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Beyin Tümör lerinin Tedavisinde İlaç Taşıyıcı
Sistemlerin Uygulanması

Sibel BOZDAG*, İmran VURAL*, Yılmaz ÇAPAN* 0 , Turgay DALKARA**

Beyin Tü11ıörleri11in Tedavisinde İlaç Taşıyıcı Sistemlerin
Uygulanması

Özet : Son yıllarda beyin kanseri görülnıe sı.klrğı dranıatik
bir ~'lekilde artmaktadır. Nörolojik ölünılerde, ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer alan beyin tiinıörii, kanser
sonucu nıeydana gelen öliinılerin % 2' sini oluşturnıaktadır.
Beyin tiinıörü taşıyan hastalarda cerrahi ve radyasyon terapisi uygıılanıası sonrasında ortalanıa yaşanı süresi sekizdokuz aydır. Bu nedenle, ara 1<1tırn1alar söz konusu hastafann tedavisi için yeni nıetodların bulunması doğ
rultusunda genişletiln1ektedir.
Bu derlenıede, inınıiinoterapi, gen terapisi, fototerapi, ke·
nıoterapi, radyasyon tedavisindeki son gelişnıeler ve beyin
tünıörferine ilaç taşınınıu/l sağlayan ilnplantlardan balı·
sedilnıekte ve beyin tünıörlerinin tedavisine yönelik olarak
yayınlannuş literatür örnekleri verilnıektedir.
Anahtar kelimeler : Beyin tünıörü, kenıoterapi, polinıerik
ilaç ta~Hyıcı sisteınler.
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Sununary : The incidence of brain tıunors increased draınat·
ically in recent years. Brain tı11nor is the second ınajor cause
of neurologic deaths and causes 2 percent of al! cancer
deaths. The overall nıedian survival tilne after treat11ıe11t of
brain tunıors ı,vith surgeı)' and radiation therapy is eight
to nine nıonths. Therefore, researclı effoı1s are expanding to
find new nıethods for tlıe treatnıent of these patients.
in tlıis review, recent developınents in inunıınotherapy, gene
therapy, phototherapy, chenıotherapy, radiotherapy and inı·
plants for drug delivery to brain tunıors are discussed, and recent literatııre on the treatnıent of brain tı11nors is presented.
Key Words: Brain tunıor, chenıotherapy, polynıeric drug
delivery systenıs.
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GİRİŞ

Beyin tümörleri, kanser sonucu meydana gelen
ölümlerin yaklaşık % 2' sini oluşturmaktadır. Popülasyonda beyin tümörlerinin bir yıl içindeki insidensi 8-10/100 000' dir. 1966 yılında A.B.D. Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada yıllık insidensin 2 yaşındaki çocuklarda 21/100 000, 13-19
yaşındaki gençlerde 1/100 000 olduğu ve 40' lı yaş
lardan itibaren artarak 70' li yaşlarda 16/100 000' e
ulaşhğı bildirilmiştir 1 . SEER (National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology End Results) programından elde edilen verilere göre yaşlılarda daha
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belirgin olmakla birlikte 1973-1985 yılları arasında
beyin tümörü insidensinin arthğı bildirilmektedir2.
Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı'nca
yapılan bir çalışmada 1993 yılında Türkiye'de beyin
tümörü insidensinin 1.15/100 000 olduğu bildirilmiş
tir3.
Priıner ya da metastatik4 olabilen "malign" beyin tü-

mörlerinin son derece öldürücü olması 5 • 6 ve tedavide
klasik cerrahi ve radyoterapi yöntemleri ile yeterli sonuçlar alınamaması, yeni tedavi şekillerinin araş
hrılmasına ivme kazandırmışhr. Farmasötik açıdan,
bir çok maddeye karşı geçirgen olmayan Kan-Beyin
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Engeli (KBE)'nin aşılması için çeşitli stratejilerin araş
tırılması ve ciddi yan etkilere sahip olan kemoterapötik maddeleri n sistemik toksisitelerinin en
aza indirilmesi için polimerik ilaç taşıyıcı sistemlerin
geliştirilmesi büyük önem taşımakta ve tedavi etkinliğinin arbrılması yönünde ümit vermektedir.
I. Beyin Tümörleri nin Sırufland:rrılması

