damar Endotel Büyüme Faktörü (VEGF)
Damar Endotel Büyüme Faktörü
Reseptörü (VEGFR)
Tirozin kinaz aracılığla oluşan sinyal
yolunun inhibisyonu
Monoklonal antikorlar

AntiAnti--VEGF VEGF AntikorlarAntikorlarıı

BevacizumabBevacizumab
VEGF rekombinant insan rekombinant insan 
monoklonal antikormonoklonal antikor
VEGFVEGF--traptrap
Monoklonal antikorlara 
göre daha yüksek afinite
VEGF 121VEGF 121--ToksinToksin
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VEGF VEGF reseptreseptöörr inhibitinhibitöörlerirleri

VEGFRVEGFR--1 antikoru1 antikoru

VEGFRVEGFR--2 antikoru, IMC2 antikoru, IMC--IC 11IC 11

VEGF VEGF reseptreseptöörr tirozintirozin kinazkinaz
inhibitinhibitöörlerirleri

SU 5416SU 5416
SU 6668SU 6668
SU 11248SU 11248
SU 12262 (sunitinib)SU 12262 (sunitinib)
PTK 787/ZK 2284 (vatalinib)PTK 787/ZK 2284 (vatalinib)
ZD 6474ZD 6474



anjiojenez

AntiAnti--VEGF VEGF tedavitedavi

Anti-VEGF tedaviyi takiben, normal trakeal 
damarlardaki hızlı vasküler regresyon
Tedavi öncesi Tedavi 2. gün Tedavi 10. gün

Yeni damarlarYeni damarlarıın bn büüyyüümesinin inhibisyonunun mesinin inhibisyonunun 
““vaskvasküüler pencereler pencere”” fare modelinde gfare modelinde göözlenmesizlenmesi

Tümör hücrelerinin ekilmesi ve iskemik ortam 
oluşturulmasından sonraki neovaskülarizasyon

Kontrol

Anti-VEGF tedavi

tümör ekiminden önce ekimden 1 gün sonra ekimden 6 gün sonra ekimden 9 gün sonra

tümör ekiminden önce ekimden 1 gün sonra ekimden 6 gün sonra ekimden 9 gün sonra
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AntiAnti--VEGF tedavinin kesilmesi, damarlarVEGF tedavinin kesilmesi, damarlarıın n 
tekrar htekrar hıızlzlıı bir bibir biççimde bimde büüyyüümesi ile sonumesi ile sonuççlanlanıırr

Normal tiroid kapilerlerinin floresan mikrografileri

tedavi öncesi                     tedaviden 7 gün sonra         tedavi kesilmesinden 14 gün sonra

(2002) Nature Reviews 2:826-835
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AntianjiojenikAntianjiojenik tedavidetedavide uygulananuygulanan
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Endojen antianjiojenik faktEndojen antianjiojenik faktöörlerin rlerin 
uygulanmasuygulanmasıı

trombospondin
angiostatin
endostatin
interferonlar
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EndotelEndotel HHüücrecre ProliferasyonProliferasyon
İİnhibitnhibitöörlerirleri

Endojen inhibitörler 

Eksojen inhibitörler
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EndojenEndojen inhibitinhibitöörlerrler

Proteolitik fragmanlarProteolitik fragmanlar İİnterferonlarnterferonlar
•• Angiostatin • IFN- α
• Endostatin •• IFNIFN-- ββ
•• VazostatinVazostatin •• IFNIFN-- γγ
•• KanstatinKanstatin

İİnterlnterlöökinlerkinler Trombospondin (TSPTrombospondin (TSP--1)           1)           
•• ILIL--11,, 4, 10, 12, 184, 10, 12, 18

Proteolitik fragmanlarProteolitik fragmanlar

AnjiostatinAnjiostatin
Plazminojen - plazmin fragmanı
Endotel hücre apoptozisi indükler 
G2 / M dönüşümünü engeller

Endostatin
Kollajen fragmanı
Endotel hücre apoptozisi indükler
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İİnterferonlarnterferonlar

� İmmünmodülatör, antiproliferatif
� bFGF inhibisyonu 
� Antimitotik, antimigratuar
� Çocukluk çağı hemanjiomları başta olmak 

üzere güçlü antianjiojenik etki

EksojenEksojen inhibitinhibitöörlerrler

Talidomid

Fumagillin

Squalamin

Anti-integrinler 
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suramin

1916 yılında keşfedildi

Polisulfon naftilüre

Büyüme faktörlerinin 
prototip farmakolojik 
antagonisti 

TalidomidTalidomid

Eski bir antiemetik 
ilaç (1956-61)

b-FGF,  VEGF 
inhibisyonu

Solid tümörlerde 
ve multipl 
myelomada
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Skualamin
Köpekbalığı karaciğer ekstresi

Aminosterol derivesi
Na+/H+ pompa inhibisyonu

Fumagillin
Rb protein fosforilasyonu inhibisyonu
Metionin aminopeptidaz inhibisyonu
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HHüücre dcre dışıışı matriks yapmatriks yapııssıınnıı etkileyen etkileyen 
ilailaççlarlar

Hücre dışı matriksin yıkımı, endotel 
hücrelerinin invazyonu ve yeni oluşacak 
damarlar için ortam sağlanması açısından 
önemli bir mekanizmadır.

Matriks metalloproteazların spesifik 
inhibitörleri antianjiojenik ilaç olarak 
kullanılmaktadır.

