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G R

Bir ilacın klinikte kullanılabilmesi için  öncelik-
le bilinmesi gereken, klinik etkinli i ve güven-
lili idir. Ancak, ilaçların her hasta üzerinde
aynı derecede etkili ve güvenli olması bekle-
nemez. laçların e de er dozları bazı
bireylerde yeterli etkinlik göstermeyebilir ve
di er bir kısım hastalarda toksisiteye ba lı
önemli sa lık problemlerine yol açabilir. laç
yanıtındaki bu tür farklılıklar, bireylerin farklı
fizyolojik durumlarından, hastalık derecelerin-
den, ilaç etkile imlerinden veya hastalıkla
birlikte bulunan di er bazı bozukluklardan
kaynaklanabilece i gibi çevresel etmenlerden
de büyük oranda etkilenir. Efikasite ve
toksisite farklılıklarının olu masında önemli
yeri olan bir di er faktör bireyler arasındaki
genetik farklılıklardır. Genetik faktörler ilaç
yanıtındaki bireyler arasındaki de i kenli in
en az %20-40’ından ve advers etkilerin
yakla ık %50’sinden sorumlu tutulmaktadır1,2.

Ki iler veya toplumlar arasında ilaçlara farklı
tip ve derecelerde yanıt verirli in altında
yatan olası genetik mekanizmalarla ilgili
ara tırmalar farmakogenetik disiplinini do ur-
mu tur.1 Farmakogenomik terimi tıbbi litera-
türde kimi zaman farmakogenetik yerine
kullanılsa da, daha çok genetik yapının tümü
(genom) üzerinde yeni ilaçlar için hedefler
bulunması çalı malarını betimler. nsan
genom projesinin tamamlanması ile yakla ık
30.000 genin varlı ı ortaya konmu tur. Her
2000-2500 nükleotidde bir, bireylerarasında
de i ikli e yol açabilen tek nokta polimor-
fizmlerinin (SNP, single nucleotide polymor-
phism) varlı ı öngörülmektedir. SNP’lerin ve
di er genetik varyasyonların hangilerinin
fonksiyonel açıdan önemli oldu unun belir-
lenmesi ve bunların farklı toplumlardaki
haplotip haritalarının çıkarılması farmakoge-
netik ve farmakogenomik dallarının ilgilendi i
ana konular arasındadır.

laç etkisinin veya eliminasyonunun bireyler
arasında de i iklik göstermesine yol açan
fenotipik de i ikliklerin bir kısmı polimorfizm
olarak adlandırılır. Farmakogenetik ba lamın-

da genel kabul gören tanıma göre, normal
populasyonda bir karakter için genetik
varyasyonlara ba lı iki veya daha fazla
fenotip bulunuyorsa ve bu fenotiplerden
herbiri %1’den daha büyük sıklıkta
gözleniyorsa bu durumda genetik polimor-
fizmden söz edilebilir1. Polimorfizm gösteren
enzimlerin ve reseptörlerin bilinmesi ve ilaç
ya-nıtı üzerindeki etkilerinin aydınlatılması
çe itli nedenlerle önemlidir. Bunlardan bir
tanesi farmakogenetik bilginin terapötik
yanıtın öngörülmesine ve tedavi dozu ve
türünün ayarlanmasına, yani tedavinin
bireyselle tirilmesine olanak vermesidir.

Genetik de i ikliklerin ilaç metabolizması
üzerindeki etkisi farmakogeneti in çalı ma
alanlarından biridir. Klinik uygulamada önemli
sonuçlara yol açan birçok genetik polimorfizm
örne i ilaçların metabolizmasının bireyler
arasında farklı olmasına dayanır. Süksinil-
kolin apnesi bu konuda ilk saptanmı
örneklerdendir3. Birçok ilaç grubunun
oksidasyonundan sorumlu sitokrom P450
(CYP) enzimlerindeki ve Faz II metabolizma-
sından sorumlu yolaklardaki proteinlerdeki
genetik mutasyonların ortaya konması, önem-
li ilaç gruplarının tedavide uygulanma ekille-
rini de i tirebilir. Bir ilacın metabolizmasında
bir de i iklik olmaksızın, etki yerindeki mole-
küllerin yapılarındaki genetik varyasyonların
da bireyler arasında ilaç etkisinin farklılı ına
yol açtı ı bilinmektedir.

Farmakogenetik çalı malar genelde üç ana
ba lık altında incelenir. Bunlar, ilaç metabo-
lize edici enzimler, ilaç transportörleri ve ilaç
hedef molekülleri (reseptörler) ile ilgili
polimorfizmleridir. Tıbbi literatürde her üç
konuda çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bu
yazıda, ilk iki konuda Anabilim Dalı’mızda
yaptı ımız çalı malardan örnekler özetle
sunulacaktır.