Literatürde beyin tümörlerin in sınıflandırılmasında
çeşitli yaklaşımlar bulunmak la birlikte tümörün kaynaklandığı hücre gnıbu açısından yapılan genel bir
1
sınıflandırma Tablo .1' de görülmekt edir . Gliomlar,
glial hücreler, astrositler ve oligodendrositlerden
kaynaklanan tümörlerdir. Medullablastom, çocukların orta hat serebeller tümörüdü r, spinal sıvı
akımı ile yayılma gösterebilir. Meninksle rden kaynaklanan meningiom, beyine baskı yapan, foka! nöbetler şeklinde semptoml ar gösteren ve yavaş büyüyen bir tümördür. Kraniofaringiom, embiryonik
kraniofaringial kanalın kalıntılarından gelişen
tümör benzeri anomalidir. Metastatik tümörler en
sık görülen, tümör sayısının çoğunlukla birden fazla
olduğu beyin tümörlerid ir. Bu tümörlerd e primer tün1örün yeri sıklık sırasına göre akciğerler, meme,
deri, gastrointestinal sistem ve böbreklerdir4.

noklonal ve poliklonal antikorların kullanıldığı in1münohistokimya, tümör biyokimyası, hücre kültürü,
karyotipleme ve onkogen analizindeki son gelişmeler
biyopsi dokusu ve serebrospinal örneklere uygulanan teşhis tekniklerinin spektnımunu genişletmiştirB.
1
Tablo 1. Beyin tümörlerinin genel sınıflandınlması .

Nöroepitelyal tümörler
Gliomlar
Astrositom (glioblastomlan içerir)
Oligodend rositom
Ependimo m
Koroid pleksus tümörü
Pineal tümörler
Nörona! tümörler
Gangliogliom
Gangliositom
Nöroblast om
Medullablastom
Sinir kılıfı tümörü - akustik nöroma
Menenjial tümörler
Menenjiom
Hipofiz tümörleri
Germ hücreleri tümörleri
Germinom

Malign beyin tümörleri son derece öldürücüdür5,6.
lxl06 hücre içerebilen ve yaklaşık 10 g ağırlığında
olan bu tümörler, klinik olarak semptoma tik hale
gelmeden önce lokalizasyon ve derecelerine bağlı
olarak ödem ile birlikte görülebilir. Malign gliomlar
tüm beyin tümörlerin in % 13-22 ' sini meydana getirmektedir7. Bazı gliomlar lxlüll adet ya da daha
fazla hücre içerip 100 g ağırlığında olabilir, hatta bazıları semptoma tik hale gelmeden önce daha da büyüyebilir2.

Teratom
Lenfomalar
Tümör benzeri anomaliler
Kraniofaringiom
Epidermo id tümör
Dermoid tümör
Kolloid kist
Metastatik tümörler
Bölgesel tümörlerin lokal uzanımları

il. Tümör Hücre Kinetiği
Intrakraniyel basınç artışı, baş ağrısı, bulantı ve
kusma (nadiren nabız luzında düşme), oryantasy on
bozukluğu, epilepsi, letarji, apati, papilödem gibi
semptoml ar gösteren4 beyin tümörlerinin teşhisinde
çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Geleneksel teşhis
yöntemleri, serebrospi nal sıvıdan alman sitolojik örnekler ya da parafin yerleştirilmiş kesitler üzerinde
konvansiyonel teknikler ile histolojik tabloların oluş
turulmasına dayanmaktadır. Bunurıla birlikte mo-
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Hoshino ve arkadaşlan9 · 11 tarafından yapılan çalışmalarda malign beyin tümörlerin in hücre kinetiği
parametre leri incelenerek örneğin glioblasto mlann
% 30-40 oranında çoğalma fraksiyonuna sahip olduğu, hücre siklus sürelerinin yaklaşık 2-3 gün, S
(replikasyon) dönemind e kalma sürelerinin 4.4-10.5
saat arasında olduğu bildirilıniştir.
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Deney hayvanlarında yapılan kinetik incelemeler antineoplastik ilaçların belirli dozlarda yinelenerek verilmelerinden soma canlı malign hücre sayısında göri.ilen azalmanın kısıtlı olduğunu yani ilaca bir kez
maruz kalmakla hücreleri n hepsinin ölmediğini göstermiştir. Bazı antineop lastik ilaçların (döneme özgü
olmayan) verilmesinden soma malign hücre sayısında gözlenen azalma 1. derece kinetiğine uymaktadır. Başka bir deyişle her bir doz hücre sayısında belirli miktarda değil belirli bir oranda
azalma yapar. Döneme - özgü antineoplastik ilaçların
uygulanınasından soma ise canlı malign hücre sayısında plato tipi azalma olur, bu tip ilaçlar uygulandıkları zaman sadece belirli bir dönemde (örneğin S dönemin de) olan veya ilacın vücutta
bulunduğu sırada o döneme giren belirli sayıdaki
hücreleri öldürürler, diğer dönemde ki hücreleri etkilemezler12.