ProteolitikProteolitik AktiviteninAktivitenin
İİnhibisyonunhibisyonu

Doğal matriks metalloproteaz 
inhibitörleri

Neovastat (kNeovastat (kööpekbalpekbalığıığı kkııkkıırdardağığı))
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ProteolitikProteolitik AktiviteninAktivitenin
İİnhibisyonunhibisyonu

Sentetik matriks metalloproteaz 
inhibitörleri

Batimastat    
Marimastat   
Solimastat    
Prinomastat
Baymastat
Tetrasiklin

Tetrasiklinler Tetrasiklinler 
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AntianjiojenikAntianjiojenik tedavidetedavide uygulananuygulanan
yaklayaklaşışımlarmlar

Endojen anjiojenik faktörlerin inhibisyonu 
Endojen antianjiojenik faktörlerin uygulanması
Endotel hücre inaktivasyonu
Hücre dışı matriks yapısını etkileyen ilaçlar
Gen tedavisi yaklaşımları
Nanopartikül uygulamaları

01.11.2007 32



anjiojenez

Gen tedavisi yaklaGen tedavisi yaklaşışımlarmlarıı

Son yıllarda tümör dokusunda aşırı sentezlenen 
maddelerin antikorları kullanılarak özgüllüğün 
sağlandığı gen tedavisi yaklaşımları uygulanmaya 
başlanmıştır. 

antianjiojenik özelliği olan ürün ya da genin özgül 
olarak tümör dokusu tarafından alınıp 
antianjiojenik özellik göstermesi hedeflenmiştir.

EndojenEndojen AnjiojenezAnjiojenez İİnhibitnhibitöörr
GenlerinGenlerin TransferiTransferi

Angiostatin
Endostatin
IL-4
IL-10
IL-12
IFN-β

TIMP-1
TIMP-2
TSP-1
p16 ve p53
PLF-4
EMAP-II
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Anjiostatin, endostatin ve saksatilin Anjiostatin, endostatin ve saksatilin 
gen aktargen aktarıımmıı sonrassonrasıı ekspresyonekspresyon

Fare serumunda 24 
saat sonra (3) ve bir 
hafta sonra (4) 
protein seviyeleri

Tedavi edilmemiş
örnek (2)

(C) Kontrol (boş plazmid)
(A) Angiostatin K1-3, 
(E) Endostatin, 
(S) Saksatilin

10 gün sonra hemoglobin miktarı
analizi 

Yeni damar oluYeni damar oluşşumunun umunun 
inhibisyonu inhibisyonu 
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Deri altına B16BL6  
tümör hücrelerinin 
yerleştirilmesinden 
sonra plazmitlerle 
tedavi edilen 
C57BL/6 farelerinde 
tümör gelişiminin bir 
ay sonra 
karşılaştırılması

TTüümmöör gelir gelişşiminin iminin 
inhibisyonu inhibisyonu 

Farklı gen tedavisi 
uygulanmış farelerde 
50 gün sonra 
akciğerlerin 
karşılaştırılması

Pulmoner metastazPulmoner metastazıın inhibisyonu n inhibisyonu 
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Farklı gen tedavisi uygulanmış farelerde 50 gün sonra akciğerlerin karşılaştırılması

Pulmoner metastazPulmoner metastazıın inhibisyonu n inhibisyonu 

AntianjiojenikAntianjiojenik tedavidetedavide uygulananuygulanan
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integrin antagonist lipit 40 nm 
çapındaki polimerize lipit 
yapısına 1:10 oranında 
yerleştirilmiş. 
Her bir integrin antagonist lipit 3 
tane αvβ3’e özgül ligant içeriyor. 
Bu ligant αvβ3 integrin
ekspresyonu yapan hücreleri 
hedefliyor.
Partikül yüzeyi pozitif yüklü
olduğundan negatif yüklü toksik 
gen içeren plazmid DNA’sına 
kolaylıkla integre olabilir. 

01.11.2007 41

ααvvββ33--hedefli hedefli 
nanopartiknanopartiküüll ileile konjkonjüügege
olmuolmuşş plazmidplazmid DNADNA
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DiDiğğer yaklaer yaklaşışımlar ...mlar ...

DDüüşşüükk dozdoz kemoterkemoterööpatiklerpatikler

siklofosfamid
paklitaksel, dosetaksel
gemsitabin
bleomisin
metotreksat
mitoksantron
etaposid
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BBifosfanatlarifosfanatlar

Zolendronat, pamidronat

Kemik metastazları ve 
hiperkalsemi tedavisi
TGF-b, bFGF, VEGF, PDGF 
inhibisyonu
Hücre migrasyonunu önlüyor

COXCOX--2 2 inhibitinhibitöörlerirleri
((selekoksibselekoksib))

Birçok tümörde COX-2 düzeyi çok yüksek 
bulunmuştur

MMP-2 ve MMP-9 inhibisyonu
Anti VEGF etki
Apoptosis indükleyici
Kemoterapi ve radyoterapi duyarlılığını arttırır
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selekoksibselekoksib

AADDE E İİnhibitnhibitöörrüü ((kaptoprilkaptopril))

AT II, tümör hücreleri üzerindeki  AT II 
reseptörleri aracılığı ile  anjiojenik faktörleri 
aktive eder. 

MMP-2 ve MMP-9 inhibisyonu da 
yapmaktadır
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Teşekkürler  …