Türk toplumunda farmakogenetik çalı malardan örnekler
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laç Metabolizması ile lgili Enzimler
Üzerindeki Farmakogenetik Çalı malara
Örnekler

Türk Toplumunda Sitokrom P450 2C9
Genetik Polimorfizminin ncelenmesi

Giri

Sitokrom P450 2C9 (CYP2C9) polimorfik bir
enzimdir ve ba lıca oral antikoagülanlar, oral
antidiyabetikler, fenitoin gibi terapötik pence-
resi dar olan ilaçlar ve pek çok nonsteroidal
antiinflamatuvar molekülün faz I metaboliz-
masından sorumludur.4 CYP2C9 aktivitesinde
ve bu enzim ile metabolize edilen ilaçların
klinik etkisinde bireyler arasında genetik
kökenli farklılıklar bilinmektedir. Örne in,
enzim aktivitesini azaltan mutasyonu olan
hastalarda varfarine ba lı kanama kompli-
kasyonları, fenitoine ba lı nörolojik advers
etkiler veya glipizid kullanımı sırasında
hipoglisemi geli ebilmektedir.5-8 Dolayısıyla
CYP2C9 substratları ile tedaviden önce
enzimin genetik yapısındaki mutasyonların
bilinmesi ba lama dozunun belirlenmesi
açısından önemli olabilir. Bugüne kadar
tanımlanan CYP2C9 polimorfik alellerinden
beyaz ırkta en sık bulunanlar CYP2C9*1
(yabanıl tip), CYP2C9*2 ve CYP2C9*3
varyantlarıdır. Di er bazı daha nadir varyant-
lar uzak do ulu ve zenci toplumlarda
bildirilmi tir.

Losartan, kardiyolojik bozuklukların tedavisin-
de kullanılan selektif bir anjiotensin reseptör
antagonistidir. Losartanın, aktif metaboliti
olan E-3174’e oksidasyonu CYP2C9 aracılı-
dır; bu yüzden losartan CYP2C9 için güvenli
bir belirteç (probe) ilaç olarak kullanılmak-
tadır. 9-10 Literatürde fenitoin ve tolbutamid de
belirteç ilaçlar olarak önerilmi tir, ancak yan
etki risklerinin fazla olması nedeniyle yaygın
olarak kullanım alanı bulamamı tır.

Bu çalı mada, toplumumuzdan rastgele
seçilen sa lıklı gönüllü bireylerin CYP2C9
genotipleri belirlenmi  ve alelik varyantların
fenotipe etkisi losartan kullanılarak incelen-
mi tir.

Bireyler ve Yöntemler

Gönüllü sa lıklı bireyler (n=93; 42 kadın, 51
erkek, ya  aralı ı 18-55 yıl) duyuru yolu ile
çalı maya dahil edildi ve bilgilendirilmi
olurları alındı. CYP2C9 genotiplemesi için

alınan EDTA’lı kan örneklerinden ticari kitler
kullanılarak genomik DNA ayrı tırıldı.
CYP2C9*2 ve *3 saptaması için polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) ve endonükleaz
restriksiyon yöntemi kullanıldı11.

Sens ve antisens primer dizileri CYP2C9*2
için 5´ACAAATACAATGAAAATATCATG3´
ve 5´CTAACAACCAGACTCATAATG3´; *3
için 5´TGCACGAGGTCCAGAGATGC3´ ve
5´GATACTATGAATTTGGGACTTC3´ idi. lgili
mutasyonları içeren gen bölgeleri 94° C’de 5
dakika ilk denatürasyon basama ından sonra
35 döngülük 94° C-60 saniye (s) denatü-
rasyon, 60° C-90 s ba lanma ve 72° C-30 s
uzama protokolü ile PTC-200 (MJ Research
Inc., Waltham, MA, A.B.D.) kullanılarak
ço altıldı. CYP2C9*2 ve *3 için restriksiyon
enzim analizleri sırasıyla 5 ünite (Ü) AvaII
veya NsiI (New England Biolabs GmbH,
Frankfurt, Germany) varlı ında yapıldı.
Kesilmi  PCR ürünleri %2.5’luk agaroz jel
içinde yürütülerek görüntülendi. Bireylerin
losartanı almadan 48 saat öncesinden
itibaren ilaç kullanmamaları sa landı. Gönül-
lülere gece yatmadan önce tek doz (25 mg
tablet) losartan (Cozaar , Merck & Co., Inc.,
NJ, A.B.D.) verildi ve sekiz saat boyunca idrar
toplamaları istendi. drar örneklerindeki
losartan ve E-3174 miktarları yüksek basınçlı
sıvı kromatografisi (HPLC) ile analiz edildi.9
drar örnekleri mobil faz (%66  NaH2PO4/%34

asetonitril) ve izopropanol ile 2/1/1 oranında
karı tırılarak Zorbax SB-Phenyl kolona enjek-
te edildi. Floresans eksitasyon ve emisyon
dalga boyları sırasıyla 250 ve 370 nm idi.
Sekiz saatlik idrarda losartan/E-3174 oran-ları
hesaplandı. Genotip gruplarının losartan/E-
3174 oranları arasındaki farklılıklar tek yönlü
ANOVA ile sorgulandı. Post hoc test olarak
Bonferroni kar ıla tırması kullanıldı (Graph
Pad Prism 3.00, GraphPad Software, Inc.,
San Diego, CA, A.B.D.). statistiksel olarak
anlamlılık için P<0.05 sınırı kabul edildi.

Bulgular

Çalı manın yapıldı ı grupta CYP2C9*1, *2 ve
*3 alelerinin frekansları ve güvenlik aralıkları
Tablo 1’de verilmi tir. Gözlenen frekanslar
Hardy-Weinberg e itli i ile öngörülen de er-
lere benzerdi (ki-kare testi, P>0.05).



38

Tablo 1. Seksen be  bireyde CYP2C9 alellerinin
da ılımı ve güvenlik aralıkları (G.A.).