m. Tedavi Yaklaşımları
ill. l. Cerrahi İşlem

Beyin tümörlerinde uygulan an cerrahi işlemlerde
amaç: a) teşhisi kesinleştirmek, b) artan intrakraniyel
basıncın semptomlarını hafifletmek amacıyla tümörü
küçültmek, c) yardımcı (adjuvan) tedaviler için ön
işlem olarak
tümör kütlesini azaltmak, olarak sı
ralanabilir.
İşlemin

tipi büyük ölçüde tümörün konumu ve hastanın klinik durumu tarafından tayin edilir. Genellikle tümör nörolojik bir hasar bırakmayacak şe
kilde mümkün olduğunca tamamen kesilip çıkarılır.
Tümöre en iyi ulaşılacak pozisyon da kraniotomi yapılır. Makrosk opik
tümör çıkarılmasına alternatif
olarak stereotaksik yönteırilerin kullanılması ile en
doğru bir biçimde yapılabilen biyopsi, tümör; a)
küçük ve derin yerleşimde ise, b) dağılmış ise (makroskopik tümör çıkarılrnasııun uygun olmaması), c)
beyinde yüksek derecede konuşma alanlarını etkileyen tipte ise (a ve b grubund a, intrakraniyel basıncın artması tümörün önemli bir özelliği değilse),
uygulanır 1 .

Genellikle tüm primer malign tümörler de uygulana n
cerrahi işlem tümör kütlesini n% 99'unun etkin bir bi-

çimde uzaklaştırılması ile sonuçlanır. Bunun sonucunda intrakraniyel basınç düşer, çoğalan, hareketsiz ve ölü tümör hücreler inin uzaklaştırılmasıyla
semptom lar hafifler. Ancak, çoğu beyin tümörün ün
infiltratif doğasına ve malign dokudan normal dokuya dönüşümün zor olmasına bağlı olarak geride
lxlOS - lxl09 tümör hücresi kalabilmektedir. Sonuç
olarak, sadece cerrahi girişim çok başarılı sonuçlar
vermez ve hastaların ortalama hayatta kalış süresi
(OHKS)'ni yaklaşık 17 hafta kadar artirabilir5.
ill.2. Radyasy on Terapisi

Cerrahi işlem sonrası uygulan an radyasyo n terapisi
genellikle yüksek dereceli glioıriların tedavisinde
etkin bir yardımcıdır ve gliomlu hastalard a OHKS' ni
yaklaşık 37.5 hafta arhrırB
Radyasyon terapisi, seçilen tümör hacmine ulaşan
radyasyo n dozunun homojenitesinin optimizasyomı
ve normal beyin bölgelerinde dozun minimum a indirilmesi yönünde planlanır. Günlük alınan radyasyon miktarı komplikasyonların sıklığı ile ilişkili
olup maksimu m doz 1.8-2.0 Gy /gün 'dür. Uygulanan
toplam radyasyo n dozu tümörün tipine, lokalizasyonuna ve alanın büyüklüğüne bağlı olmakla
birlikte glioırilar için genellikle 45-60 Gy' dir. Daha
yüksek dozlar beyin nekrozu riskini artırırl.
ill.2.1. Partikül Işın Tedavisi

