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HANGİ AŞI..!?
Kasım 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinden tüm Dünya’ya yayılan Corona virüsü Covid-19 konusunda uzmanlar
dünya tarihinde görülmemiş şekilde hızlı aşı ürettiler. Bu aşı üretim hızının yanında aşının çeşitliliği, yeni
teknolojik uygulamaları ve farklılıkların da var olması kafaları karıştırdı.
Arka arkaya başarı oranları açıklandı. Elbette bu hız, dünya çapında büyük ölümlere yol açan
bu hastalığın önüne geçebilmek için sevindirici ancak aşılardaki farklılıklar “hangi aşıdan
olmalı?” sorusunu da akla getiriyor. Türkiye ilk aşamada aktif olmayan virüslerin
bulunduğu geleneksel aşıyı tercih etti.
Aşılar ve özellikleri
Sayfa 14-15’te
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HOCAMIZ
YÜZDE 2’LİK
DİLİMİN İÇİNDE

ABD Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı
“World Top %2 Scientists List” yüzde 2’lik dilime giren
Dünya’nın en iyi bilim insanları listesi yayınlandı. Bu listede
Türkiye’den çeşitli branşlarda 857 akademisyen yer alırken, eczacılık
fakültesi hocalarımızdan listeye girebilen 35 akademisyenimiz yer alıyor.
Liste 18. sayfada
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MEME KANSERİ VE TRASTUZUMAB EMTANSİN
Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu” (EUROPA DONNA),
meme sağlığı hakkında toplumu bilgilendirmek, meme
kanserinden korunma ve erken tanı hakkında farkındalı
ğı artırmak amacıyla 15 Ekim’i Meme Sağlığı Günü olarak
kabul etmiştir.
Bu nedenle, bu ay sizlere “15 Ekim Meme Sağlığı Günü”
olması nedeniyle, meme kanseri ve önemli bir tedavi seçe
neği sunan hedeflendirilmiş ilaç ile, HER2 adlı reseptör ve
bu hedefe yönlendirilmiş ilaç olan içeriğinde monoklonal
antikor içeren transtuzumab emtasine hakkında bilgi pay
laşacağım.
Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında olup,
kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni ola
rak görülmektedir. İnsanoğlunun ölüm nedenlerinden biri
olan kanserin önemi ve tedavi edilmesi, yeni molekülle
re ulaşmak bu konunun önemini daha da arttırmaktadır.
Kanserin esas nedeni, hücre bölünmesi esnasında DNA
replikasyonunun (eşlenmesi) hatalı olması sonucu hücre
nin farklılaşmasıdır. Normal hücreler tamir edilemeyecek
şekilde hasarlandığında, apoptozis tarafından elimine edi
lirler. Apoptozis ya da apoptoz, programlı hücre ölümü an
lamına gelmekte olup, kanserli hücreler bu apoptoz olayın
dan kaçınırlar. Bu hastalıkların gelişiminde yaş, bozulmuş
fonksiyon, yaşam tarzı vb. yanı sıra genetik faktörler de risk
faktörü olarak tanımlanmaktadır.
Meme kanseri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ka
dınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri ris
kini azaltmak mümkündür. Meme kanserinden korunmak
için yapılabileceklerin arasında şişmanlıktan ve kilo alımın
dan kaçınma, fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı bes
lenme yer almaktadır. Meme kanserinden korunmak kadar
önemli olan bir başka durum ise; meme kanserinin erken
tanısıdır. Kendi kendine meme muayenesi ve mamografi
meme kanseri erken tanısında oldukça önemlidir.
Meme kanseri; östrogen reseptör (ER), progestron resep
tör (PR), human epidermal growth factor reseptör 2 (insan
epidermal büyüme faktörü) (HER2) proteinlerine ait mo
leküler belirteçlerinin ekspresyon özelliğine göre alt tiplere
ayrılmaktadır. Aile hikâyesi, önceki hikâyede meme kanseri
olması, genetik olarak yatkınlık, tehlikeli mutasyon taşıyan
BRCA1 (Meme kanseri tip 1 duyarlılık proteini ) ve BRCA2
(Meme kanseri tip 2 duyarlılık proteini) genlerini taşıması
meme kanserlerinde majör risk faktörleri içinde sayabiliriz.
BRCA1 ve BRCA2, bir insan tümör baskılayıcı genidir ve
DNA’nın onarımından sorumludur. Normal hücrelerde bu
genler DNA’nın stabilitesini sağlayıp, kontrolsüz hücre bü
yümesini engellemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle tümör
baskılayıcı genlerdir. Bu genlerdeki tehlikeli mutasyonlar,
genlerin bu fonksiyonunu baskılayarak kalıtımsal meme ve
yumurtalık kanseri gelişimi yatkınlığını arttırır. Eğer, bir
kadın BRCA1 veya BRCA2 geninde tehlikeli bir mutasyon
taşıyorsa, bu bireyin hayatı boyunca meme ve/veya yumur
talık kanseri geliştirme riski büyük ölçüde artmıştır.
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Biyoaktif bileşiğin, tatbik yöresinden hedef hücreye seçici
olarak taşınmasını sağlayacak taşıyıcılara bağlanmasıyla
hazırlanan ilaçlara hedeflendirilmiş ilaçlar adı verilir. Te
mel amaç, molekülün taşıyıcı molekül ile oluşturulan ilacın;
spesifik olarak tedavisi yapılacak hedef hücreleri ile etkileş
mesini sağlamak ve yan etkilerden doğacak istenmeyen et
kileri minimuma indirmek, etki yöresinde odaklanmasını
sağlayarak tedavi dozunu düşürmektir. Albümin, monoklo
nal antikorlar, glukoproteinler gibi makromoleküller hedef
lendirilmiş ilaç hazırlamada en çok kullanılan taşıyıcı mo
leküllerdir.1 HER-2 reseptörü, hücre dışı bir ligand bağlama
alanı, bir transmembran içeren bir transmembran tirozin
kinaz reseptörüdür. HER2 + tümörlerde, kanser hücreleri
bu reseptörü fazla üretir. Bu durum kanserin daha agresif
davranışına neden olur (Şekil 1).