Alel adı n Frekans Güvenlik
aralı ı%95

CYP2C9*1 138 0.812 0.783-0.841
CYP2C9*2 17 0.100 0.079-0.122
CYP2C9*3 15 0.088 0.067-0.109

Bu gruptaki bireylerden toplanan sekiz saatlik
idrar örneklerinde losartan/metabolit oranı
da ılımı (n=90) ekil 1’de ematik olarak
gösterilmi tir. Bu fenotipik ölçüt bimodal
da ılım ile uygunluk göstermektedir.

ekil 1. Türk toplumunda 90 bireyde losartan metabolik
oranının da ılımı.

Farklı genotip gruplarında losartan metabolik
oranının fonksiyonel olarak de i imi ve geno-
tipin fenotipe yansıması Tablo 2’de özetlen-
mi tir. Bu bulgulara göre, idrarda losartan/
E3174 oranı CYP2C9*1*3 genotipli birey-
lerde, CYP2C9*1*1 (P<0.01) ve *1*2
(P<0.05) genotipli bireylere göre yakla ık üç
kat artmı tır.

CYP2C9*2 alel için homozigot bireylerde de
bu oran artmı  olsa da fark istatistiksel olarak
anlamlı de ildir. Ayrıca, CYP2C9*2*3 ve
CYP2C9*3*3 genotipine sahip birer gönüllüde
losartan metabolik hızı yakla ık 5.5 ve 225
kez azalmı  bulundu.

Tablo 2. CYP2C9 varyant alelerinin losartan
oksidasyonu üzerindeki fonksiyonel etkisi (n=85).

CYP2C9
genotipi

n drar losartan/E3174 oranı

Medyan Aralık
CYP2C9*1/*1 58 0.71 0.23 – 28.60
CYP2C9*1/*2 10 0.85 0.30 – 1.63
CYP2C9*1/*3 12  2.35 # 0.75 – 6.26
CYP2C9*2/*2 3 1.52 1.40 – 3.81
CYP2C9*2/*3 1 3.89
CYP2C9*3/*3 1 160.7

#: P<0.01, CYP2C9*1/*1 grubuna göre ve P<0.05,
CYP2C9*1/*2 grubuna göre istatistiksel anlamlılı ı
göstermektedir.

Bütirilkolinesteraz K-Varyantı Sıklı ı ve
Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin nce-
lenmesi

Giri

nsanda asetilkolinesteraz (AChE) ve bütiril-
kolinesteraz (BChE) olmak üzere 2 tip kolin-
esteraz bulunur. BChE aktivitesinin saptan-
dı ı yerler arasında karaci er, plazma,
pankreas ve kalp sayılabilir. BChE enziminin
fizyolojik rolü tam olarak bilinmese de bazı
ksenobiyotiklerin ve toksinlerin detoksifikas-
yonunda rol oynadı ı dü ünülmektedir. Bu
enzimin ilaç metabolizması açısından en
bilinen fonksiyonu, cerrahi giri imlerde kas
gev etici olarak kullanılan süksinilkolinin
eliminasyonudur. Ayrıca mivaküryum, aspirin,
eroin ve fizostigmin gibi ilaçların inakti-
vasyonunda, antiastmatik ön ilaç olan bambu-
terolün aktivasyonunda da rolü oldu u bildiril-
mi tir.12 Süksinilkolinin bütirilkolinesteraz tara-
fından yıkımı ço u bireyde dakikalar içinde
olmaktadır. Bazı toplumlarda ortalama 2500
ki iden birinde, bu enzimin anormal yapısı
nedeniyle süksinilkolin oldukça yava  elimine
edilmekte ve ilacın tek dozundan sonra bile
saatlerce süren nöromüsküler paralizi ve
solunum apnesi olu abilmektedir.

Kalıtsal bütirilkolinesteraz gen varyantları ara-
sında atipik (dibukain rezistan), florür rezis-
tan, sessiz, J varyantı, K varyantı ve H
varyantı bulunur. Sessiz varyantında enzim
aktivitesi hiç yokken, di erlerinde azalmı
olarak görülür.13 K aleli , BChE varyantları
içinde en sık görülenidir, 1615. nükleotidin
guanin yerine adenin olması protein yapısın-
da 539. pozisyondaki alaninin treonin ile yer
de i tirmesine yol açar. Homozigot K var-
yantlı bireylerde enzim aktivitesinin yakla ık
%33 azalmı  oldu u etnik kökeni farklı bir
ba ka beyaz toplumda gösterilmi tir13. Japon
toplumunda yapılan bir çalı mada ise
heterozigot K varyantlarında enzim aktivite-
sinde % 20 azalma saptanmı tır14. K-varyan-
tının sıklı ı de i ik etnik toplumlarda birbirin-
den çok farklı bulunmu tur. Örne in, A.B.D.
ve ngiliz populasyonlarında K varyant sıklı ı
%12 dolayında iken Brezilya toplumundaki bir
çalı mada %2 olarak saptanmı tır.15

Türk toplumunda BChE genotiplerinin sıklı ı-
nın ve fonksiyonel öneminin belirlenmesine
yönelik çalı malar sınırlı sayıdadır. Enzim
aktivitesinin belirlenmesinde genetik varyant-
ların katkısı bilinmemektedir. Bu çalı manın
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amacı, Türk toplumunda bütirilkolinesteraz K-
varyantı sıklı ının ve olası bir genotip-fenotip
ili kisinin saptanması idi.16