Radyasy on terapisinin daha etkin olabilmesi için
tipte partikül ışınlarının kullanımı önemlidir.
Özellikle nötronla r yüksek derecede Göreceli Biyolojik Etki (GBE) sağlarlar. Protonla r ve helyum çekirdeği (a- parçacıkları) normal dokulard a kabul edilebilir risk düzeyind e doz sağlarken tümörde artan
doz dağılımı görülürH Negatif ıt-mezorılar (pionlar)
ve neon iyonları gibi partiküll erin ışıriları GBE ve
doz dağılınu açısından avantaj sağlaı·larl5. Bor nötron
yakalama terapisi (baron neutron capture therapy,
BNYT), radyoaktif olmayan bor izotopun un (IDB)
düşük enerjili nötrorılar ile ışınlanınası sonucu meydana gelen nükleer reaksiyona dayanır. Reaksiyon
sonucun da yüksek sitotoksisiteye sahip parçacıklar
meydana gelir ve izotopu içine alınış olan ya da izotopun bağlı olduğu hücreler tahrip edilir. BNYT için
farklı
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klinikte kullam lan madde lere örnek olarak borokapt at sodyu m (BSH) ve p-boronofenilalanin
(BPA) verilebilir. Bu madde lerin hedef hücrelere tarnikşınn1asn1da lipozom, imn1ünolipozom ve
16 .
adır
ılmakt
rokapsül gibi dozaj şekilleri kullan
(Interstitial)
gulaması ve Hiper tenni

III.2.2.

Dokuarası

Radya syon

irnplante edilme sinde kullanılan kateter arasücılığıyla bir prob uygul amr ve 5-10 dk ısıhna
bu
r;
sağlanı
ğı
resinden sonra kararlı durum sıcaklı
17
durum da tümör ün minim um sıcaklığı 42.5 °C'dir .

nağının

III.2.3. Radyocerrahi

Uy-

Brakiterapi (brachytherapy), dokuarası ya da tümör e
meyakın bölged e ışınlamada olduğu gibi yakın
doğ
ğımn
kayna
yon
safede gerçekleştirilen ve radyas
rudan tümör ün içine yerleştirildiği bir radyas yon terapisi şeklidir. Dokuarasına irnplante edilen
radyas yon kaynağı tümör e yükse k doz verilmesini
bir
sağlarken, civard aki sağlıklı dokula ra çok düşük
7
Bra.
1)1
(Şekil
tadu
açmak
dozun ulaşmasına yol
kiterapi için radyas yon kaynağı olarak literatürde
radİyot-12518-2), Altıncl9S22, İridyum-19223 gibi
r.
ektedi
yoaktif elementlerİh kullamldığı görülm

Radyocerrahi, verilen radyas yon dozun un çevre dokulara mİhirnum miktar da ulaşmasını sağlamak ve
küçük intrakraniyel hedeflere uygul ama yapma k
radamacıyla, tekli, yükse k dozda iyonize edici
i
demet
ışın
yasyo nun stereotaksik yöntem ile dar bir
24
halind e uygulandığı bir tekniktir . Gama bıçağı radyocerrahisi, doğrusal hızla11dırıcı radyocerrahisi ve
gibi tipleri buyüklü partik ül radyoc errahi si
lerin aksine, az
tümör
lunmaktadır17. Malign primer
çok küresel olan ve iyi sınırlanan metastatik tümörler, mikrocerrahi ya da stereotaksik radyoc errahi
için ideal hedeflerdir24.
III.2.4. Radyosensitizerler
Minimun1 normal doku ve maksimum tümör hasarı
itizerler.
oluşturmak amacıyla kullam lan rad yosens
basit bir
zaman
rı
radyas yon ile berabe r uygulandıkla
ilave etkide n çok daha fazla tümör hücres inin ölümüne yol açan madde lerdir (örneğin; metronidazol,

Şekil

1. Tümör içinde iki adet yüklü kateter içeren beyin
irnplanbrun şematik görünümü17.

41 °C nin üzerin de uygulanması, hücreleri
r ve
zamanın ve sıcaklığın fonksi yonu olarak öldürü
hücrelerin radyasyonun verdiği hasarı onarmasını
engeller. Hipert enni, doğrudan tümör hücresi öldürülm esi, tümör reoksijenasyonu (tümö rdeki hipoksik bölgelerin radyas yona hassasiyetini arhrm ak
radyos ensitiz asyon unda lokal kontamacıyla) ve
rolün geliştirilmesi için brakit erapi ile birlikte debratekniği
Hipert ermi
ğerlendirilmektedir.
e
süreyl
kiterap iden önce ve sonra 15-30 dk
yon kayuygulanır. Bu teknikte, brakit erapid e radyas

