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TÜBA GEBİP

2001 yılından itibaren verilmeye başlanan 
üç yıllık bir destek programıdır.

Farklı bilim dallarından 37 yaş öncesi genç
araştırmacılara verilmektedir. 



TÜBA GEBİP

GGüünnüümmüüze kadar 31ze kadar 31’’i Ti Tııp alanp alanıında olmak nda olmak 
üüzere toplam 220 arazere toplam 220 araşşttıırmacrmacıı bu bu ööddüüllüü
almalmışışttıır. r. 

Farmakoloji alanFarmakoloji alanıında 3 aranda 3 araşşttıırmacrmacıı
programprogramıı tamamlamtamamlamışış ve halen 4 ve halen 4 
araaraşşttıırmacrmacıı programa devam etmektedir.programa devam etmektedir.

TÜBA-GEBİP döneminde yapılan 
çalışmalar

Losartan oksidasyonu ile ABCBLosartan oksidasyonu ile ABCB––1        1        
(P(P--glikoprotein geni) C3435T polimorfizmi glikoprotein geni) C3435T polimorfizmi 
arasarasıındaki ilindaki ilişşkinin incelenmesikinin incelenmesi
TamoksifenTamoksifen’’in CYP2C9 metabolik in CYP2C9 metabolik 
aktivitesi aktivitesi üüzerine etkisizerine etkisi
Kalp cerrahisi ve kardiyoKalp cerrahisi ve kardiyo--pulmoner pulmoner 
baypasbaypasıın ilan ilaçç metabolizmasmetabolizmasıına etkisinin na etkisinin 
incelenmesiincelenmesi



LOSARTAN OKSİDASYONU 
İLE ABCB–1                            
(P-GLİKOPROTEİN GENİ) 
C3435T POLİMORFİZMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ
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Yaşar ve diğ., Clin Pharmacol Ther, 2002

Farklı CYP2C9 genotipli sağlıklı gönüllülerde 
plazma losartan ve metabolit düzeyleri

İdrar ve plazma losartan/metabolit 
oranları arasındaki ilişki 

Yaşar  ve diğ., Clin Pharmacol Ther 2002



CYP2C9 
aktivitesinin 
öngörülmesinde 
losartan 
kullanılması
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CYP2C9’un metabolize ettiği 
ilaçlar

Oral Oral 
antikantikooagulanlaragulanlar
–– SS--vvarfarinarfarin
–– AAsenokumarolsenokumarol
–– FenprokumonFenprokumon

NSANSAİİİİ
–– Selekoksib, Selekoksib, DiDikklofenalofenakk
–– FlurbiprofenFlurbiprofen, , İİbuprofenbuprofen
–– İİndometndometazin, azin, LornoLornoksksiikkam am 
–– MeloMeloksksiikkamam, , NaproNaproksksenen
–– PiroPiroksksiikkamam, , SuprofenSuprofen
–– TenoTenoksksiikkamam

• Oral antidiabetikler
–Tolbutamid
–Glipizid
–Gliburid 
–Glimepirid

• Antihipertansifler
–Losartan
–İrbesertan
–Valsartan

• Fenitoin



P-glikoprotein

İn vitro bir çalışmada losartan ve E-
3174’ün P-glikoprotein için bir substrat 
olabileceği gösterilmiştir. 

P-glikoprotein (MDR1, ABCB1) pek çok 
ilacın taşınmasından sorumlu olan bir 
proteindir. 

Ksenobiyotiklerin 
hücre dışına 
atılması, 
hücrede/dokuda 
birikmenin 
önlenmesi

ABCB1 fonksiyonu: Detoksifikasyon

Membran

Sitozol

Ksenobiyotik



ABCB1 polimorfizmleri

> 50 tek nükleotid polimorfizmi (SNP)

C3435T polimorfizmi

•Azalmış protein ekspresyonu ile ilişkili 

•ABCB1 üzerinde gösterilen ilk fonksiyonel

tek nükleotid polimorfizmi



.........GATC................GATC.......

MboI : 158 +39 bp

.......GATT.......

CT TT CC

%3 agaroz jel

nk

PCR metodu

E-3174
Losartan

Losartan ve metabolitinin 
HPLC analizi 



ABCBABCB--1 1 CCCC 0.0.1717 (n=(n=99))
ABCBABCB--1 1 CT CT 0.0.5050 (n=(n=2727) ) 
ABCBABCB--1 1 TT TT 0.0.3333 (n=(n=1818) ) 

Losartan fenotiplemesi ile elde edilen Losartan fenotiplemesi ile elde edilen 
metabolik oranlarmetabolik oranlar ((medianmedian--SD)SD)::

CC CC 0.9 (00.9 (0..7)7)
CT CT 00..8 (08 (0..7)7)
TT TT 00..8 (8 (0.90.9))

CC CT TT
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Sonuç

İİnsanda nsanda ABCBABCB--1 1 C3435T polimorfizmi C3435T polimorfizmi 
losartanlosartanıın CYP2C9 aracn CYP2C9 aracııllıı metabolizmasmetabolizmasıınnıı
etkilemez.etkilemez.