Bireyler ve Yöntemler

Hastanemize elektif cerrahi endikasyonuyla
ba vuran 79 hasta çalı maya dahil edildi.
Bireylerin tümünde cerrahi i lem öncesinde
BChE aktiviteleri biyokimyasal olarak ölçüldü.
Hastaların kan örneklerinden DNA izolasyonu
için MasterPureTM Genomik DNA purifikasyon
kiti (Epicentre Technologies, WI, A.B.D.)
kullanıldı. Sens ve antisens primer dizileri
sırasıyla AAGGCAGGAGACAGTGGATTGA
ve CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCTCA idi.17

PCR i lemi, 50 l tampon içerisinde özgül
primerler varlı ında 94° C’de 2 dakika süren
bir ilk-denatürasyon basama ı sonrasında,
denatürasyon (94° C, 60 s), ba lanma (53°
C, 90 s) ve uzama (72° C, 90 s) basamak-
larının 34 kez tekrarlanmasıyla yapıldı. PCR
sonrası elde edilen ürünlerin herbiri 3.5Ü
(ünite) MaeIII restriksiyon enzimi varlı ında
55o C’de en az dört saat boyunca inkübe
edildi. MaeIII, mutasyon varlı ında 137 bp
(baz çifti) uzunlu undaki PCR ürününü 115
ve 22 bp uzunlu unda iki parçaya kesmek-
tedir ( ekil 2).

ekil 2. BChE K-varyantı için her üç genotipe ait PCR
ürünlerinin MaeIII ile kesim sonrası %2.5’luk agaroz jel
üzerinde olu turdu u örnek restriksiyon paterni. eklin
sa ındaki numaralar moleküler büvüklü ü (bp) göster-
mektedir.

Bulgular

Genotiplemesi yapılan bireylerin 34 tanesi
kadın, 43’ü erkekti. Kadın ve erkeklerin
ortalama ya ları (yıl, S.D.) 22.6 (14.1) ve 29.0
(19.9) idi. Bu bireylere ait 154 alel üzerinden
yapılan hesaplamada polimorfik varyantların
frekansları 1615A için %26.6 (G.A.95%:
%19.6-33.6 ) ve 1615G için 0.734 (G.A.95%:
%66.4-%80.4) olarak belirlendi. Toplumda
Hardy-Weinberg e itli ine göre beklenen
frekanslar ile gözlenen frekanslar birbirine
benzerdi (P>0.05, Tablo 3).

Tablo 3. K-aleli için 77 bireyde beklenen ve gözlenen
genotip oranları.

Genotip oranı (%)
non-K/non-K non-K/K K/K

Beklenen 53.9 39.1 7.0
Gözlenen 52.0 42.8 5.2

BChE K-varyantı genotiplemesi yapılmı
bireylerdeki enzim aktivitelerinin genotipe
göre da ılımı ekil 3 ve Tablo 4’te verilmi tir.

ekil 3. BChE K-varyantı için genotiplemesi yapılmı  77
bireyde enzim aktivitelerinin da ılımı. Kesiksiz yatay
çizgiler grupların ortalama de erlerini, kesikli yatay çizgi
ise enzim aktivitesinin en dü ük normal sınırını göster-
mektedir.

Tablo 4. K varyantı için genotiplemesi yapılmı  77
bireyde BChE aktiviteleri (ortalama  S.H.).

Yabanıl tip Heterozigot Homozigot
 mutant

Birey sayısı 40 (%51.9) 33 (%42.9) 4 (%5.2)
Aktivite (Ü) 9925 398 9348 405 5616 193*
G.A.%95 9121-10730 8522-10170 5001-6231

* P<0.05

ekil 3 ve Tablo 4’te görüldü ü üzere BChE
K-varyantını homozigot olarak ta ıyan
bireylerde enzim aktivitesi di er iki gruba göre
yakla ık % 40 azalmaktadır (P<0.05).
Mutasyon için heterozigot olan bireylerde ise
enzim aktivitesinde belirgin bir de i iklik
olmamaktadır.

Her genotip grubu içindeki BChE aktiviteleri
erkek ve kadınlar için ayrı ayrı incelendi inde,
sadece homozigot yabanıl grupta kadınların
ortalama enzim aktivitelerinin (8673, S.D.
2059, G.A.%95 7681-9666, n=19) erkeklerin-
kine göre (11060, S.D. 2384, G.A.%95 9972-
12140, n=21) anlamlı olarak azaldı ı görül-
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mektedir. Ancak cinsiyetler arasındaki bu fark
klinikte önemli sonuçlara yol açabilecek
düzeyde de ildir.

Bilirubin Uridin Difosfat-Glukuronozil-
transferaz (B-UGT) Genetik Polimorfizmi-
nin ncelenmesi

Giri

Karaci erde bilirubin uridin difosfat-glukuro-
noziltransferaz (B-UGT), endojen bir toksin
olan bilirubinin glukuronik asit ile konjugas-
yonundan sorumludur.

Yabanıl tip Heterozigot  Homozigot
     mutant

ekil 4. BChE K-varyantı için genotiplemesi yapılmı  77
bireyin cinsiyetlerine göre enzim aktivitelerinin da ılımı.
Kesiksiz yatay çizgiler grupların ortalama de erlerini
göstermektedir. E: Erkek, K: Kadın.