Sıcaklığın
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5-bromodeoksiüridiı1
etanidazol,
misonidazol,
7
(BUdR), 5-iyododeoksiüridin(IUdR)vb.)1 . Çoğu kemoter apötik madde radyas yon dozun da artışa neden
olan etkiye sahiptir. Kemo terapö tik madde nin radyasyon ile birlikte kullanılması tümör lü ve norma l
dokud a ek bir toksisiteye neden olınaz; bu madde lere
7
sisplatin25, karmu stin26 ve 5-florourasil örnek olarak

verilebilir.
Williams ve arkadaşları27 tarafından yapılan çaiçeren
lışmada radyos ensitiz er bir madde olan IUdR
diskler hazırlanmıştır. Disklerin hazırlanmasında popoli(bis(p-karboksifenoksi)propanolarak
limer
sebasik asit) (PCPP-SA) (20:80) kullanılmıştır. Çagliom hüclışmanın İh vitro bölüm ünde insan malign
ortam ile
yen
releri (U 251), lUdR içeren ya da içerme
(O, 2.5, 5
işleme sokulınuş ve artan dozlar da ışınlama
yon
radyas
ar,
ya da 10 Gy) yapılmıştır. Araştırmacıl
dozunun arhrılrnası ile hücre ölümünün arttığını ve
bu arhşın IUdR diskin in uygulandığı grupta daha
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fazla olduğunu bildirmişlerdir (Şekil 2a). Çalışmanın
in vivo bölümünde ise farelerin karın sol tarafına U
251 hücreleri subkütan olarak enjekte edilıniş ve
tümör oluşumu sağlanmıştır. Daha soma hazırlanan
diskler (!UdR içeren ve içermeyen) tümörün üzerine
ve karşı tarafa (karnın sağ tarafı) yerleştirilıniş ve
bazı gruplara radyasyon uygulanmıştır. Çalışmada,
radyasyon uygulanmay an gruplarda tümör hacminde 4 kat büyüme kaydedilirke n radyasyon uygulanan grupta tümör büyümesind e en çok yavaşlamanın
!UdR içeren disklerin yerleştirilmesi
sonucu elde edildiği bildirilmiştir (Şekil 2b).
a)
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Şekil 2. a) İnsan malign gliom hücrelerinin (U251) in vitro

olarak IUdR uygulaması ile radyosensitizasyonu.
b) İnsan malign gliom hücreleri ile farelerde tümör
oluşturulmasını takiben IUdR diskleri ile meydana getirilen radyosensitizasyon27 (Vo: baş
langıçtaki tümör hacmi; V: t anındaki tümör
hacmi)

III.3, İrnınünoterapi
III.3.1. Biyolojik Cevabı Değiştiriciler (BCD)
BCD, tümör hücrelerinin fenotipik karakterlerini deheterojenik bir gruptur (doğal ya da rekombinanl) (Tablo 2). Beyin
tümörlerinin tedavisinde BCD' in kullanılma nedenleri olarak: a)
ğiştirebilen

hastanın

duruınunun aı101nali göstem1esi, b)
tümör l1ücreleriniı1 büyümesi ve "irnmü11 denetin1 sisteminden bu hlicrelerin kaçabileceği" görüşü, c) si-

imrnün

tokinler gibi pek çok BCD'in tümör hücrelerinin biyolojik çevrelerini modüle etmesi, gösterilebilir.
Tablo 2.