Şekil 1.

Meme kanseri hücre çoğalmasında rol oynayan yolaklar
(Jones ve Buzdar, 2009).

Trastuzumab emtansin (HERCEPTİN©) human epidermal
growth factor receptor 2 (HER2) duyarlı meme kanserle
rinde kullanılan ve bu amaçla hazırlanmış bir kematerapö
tik ürün olup, yeni nesil akıllı ilaçlardandır (Şekil 2).

Şekil 2.

Trastuzumab emtansine
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Trastuzumab emtansin (HERCEPTİN©), bir HER2 hedeflendi
rilmiş antikor ilaç konjugatıdır. Antikor kısmı, insanlaştırılmış
anti-HER2 IgGl olan ve memeli Çin Hamster Yumurtalık hüc
relerinde üretilen transtuzumabdır3. İlaç kısmı, mikrotübülleri
inhibe eden bir maytansin türevi olan DM1’dir. Bir benzoansa
makrolid olan maytansin4, mitotik tutuklamayı indükleyen ve
subnanomolar konsantrasyonlarda tümör hücrelerini öldüren
oldukça güçlü bir mikrotübül hedefli bileşiktir. Bununla birlik
te, tümör özgüllüğünün olmaması ve kabul edilemez sistemik
toksisite nedeniyle insan klinik deneylerinde bir antikanser
ajan olarak başarısız olmuştur. Maytansinin güçlü hücre öl
dürme yetene
ği, ilacın seçici
olarak verilmesi
ve kanser hüc
relerinin
yok
edilmesi
için
bir antikor-ilaç
konjugatı gibi
hedeflenmiş bir
verme yaklaşı
mında kullanıl
mıştır (Şekil 3).
Şekil 3.
Maytasin

İnsanoğlunun hayatını etkileyen kanser gibi hastalıkların te
davisinde hedeflendirilmiş ilaçlar üzerinde çalışma yapmak
ilerleyen yıllar içinde önemli bir strateji olmalıdır. Bu konuda
da ilerleyen teknoloji ile bu tip hastalıklardaki biyoorganizma
daki hedeflenecek bölgelerin tanımlanması ve tanımlanan bu
bölgeye yönelik makromoleküllerin üretilmesi, ilgili bu makro
molekülleri taşıyan hedeflendirilmiş ilaçların formüle edilmesi
önem arz etmektedir.
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Şekil 4. Transtuzumab emtansine etki yolağı (Barginear ve ark.)
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