Olu an bilirubin diglukuronitleri ATP-ba ımlı
MRP2 ta ıyıcı proteini aracılı ı ile safraya
atılır.18 B-UGT, bilirubin atılımı için hız
kısıtlayıcı enzimdir ve B-UGT genindeki
(UGT-1A1) bozukluklar konjuge-olmayan
hiperbilirubinemiye neden olabilir.19

Gilbert sendromu (GS), herhangi bir karaci er
patolojisi veya belirgin hemoliz olmadan hafif
indirekt hiperbilirubinemi ataklarıyla kendini
gösteren ve oldukça sık (çe itli toplumlarda %
3-10) görülen kalıtsal bir hastalıktır. Hasta-
lı ın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte
son yıllarda UGT-1A1 gen yapısındaki bazı
bozuklukların GS’na yol açabilece i yönünde
bulgular elde edilmi tir.20 GS hastalarında
hepatik glukuronidasyon aktivitesi %70
azalmaktadır. Bu aktivite dü ü ü UGT-1A1
geninin dü ük ekspresyonuna ba lıdır ve
promoter bölgesindeki TATA kutusunda timin-
adenin nükleotitlerinden olu an dizinin 6
yerine 5,7 veya 8 kez tekrarlanmasından
kaynaklanmaktadır.21

UGT-1A1 promoter polimorfizmleri yenido an
ya  grubunda görülen uzamı  sarılıkların da
bir nedeni olabilir ve bu ili ki Türk toplumunda
yeterince ara tırılmamı tır. Bu ara tırmanın
amacı, patolojik sarılı ı olan yenido anlarda
promoter bölgesindeki TA tekrarı varyantlarını
ortaya koymak ve sarılık ile olası ili kisini
ara tırmak idi.

Bireyler ve Yöntemler

Bu çalı ma, Hacettepe Üniversitesi Çocuk
Hastanesi’ne “sarılık” yakınması ile ba vuran,
zamanında ve 2500 gramın üzerinde do -
mu , fizik muayene ve laboratuvar inceleme-
leri ile indirekt hiperbilirübinemi dı ında
patolojik bir bulgu saptanmamı  74 bebekle,
aynı özelliklere sahip ancak patolojik hiperbi-
lirübinemi saptanmamı , yenido an tarama-
ları (Gutrie testi ve TSH taraması) için getiril-
mi  sa lıklı 32 bebekte (toplam 106) yapıldı.
ndirekt hiperbilirübinemili bebeklerden 25’i

erken (2-3. günden sonra,  17 mg/dl), 49’u
ise uzamı  (iki haftadan uzun,  10 mg/dl)
hiperbilirübinemili idi. Bebeklerden alınan kan
örnekleri Almanya’da Epidauros Biotechno-
logie A.G.’de PCR yöntemleri kullanılanarak
incelendi.21

Bulgular

ncelenen 106 yenido anın UGT-1A1 promot-
er bölgesindeki TA tekrar sayılarına ve klinik
tanılarına göre da ılımı ile her grup için
hesaplanan [TA]6 ve [TA]7 frekansları Tablo
5’te verilmi tir. Genotiplerin gruplar arasında
da ılımı arasında anlamlı bir fark buluna-
madı. Kontrol grubu ile hiperbilirubinemili
bireylerde [TA]6 ve [TA]7 alellerinin frekansları
da benzerdir (P>0.05). Çalı maya alınan
örneklemde UGT-1A1 promoter bölgesinde
bulunan TA tekrar sayıları ile yenido anda
hiperbilirubinemi geli mesi arasında bir ili ki
saptanamadı.

Tablo 5. Yenido anlarda UGT-1A1 genotip da ılımı ve
[TA]6 ve [TA]7 frekansları.

Erken
Sarılık

Uzamı
sarılık

Kontrol

Genotip (n, %)
[TA]6/6 15 (60.0)  29 (59.2) 18 (56.3)
[TA]6/7 9 (36.0) 16 (32.6) 11 (34.4)
[TA]7/7 1 (4.0) 4 (8.2) 3 (9.3)

Frekans (%)
[TA]6 22.0 24.5 26.6
[TA]7 78.0 75.5 73.4
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laç Transportörleri ile lgili Farmakoge-
netik Çalı malara Bir Örnek

Kanser Hastalarında MDR1 Genotipleri ile
5-HT3 Antagonistleri Tropisetron, Ondan-
setron veya Granisetronun Etkinli i
Arasındaki li kinin ncelenmesi

laçların ve bazı endojen maddelerin hücre
dı ına atılımını sa layan efluks proteinleri
ba lıca P-glikoprotein (P-gp) ve çoklu-ilaç
direnç proteinleri (MRP, multidrug resistance
proteins) MRP1-6’dır. P-gp, 170 kDa büyüklü-

ünde olup enerji (ATP) ba ımlı ABC trans-
porter süperfamilyası içindedir. P-gp, hepato-
sitlerde safra kanalcıklarında, böbreklerde
proksimal tübüllerin apikal yüzeyinde, barsak
epitel hücrelerinde, beyin ve testiste kapiller
endotelyal hücrelerde bulunmaktadır. P-gp
enzimi MDR1 (multidrug resistance) geninin
ürünüdür ve birçok antineoplastik ilaca kar ı
kanser hücrelerinde geli en dirençten sorum-
ludur.22 P-gp’nin di er subsratları arasında
siklosporin A, takrolimus, digoksin, rifampin,
proteaz inhibitörleri, morfin ve ondan-setron
sayılabilir. P-gp’nin toksik ksenobiyotiklerin
safra, idrar ve barsak lumenine atılmalarında
ve beyin ve testiste birikmelerinin ön-
lenmesinde katkısı oldu u bilinmektedir.22