Malign beyin tümörü tedavisinde kullanılan biyolojik cevabı değiştiriciler17

Sitokinler
İnterferonlar (IFN-a, IFN-~,

IFN-y)
(IL 2, IL 4)
Tümör nekroz faktörü (TNF-A)
Pasif inunünotera pi
Monoklonal antikorlar
Immünokon jugatlar
Adoptif immünotera pi
IL2/lemfoki nle aktive edilmiş öldürücü hücreler
Tümöre infiltre olan !emfosit hücreleri
Aktif irnmunotera pi
"Calınette - Guerin" basili
"Coryı1ebacterium parvum"
''Serratia marcescens (Imn1unert)''
Otolog tümör hücreleri
İnterlökinler

BCD, genellikle 4 gruba ayrılır: a) aktif imnıün cevabı
tetikleyen maddeler, b) ev sahibi hücre için pasif immünite sağlayan maddeler ya da cisimler'· (spesifik
antikorlar), c) aktive olınuş veya hassaslaşmış imrnüıı
hücreler (hücre kaynaklı sitotoksik özelliklerin aktarımı), d) çeşitli spesifik olmayan immün cevap sağ
layabilen ya da direk olarak tümör hücrelerinin büyüme mekanizmalarını modüle eden maddeler veya
cisimler (interferon1ar, iııterlökinler ve diğer sitokinler)17.
Benveniste ve arkadaşları 28 interlökin-2 "(IL-2)'üih
insan gliqrn hücre kültürü üzerinde hücre büyurnesım
inhibe edici etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Iwasaki ve arkadaşları29 yaptil<ları çalışmada IL-4'ün tiimör nekroz faktörü-A (TNF-A) ve
interferon- ı (IFN- ı) ile birlikte kullanıldığında 9L
gliom lıücre kültüründe hücre büyümesiııi inhibe ettiği ve IL-4'ün tek başına kullanıldığında etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
İrnmünokonjugatlar,

bir antikor ve efektör molekülden meydana gelmektedirler. Efektôr madde,
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tümör hücresi tahribine neden olabilecek bir radyoizotop3D, protein toksini31 ya da ilaç olabilir. Efektör maddenin tipi tümör tahribinde önemlidiı·; söz
konusu maddenin etki mekanizması bir antijene hedeflenerek etkileşme biçintinde ise uygulama daha
etkindir. İnsan gliomunda immünokonjugatlar ilk
defa Day ve arkadaşları32 tarafından kullanılmışlardır. Söz konusu araşhrıcılar, radyoaktif
antigliom antiserumu'nun inttavşan
işaretli
raarteriyel enjeksiyon sonrasında insan gliom dokusunda lokalize olduğunu göstermişlerdir.

çebilıneli

ancak normal beyine girmemeli, e) maksimum doku penetrasyonu sağlayan ışık dalga boyu
(650-800 nm) ile yüksek düzeyde aktivasyona uğ
ramalı, f) çevre dokularda minimum, tümörde ise
maksimum sitotoksik etki göstermeli, g) sistemik dokulardan !uzla uzaklaşmalı, şeklinde sıralanabilir. Birinci nesil fotosensitizerlere fotofrin, hematoporfirin
türevleri, ikinci nesle ise Rodamin-123, klorinler ve
bakterioklorinler gibi maddeler örnek olarak verilebilir17.
zamanda cerrahi girişimin etkinliğini arhrınak amacıyla klinik nörocerrahide işlem öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında kul-

FDT
Sampath ve arkadaşları 33 tarafından yapılan çalışmada iki antikanser ilaç (karmustin ve karboplatin)
içeren PCPP-SA (20:80) diskleri hazırlanmış ve bu
disklerin lokal olarak IL-2 taşınması ile beraber kullanılması ile elde edilecek terapötik etkinlik değerlendirilıniştir. Çalışmada B16 F-10 melanom hücrelerine mürin IL-2 aktarırnı sağlanmış ve daha sonra
bu hücreler fare beynine stereotaksik olarak implante
edilmiştir. Tümör oluşumunu takiben hazırlanan
diskler kortekse yerleştirilıniş ve fareleıin OHKS tespit edilıniştir. Çalışmada kombinasyon terapisi ile
elde edilen OHKS'nin sadece in1münoterapi (lokal
IL-2 uygulaması) ya da sadece kemoterapi (antikanser madde içeren disklerin uygulanması) ile
elde edilen OHKS'ne göre daha yüksek bulunduğu

aynı

lamlınaktadır34.

ill.5. Gen Terapisi

Genetik vektörler eksik ya da hatalı genleri yerine
koymak ya da alıcı hücrelere yeni fonksiyonlar öğ
retmek için kullanılabilmektedir. Beyin tümörü tedavisinde gen transferi, a) tümörün immunojenitesini
arhrınak ve immün kaynaklı antitümör etkileri etkin
hale getirmek, ya da b) bazı ürünleri, alıcı tümör hücrelerinde selektif toksisite sağlayabilecek bir genin
transferi için spesifik olarak bu hücrelere hedeflemek
amacıyla yapılabilınektedir17.