Bu bulgu, losartanBu bulgu, losartanıın CYP2C9 aktivitesinin n CYP2C9 aktivitesinin 
ööllçüçülmesinde glmesinde güüvenilir bir belirtevenilir bir belirteçç ilailaçç
olarak kullanolarak kullanıılabilecelabileceğği yi yöönnüündeki bilgileri ndeki bilgileri 
destekler.destekler.

Tamoksifen’in CYP2C9 
metabolik aktivitesi 

üzerine etkisi



Tamoksifen bir nonsteroidal antiestrojen ilaTamoksifen bir nonsteroidal antiestrojen ilaççttıır. r. 
Tamoksifenin estrojen reseptTamoksifenin estrojen reseptöörrüü pozitif olan pozitif olan 
meme kanserli hastalarda yanmeme kanserli hastalarda yanııt durumuna gt durumuna gööre re 
bebeşş yyııl sl süüre ile kullanre ile kullanıılmaslmasıı öönerilmektedir.nerilmektedir.

Tamoksifenin klinikte rastlanan en Tamoksifenin klinikte rastlanan en öönemli ilanemli ilaçç--
ilailaçç etkileetkileşşmesi oral antikoagmesi oral antikoagüülan olarak yayglan olarak yaygıın n 
bir bir şşekilde kullanekilde kullanıılan lan varfarinvarfarin ile olmaktadile olmaktadıır. r. 

Bu etkileBu etkileşşmenin mekanizmasmenin mekanizmasıı tam olarak tam olarak 
bilinmemektedir. bilinmemektedir. 

Varfarin karaciVarfarin karaciğğerde erde CYP2C9CYP2C9 enzimi tarafenzimi tarafıından ndan 
parparççalanmaktadalanmaktadıır. CYP2C9 enzim r. CYP2C9 enzim aktivitesinin aktivitesinin 
azaldazaldığıığı durumlarda varfarin metabolizmasdurumlarda varfarin metabolizmasıınnıın n 
da anlamlda anlamlıı oranda azaldoranda azaldığıığı ggöösterilmisterilmişştir. tir. 

Bu Bu ççalalışışmada tamoksifen tedavisi alacak olan mada tamoksifen tedavisi alacak olan 
meme kanseri hastalarda meme kanseri hastalarda tedavi tedavi ööncesi ncesi ve ve 
tedavi stedavi sıırasrasıında nda losartan verilerek CYP2C9 losartan verilerek CYP2C9 
aktivitelerinin karaktivitelerinin karşışılalaşşttıırrıılmaslmasıı amaamaççlanmlanmışışttıır. r. 



Metod:

ÇÇalalışışmaya meme kanseri tanmaya meme kanseri tanııssıı almalmışış, , 
siklofosfamid ve adriamisin adjuvan siklofosfamid ve adriamisin adjuvan 
kemoterapisini takiben 20 mg/gkemoterapisini takiben 20 mg/güün tamoksifen n tamoksifen 
tedavisine batedavisine başşlanacak olan 13 hasta dahil lanacak olan 13 hasta dahil 
edildi. edildi. 
HastalarHastalarıın CYP2C9 enzim aktiviteleri n CYP2C9 enzim aktiviteleri oral tek oral tek 
doz 25 mg losartan doz 25 mg losartan verilmesini takiben verilmesini takiben 
toplanan 8 saatlik idrarda analiz edilen toplanan 8 saatlik idrarda analiz edilen 
losartan losartan veve E3174 E3174 oranoranıınnıın elde edilmesi ile n elde edilmesi ile 
dedeğğerlendirilmierlendirilmişştir.tir.

Sonuç

İİki haftalki haftalıık bir tedavi sonrask bir tedavi sonrasıı tamoksifen tamoksifen 
idrarda losartan/E3174 oranidrarda losartan/E3174 oranıınnıı 0,730,73’’ten ten 
1,661,66’’ya ortalama 2,3 kat artya ortalama 2,3 kat artıırmrmışışttıır r 
(p=0,002). (p=0,002). 

Bu ise CYP2C9 aktivitesinin belirgin Bu ise CYP2C9 aktivitesinin belirgin 
şşekilde ekilde inhibeinhibe olduolduğğunu gunu gööstermektedir. stermektedir. 