5-HT3 reseptor antagonisti olan tropisetron,
ondansetron ve granisetron klinikte kemote-
rapiye ba lı bulantı ve kusmaların tedavisinde
kullanılır. Bu ilaçlar oral yoldan alındıktan
sonra hızla ve tama yakın absorbe olur.
Ancak ilk-geçi  metabolizmasına u rarlar;
biyoyararla-nımları %50-%60'dır. Esas olarak
karaci erde hidroksilasyonla metabolize
edilirler. 5-HT3 antagonistlerinin etki yeri
santral sinir sistemidir ve kan beyin engelinde
bir çok ilacın efluks pompası olan P-gp söz
konusu ilaçların etkin-li ine katkısı olabilir.
Literatürde ondansetronun ve olasılıkla
granisetronun P-gp substratları oldukları
bildirilmi tir. laç metabolize edici enzimlerin
ve transport proteinlerinin genetik
polimorfizmleri,23 5-HT3 antagonisti
antiemetik-lerle tedavideki ba arısızlıkta veya
yan etkilerin olu masında katkıda bulunabilir.

Henüz sürmekte olan bu çalı mada amaç,
kanser hastalarında P-glikoprotein
ekspresyo-nundan sorumlu gen MDR1
üzerinde fonksiyo-nel önemi gösterilmi  olan
C3435T polimorfiz-mi23 ile 5-HT3

antagonistlerinin antiemetik etkinli i arasında-
ki ili kinin incelenmesidir.

Bireyler ve Yöntemler

Çalı maya, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsü poliklini inde ayakta yüksek dere-
cede emetojenik kemoterapi alan ve 5-HT3
antagonistlerinden herhangi birini kullanan
toplam 240 hasta alındı.

Hastaların çalı maya dahil olma kriterleri:

1. Konfirme edilmi  kanser tanısı alması ve
kemoterapi alma endikasyonu bulunması,

2. En az 3 aylık beklenen sa kalım süresi
bulunması,

3. 16 ila 75 ya ları arasında olması,
4. Karnofsky performans statusu %50

olması,
5. Lökosit sayısı > 4.000/ml, trombosit sayısı

> 125.000/ml, Hb > 10.0 g/dl olması,
6. SGOT ve bilirubinin normal üst sınırının

iki katının altında; kreatinin 140 mmol/L
olması,

7. Yazılı bilgilendirilmi  olur alınabilmesi.

Hastaların çalı maya dahil olmama kriterleri:

1. Renal veya hepatik yetmezlik bulunması,
2. Labil veya zor kontrol edilen diabetes

mellitus bulunması,
3. Kalp yetmezli i veya ciddi angina pektoris

bulunması,
4. Çalı ma protokolüne uyum ve medikal

takibi engelleyecek yaygın hastalık
ve/veya dü künlük bulunması.

5. Kemoterapi öncesinde hastalı a ba lı
bulantı ve/veya kusması bulunması.

Antiemetik ilaçlar, Onkoloji klini inde hastala-
ra kemoterapi ile birlikte uygulanan standart
protokol çerçevesinde verildi. Kemoterapi
süresince ve daha sonraki be  gün boyunca
hergün bulantı iddeti ve kusma sayıları
hastanın kendisi tarafından izlem formuna
i lendi. Antiemetik etkinlik tarafımızdan 0-4
arasında derecelendirildi.24

Kusmanın de erlendirilmesi

4  Tam yanıt (kusma yok)
3  Majör yanıt (1-2 kusma/gün)
2  Minör yanıt (3-5 kusma/gün)
1  Yanıt yok ( >5 adet kusma/gün)
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Genotipleme için hastalardan alınan kan
örnekleri Almanya’da Epidauros Biotechno-
logie A.G’a gönderildi ve MDR-1 genotiple-
mesi PCR tabanlı yöntemler kullanılarak
yapıldı.

Bulgular

Çalı maya alınan toplam 240 kanser hasta-
sından 201’i kendilerine verilen antiemetik
de erlendirme formunu be  gün boyunca
doldurarak geri getirdiler. lk a amada de er-
lendirilen akut (24 saat içindeki) antiemetik
ba arı oranı ekil 5’te gösterilmi tir. Her ilaç
grubu içerisinde, MDR-1 genotip grupları
incelendi inde en belirgin fark granisetron
kullanan hasta grubunda gözlenmektedir. Bu
grupta, yabanıl varyant olan G aleli için
homozigot ve heterozigot olan bireylerde
sırasıyla %40.0 ve %35.0 oranında kusma
gözlenirken, T varyantı için homozigot olan
hastaların bir tanesi hariç (%6.6) hiçbirinde
kusma bildirilmemi tir. TT grubunda kusma
ya ayan hasta oranı di er iki gruba göre
anlamlı olarak azalmı tır (P<0.05).  Ayrıca,
her üç ilaç grubunda da homozigot yabanıl
genotipli bireyler en fazla oranda kusma
ya ayan hastalar olmu tur.