bildirilmiştir.

ill.4. Fototerapi
ill.4.1. Fotodinamik Terapi (FDT)

FDT, lokal adjuvan tümör tedavisinin iki aşamalı şek
lidir. FDT, tümör dokusu tarafından bir fotosensitizerin selekti! alınu ve/veya alıkonmasını takiben uygun dalga boyundaki ışığın uygulanması
sonucunda sensitizerin aktive olarak tümörün selektif bir şekilde tahribi şeklinde tanımlanabilir. Bu
terapi fotoradyasyon terapisi, fototerapi ve foadşekillerde
değişik
gibi
tokemoterapi
landırılınaktaysa da günümüzde fotodinamik terapi
terimi kabul görmektedir. İdeal bir fotosensitizerin
özellikleri a) sistemik olarak toksik olmamalı, b) maksimum tümör-beyin selektivitesine sahip alınalı, c)
tek bir bileşik olmalı, d) infiltre olan hücrelere ulaş
mak için hasar görmeden kan-beyin engelini ge94

Retroviral Vektörler; Ribonükleik asit (RNA) virüsleri
ev sahibi hücre genomuna rastgele bir şekilde kromozomlar boyunca entegre olurlar35. Bu entegrasyon
retrovirüs kaynaklı gen transferi için temeldir. Bu tip
gen transferini kullanan bir çok deneysel çalışma terapötik gen olarak, herpes simplex tip 1 timidin kinaz
Moolten ve ar(HStk)'ı kullamr36. Bu yaklaşnn
ilaç olan ganbir
antiviral
tarafrndan
kadaşları37
siklovir için HStk' yı ekspres eden hücrelerin hassaslaşhrılınasında kullarnlmışhr.

Adenoviral Vektörler; Doğal hedefleri solunum yolu
epiteli olan adenovirüslerin insanda düşük patojeniteye sahip olmaları, nörotoksik olınamaları ve
yüksek litrelerde elde edilıneleri gibi özellikleri, bu
virüslerin santral sinir sistemi (SSS) neoplazmalarına
gen transferi için taşıyıcı olarak kullammlarıru çekici
hale getirınektedir38. Chen ve arkadaşları39 tarafrndan fareler üzerinde yapılan çalışmada sıçan C6
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gliom hücrelerinin adenovirüs kaynaklı HStk gen
transdüksiyonunu takip eden gansiklovir uygulamasının terapötik etkinliği incelenmiş ve kontrol
grubuna oranla tümör hacminde 500 kat azalma görüldüğü bildirilmiştir.

Patojenik virüsler seçilen hücre popülasyonu üzerinde toksik etkilerini selektif olarak gösterebileceği
için beyin tümörlerinin biyolojik tedavisinde bir potansiyele sahiptirler.

Antisens Oligonükleotid (AO) Hedeflendirilmesi;
Antisens oligo( deoksi)nükleotidler ya da oligomer
analoglan, 15-21 baz nükleotid çifti uzunluğundadır
ve nükleotidlerin dizilimi, moleküle hedef olan tamamlayıcı genetik materyal için spesifite sağlar.
AO'lerin etki mekanizması, a) DNA transkripsiyonunun inhibisyonu ve b) mRNA transJasyonunun inhibisyonu (pasif, reaktif ya da aktif)
olarak özetlenebilir. Literatürde bu konuda az sayıda
çalışmaya rastlanmakta olup AO'lerin in vitro ortamda malign beyin tümörlerinin büyümesini inhibe
ettiği gösterilmiştir40.