0

2

4

6

TAM öncesi TAM sonrası

id
ra

rd
a 

lo
sa

rt
an

 / 
E3

17
4 

or
an
ı

Kalp cerrahisi ve kardiyo-
pulmoner baypasın ilaç

metabolizmasına etkisinin 
incelenmesi



Kardiyopulmoner baypas ilaKardiyopulmoner baypas ilaçç kinetikinetiğğini ve ini ve 
metabolizmasmetabolizmasıınnıı etkileyen etkileyen öönemli faktnemli faktöörlerden rlerden 
bir tanesidir. bir tanesidir. 
–– akut hemodilakut hemodilüüsyon, dolasyon, dolaşışımmıın bir cihaz n bir cihaz üüzerinden zerinden 

ssüürdrdüürrüülmesi, plazma proteinlerine balmesi, plazma proteinlerine bağğlanmadaki lanmadaki 
dedeğğiişşiklik, hipotansiyon ve hipotermiiklik, hipotansiyon ve hipotermi

Klinik gKlinik göözlemlere gzlemlere gööre re varfarin dozunun varfarin dozunun 
postoperatif erken dpostoperatif erken döönemde nemde ayarlanmasayarlanmasıı ggüçüçllüük k 
ggööstermekte ve bireyler arasstermekte ve bireyler arasıında olduknda oldukçça ba büüyyüük k 
ve ve ööngngöörrüülemeyen lemeyen dedeğğiişşkenlikkenlik ggöözlenmektedir. zlenmektedir. 

Amaç: 

KardiyovaskKardiyovasküüler cerrahi iler cerrahi işşlemlerin varfarin lemlerin varfarin 
gibi bazgibi bazıı dar terapdar terapöötik araltik aralığığa sahip  a sahip  
ilailaççlarlarıın metabolizmasn metabolizmasıından  sorumlu olan ndan  sorumlu olan 
CYP2C9 enzimi CYP2C9 enzimi üüzerindeki etkilerini zerindeki etkilerini 
insanda insanda in vivoin vivo kokoşşullarda incelemektir. ullarda incelemektir. 



Metod:
Kardiyopulmoner baypas cerrahisi olan 23 hasta Kardiyopulmoner baypas cerrahisi olan 23 hasta 
ççalalışışmaya dahil edildi. maya dahil edildi. 

HastalarHastalarıın CYP2C9 enzim aktiviteleri:n CYP2C9 enzim aktiviteleri:
–– cerrahi cerrahi ööncesi, ncesi, 
–– yoyoğğun bakun bakıım m üünitesinde hemodinamik stabiliteyi nitesinde hemodinamik stabiliteyi 

takiben takiben 
–– cerrahi sonrascerrahi sonrasıı bebeşşinci ginci güünde ande ağığızdan tek doz 25 mg zdan tek doz 25 mg 

losartan uygulanarak delosartan uygulanarak değğerlendirildi. erlendirildi. 

İİlalaçç uygulamalaruygulamalarıından sonraki 8 saatlik sndan sonraki 8 saatlik süüre re 
boyunca hastalarboyunca hastalarıın idrarlarn idrarlarıı toplandtoplandıı ve ayrve ayrııca ca 
hastalardan CYP2C9 genetik analizi yaphastalardan CYP2C9 genetik analizi yapıılmaslmasıı
amacamacııyla kan yla kan öörnerneğği ali alıındndıı..

Sonuç: 
HastalarHastalarıın cerrahi n cerrahi ööncesi, yoncesi, yoğğun bakun bakıımda mda 
hemodinamik stabiliteleri sahemodinamik stabiliteleri sağğlandlandııktan sonra ve ktan sonra ve 
cerrahiden 5 gcerrahiden 5 güün sonraki n sonraki losartan/E3174 losartan/E3174 
oranlaroranlarıı dedeğğerlendirildierlendirildi. . 
HastalarHastalarıın cerrahi n cerrahi ööncesi metabolik oranlarncesi metabolik oranlarıı
ortalama 0,8 olarak bulunmuortalama 0,8 olarak bulunmuşştur. tur. İİkinci kez kinci kez 
losartan verilmesini takiben ortalama metabolik losartan verilmesini takiben ortalama metabolik 
oran 2,8oran 2,8’’e ye yüükseldi (p=0,01). kseldi (p=0,01). 
Metabolik orandaki bu artMetabolik orandaki bu artışış üçüüçüncncüü kez losartan kez losartan 
uygulamasuygulamasıı sonrassonrasıında (cerrahi sonrasnda (cerrahi sonrasıı 5. g5. güün) n) 
normal denormal değğerlere geri derlere geri dööndndüü. . 
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SonuSonuçç olarak bu olarak bu ççalalışışma KPB sma KPB sıırasrasıında nda 
CYP2C9 enzim aktivitesinin azaldCYP2C9 enzim aktivitesinin azaldığıığınnıı
ggööstermektedir. stermektedir. 

KPB sKPB sıırasrasıında hastalarda gnda hastalarda göözlenen zlenen 
varfarin yanvarfarin yanııttıı dedeğğiişşiklikleri iklikleri CYP2C9 enzim CYP2C9 enzim 
aktivitesinin azalmasaktivitesinin azalmasıınnıın bir sonucu n bir sonucu 
olabilir. olabilir. 
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