Bu çalı manın analizi devam etmekte olup,
akut antiemetik yanıt için bulunan genotip-
fenotip ili kisinin geç-dönem (2-5 gün) anti-
emetik yanıtlar için de geçerli olup olmadı ı
sorgulanacaktır. Ayrıca bu hastaların bazı ilaç
metabolize edici enzimler açısından genotip-
leri de incelenecektir.

ekil 5. Yüksek derecede emetojen kemoterapi alan
kanser hastalarında ilk 24 saat içindeki antiemetik
etkinli in herbir ilaç grubu içinde genotiplere göre
da ılımı. Dolu sütunlar kusma olmayan hasta grubunu,
bo  sütunlar ise kusma ya ayan hasta grubunu
göstermektedir. (*: Granisetron grubunda di er iki gruba
göre P<0.05)

TARTI MA

CYP2C9 polimorfizminin incelendi i çalı ma-
mızda CYP2C9*1, *2 ve *3 alellerinin sıklı ı
ve genotiplerin da ılımı di er beyaz
toplumlardakine yakın bulundu.25 CYP2C9*2
ve *3 varyantları di er beyaz toplumlarda
sırasıyla 0.08-0.14 ve 0.04-0.16 sıklıklarında
gözlenmektedir.2,25  Aynacıo lu ve di .’nin
Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde yaptı ı
daha önceki bir çalı mada da CYP2C9*1, *2
ve *3 alel sıklıkları sırasıyla 0.794, 0.106,
0.100 bildirilmi tir26. Bu de erler ülkenin tüm
bölgelerinden bireylerin dahil edildi i bu
çalı mamızdaki frekanslar ile benzerdir; dola-
yısıyla toplumumuzda CYP2C9 varyantları-
nın da ılımının bölgesel olarak de i medi i
söylenebilir.

Çalı mamızın sonuçları, CYP2C9*3 varyantı-
nın enzim aktivitesi üzerindeki fonksiyonel
etkisini ara tıran di er ara tırmaları destekler
niteliktedir. Ayrıca literatürde losartanın belir-
teç ilaç olarak kullanıldı ı ara tırmalar arasın-
da en fazla sayıda bireyi içerir. En az bir
CYP2C9*3 aleli ta ıyan bireylerde metabolik
belirteç olarak kullanılan losartan oksidas-
yonu ortalama üç kat azaltmaktadır. Ya ar ve
di . (2002) losartanın CYP2C9 aktivitesini in
vivo ölçmede güvenilir bir belirteç ilaç olarak
kullanılabilece ini önermi tir.10 Bu çalı manın
verileri, gönüllülerin hiçbirinde ciddi bir advers
olay geli medi i de göz önüne alındı ında,
bu görü ü destekler. Literatürde CYP2C9
aktivitesini ölçme amacıyla kullanılan di er
ilaçlar tolbutamid, fenitoin ve varfarin,
CYP2C9*3*3 genotipine sahip bireylerde hiç
metabolize edilemeyecekleri için ciddi advers
etkilere yol açabilir. Dolayısıyla belirteç ilaç
olarak daha güvenli bir ilacın kullanılması
hastanın ya amını tehlikeye sokmama açısın-
dan gereklidir. Losartan bu ba lamda adı
geçen ilaçlardan daha güvenli bulunmu tur.

Losartan metabolik oranlarının toplumumuz-
daki da ılımı di er beyaz toplumlardaki da ı-
lıma benzerdir. Bazı faz I enzimleri için
metabolik oranların da ılımı toplumlar arasın-
da önemli farklılıklar gösterir. Örne in geno-
tipleri e le tirilmi  gruplarda yapılan bir çalı -
mada Japon bireylerde S-varfarin klirensi
beyaz ırktan bireylere göre anlamlı olarak
dü üktür27. Bu tür bir fark bizim toplumumuz
ile sonuçları bilinen di er beyaz toplumlar
arasında saptanamamı tır.
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CYP2C9*3 tarafından kodlanan 359. amino
asit enzimin substrat tanıma bölgelerinden
birinde yer alırken29, CYP2C9*2’nin kodladı ı
144. amino asit bu tanıma bölgelerinden biri
üzerinde bulunmaz. CYP2C9*3 aleli ta ıyan
bireylerde birçok CYP2C9 substratı olan
ilacın metabolizmasının azaldı ı bilinmekte-
dir, ancak *2 alelinin enzim fonksiyonu üzeri-
ne olumsuz etkisi daha zayıftır.5 Bu çalı ma-
da da *2 varyantının losartan oksidasyonu
üzerindeki etkisi, *3’ün olu turdu u inaktivas-
yondan daha zayıf bulunmu tur.

Özetle, CYP2C9 genetik polimorfizminin ince-
lendi i çalı mamızda sekiz saatlik idrarda
ölçülen losartan/E-3174 oranının genotip
grupları arasında ayrımı sa layabilecek
yararlı bir ölçüt olarak kullanılabilece i gös-
terilmi tir. CYP2C9 genotiplemesi ve fenotip-
lemesinin klinikte ilaç klirensini öngörme
amaçlı kullanılabilmesi için daha büyük
örneklemlerde ve varfarin, fenitoin gibi ilaçlar
kullanan hasta grupları üzerinde çalı ılması
gerekir.

Butirilkolinesteraz polimorfizminin incelendi i
çalı mamızda, toplumumuzdan alınan hasta
grubunda BChE K-alelinin sıklı ı %26.6
(G.A.%95: 19.6-33.6%) bulundu. Bu de er,
literatürde di er bazı etnik toplumlarda
bildirilen frekanslardan anlamlı olarak
yüksektir. Örne in, K-aleli sıklı ı ngilizlerde
%12 (G.A.%95: %10.7-12.3),28 Amerikan
toplumunda %12.8 (G.A.%95: %9.5-16.1),15

Brezilyalılarda %2.04 ( %2.02)29 ve Japonlar-
da %17.5 (G.A.%95: %16.3-19.3)30 bulunmu -
tur. K-aleli %26.6’lık sıklık ile toplumumuzda
enzim aktivitesini azaltan en sık genetik
varyanttır ve 14 bireyden birinin bu varyant
için homozigot oldu u öngörülebilir. Homozi-
got mutant bireylerde enzim aktivitesi %40
dolaylarında azalarak normal de erin alt sınırı
düzeyine dü ürmektedir. BChE aktivitesini
azaltan di er etmenler arasında hamilelik,
karaci er hastalıkları, antikolinesteraz ajanla-
ra maruziyet, kronik hastalıklar, malnütrisyon,
bazı ilaçlar ve çevresel etkiler bulunur. Bir
bireyde K-alelinin bulunması tek ba ına kas
gev eticilerin kullanımı açısından bir risk
olu turmasa da, toplumumuzda sıklı ı görece
yüksek olan (%5-7) homozigot mutant
bireylerde BChE aktivitesini daha da dü üre-
cek faktörlerin birlikte bulunması durumunda
suksinilkolin ve mivakuryum gibi kas
gev eticilerin kullanımında dikkatli olunma-
lıdır.

Yenido anlarda B-UGT genetik polimorfizmini
konu alan çalı mamızda, UGT-1A1’in promot-
er bölgesindeki TATA kutusunda timin-adenin
nükleotitlerinden olu an dizilerin tekrar sayısı
ile patolojik sarılık geli imi arasında bir ili ki
saptanamadı. Oysa ki, hiperbilirubinemi ile
giden Gilbert Sendromu’nda TA dizisinin 6
yerine 5,7 veya 8 kez tekrarlanması etiyolojiyi
açıklayıcı bir neden olarak ortaya konmu tur.
Bizim örneklemimizdeki yenido anlarda
sadece 7 ve 8 tekrarlı diziler bulundu. [TA]6 ve
[TA]7 frekansları ile genotiplerin hasta
gruplarında da ılımı daha önce Türk toplu-
munda bildirilen de erlere benzer idi,31 ancak
bizim grubumuzda heterozigot genotipe sahip
birey yüzdesi daha önce bildirilen de erler-
den %10 dolayında fazla bulundu. Bu
farklılı ın altında yatan neden, hastaların
farklı tanı kriterleri kullanılarak gruplandırılmı
olmaları olabilir.

Kanser hastalarında MDR1 genotipleri ile 5-
HT3 antagonistlerinin akut (ilk 24 saat için-
deki) antiemetik etkinli i arasındaki ili kinin
incelendi i çalı mamızda veriler henüz analiz
a amasındadır. Ancak, yukarıda sunulan ilk
bulgular MDR1 geninde daha önce fonksiyo-
nel önemi bildirilmi  olan C3435T polimorfiz-
minin23, tropisetron, ondansetron ve graniset-
ronun antiemetik etkinli i ile ili kili olabilece-

ini dü ündürmektedir. Bu ili ki en belirgin
olarak granisetron grubunda gözlendi.
Ondansetronun MDR1 ürünü P-glikoproteinin
bir substratı oldu u bilinmektedir ve graniset-
ron da olasılıkla benzer yapısından dolayı
aynı transpörtör tarafından ta ınmaktadır. P-
gp substratı olan ilaçların klinik etkinli inin
MDR1 genotipi ile ili kilendirildi i klinik
çalı malar literatürde giderek artmaktadır.
Örne in epilepsili hastalarda yapılan bir
epidemiyolojik çalı mada, ilaçlara dirençli
konvülsiyonu olan hasta grubunda yabanıl tip
(C3435) alel frekansı ilaca yanıt veren
bireylerdeki frekansa göre anlamlı olarak
yüksek bulunmu tur.32 Bizim çalı ma grubu-
muzdaki verilerin analizi genotip ile erken ve
geç dönem antiemetik yanıt ili kisini destekler
ise 5-HT3 antagonistlerinin klinik kullanımı
öncesi genotipleme gündeme gelebilir.

SONUÇ

Farmakogenetik çalı amaların ba lıca ilgi
alanı genetik polimorfizmlerin tanımlanması,
bunlarla klinik sonuçlar arasındaki korelasyo-
nun gösterilmesi ve ilaç yanıtı ve seçiminde
kullanılacak öngörüsel testlerin geli tirilmesi-
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dir. Farmakogenetik bilginin kullanıldı ı tıbbi
tedavi yakla ımında deneme-yanılma yönte-
mi yerine bireye özgü ilaç ve doz seçimi
benimsenir. Bu yakla ım, tedavi etkinli ini
artıraca ı gibi önemli bir sa lık sorunu olan
advers etkilerin azaltılması açısından
önemlidir.

Toplumlar ve etnik gruplar arasındaki farma-
kogenetik farklılıkların ortaya konması da bu
yakla ımın bir uygulama alanını olu turur.
Bazı toplumlarda sık görülen polimorfik
varyantlar, hastalık geli imi ve ilaç tedavisinin
sonuçları açısından o toplumu di erlerinden
daha duyarlı hale getirebilir. Aynı hastalı ın
tedavisinde farklı ilaç veya doz grupları için
hastaların farklı genotipik gruplara ayrılması
günümüzde klinik prati e geçirilmi  bir tedavi
yeöntemidir ve yakın gelecekte birçok yeni
endikasyon için gündeme gelecektir. Mikro-
erey ve çip teknolojileri gibi yüksek hızlı
yöntemlerin kullanımının kolayla ması ve
yaygınla masıyla tedavi öncesinde hastaların
polimorfizm gösteren genetik karakterlerinin
belirlenmesi rutin klinik uygulamalarda yer
alabilecektir.
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