III.6. Kemoterapi
Bu bölümde beyin tümörü kemoterapisinde kulfarmakolojik özelliklerinden değil,
ilaçlann beyine taşınmasında önemli bir yer tutan
kan-beyin engelinden, uygulama yollarından ve
dozaj şekilleıinden bahsedilecektir.
lanılan ilaçların

III.6.1. Kan-Beyin Engeli (KBE)
KBE, beyin kapilerlerinin luminal yüzeyini oluş
turan, sıkı kavşaklar (tight junctions) ile birbirine
bağlanan endotel hücrelerinden meydana gelen bir
engeldir41-42. Fenestrasyonların (endotel hücreleri
arasında görülen boşluklar) bulunmaması, hücrelerarası sıkı kavşakların bulunması, pinositik veziküllerin azlığı ve çok sayıda mitokondri bulunması
KBE'ni periferik endotelden farklı kılan özelliklerdir.
KBE'nin fonksiyonları: a) kan ile SSS arasında besinlerin ve suda çözünen maddelerin serbest alış
verişini kısıtlamak, b) özel taşıma sistemleri aracılığı
ile spesifik moleküllerin taşınmasını sağlamak, c) kan
ve/veya beyin kaynaklı maddelerin modifikasyonu

/ metabolizasyomınu sağlamak, olarak sıralanabilir.
Beyin tümörlerinde KBE, kapilerlerin kısmi tahribi
sonucunda vazogenik ödem ile sonuçlanan daha geçirgen bir hal aJır17.
Bir ilacın KBE'den geçebilmesi için, lipitte çözünür olması, fizyolojik pH da iyonize olmamış durumda bulunması, düşük
molekül ağırlıklı olması ve
serum proteinlerine düşük oranda bağlanması gerektiği bildirilmiştir. KBE'den ilaçların geçişinde lokal
serebral kan akımı hızının da önemli olduğu bildirilmiştir2.

III.6.2. İlaç Uygulama Bölgeleri
İntravenöz (iv) uygulama, konvansiyonel beyü1 tümörü kemoterapisinde ilaç taşınımı için en sık kullanılan uygulama yoludur. Gliom tedavisinde intrakarotid
ve
intratümöral
yollar
da
değerlendirilmektedir 43 . Nitrozoüreler (karmustin,
lomustin vb)44 ve sisplatin45 gibi ilaçların intrakarotid arter uygulaması yüksek ilaç konsantrasyonu ve düşük sistemik etki sağlamıştır. Bu
uygulamanın dezavantajlan, ilacın tümöre eşit şe
kilde dağılmaması ve yöntemin düşük düzeyde difüze olan ilaçlar için uygun olmaması olarak sı
ralanabilir.
Diğer

olduğu gibi intraarteriyel
sistemik uygulama miktarında verilen ilacın tümöre maksimum oranda taşınmasıdır46. Tyler ve arkadaşları47 yaptıkları çalışmada
karmustinin süperselektif infüzyonunu
hastaların orta serebral arterine uygulamış ve daha
sonra Positron Emisyon Ton1ografik Tarama ile inceleme sonucunda ilacın tümöre taşının1mda ia uygulamanın iv uygulamaya göre 50 kat daha fazla

(ia)

odaksa] tedavilerde

uygulamanın amacı

avantajlı olduğunu bildirmişlerdir.

III.6.3. KBE'ni Aşmak İçin Uygulanan Stratejiler
ill.6.3.1. ttaç Modifikasyonu

Lipofilik ilaçlar transselüler difüzyon ile kolayca
KBE'den geçebilmektedirler. KBE'den geçemeyen
ilaçların lipofilik analoglarırun hazırlanması önemli
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bir yaklaşımdır4 8 . Greig ve arkadaşları2 fizyolojik
pH !arda iyonize durumda olan, plazma protcirılerine yüksek derecede bağlanan ve KBE'nden geçişi minumum olan klorambusilin'in karboksilik asit
gruplarını maskeleyerek lipofilik ester formlarrm hazırlan1ışlardır. Ratlara madde ve ester formlarının
uygulanması sonucunda ester formlarının beyinde
daha yüksek konsantrasyonda bulunduğu tespit edilmiştir.

Lipofilik ilaç taşımmında bir başka görüş ilaçları lipozon1 içine hapseh11ck ve KBE'ni aşmasını sağ
lamaktır49,50. Doksurubisin (DOX), KBE'den geçişi oldukça düşük olan antikanser bir ilaçtır. Sharına ve
arkadaşları51 tarafından yapılan çalışmada DOX
yüklü, yapısında polietilen glikol taşıyan lipozom
formülasyonlan hazırlanmıştır. Çalışmada serbest
DOX ve DOX içeren lipozomlar beyin tümörü oluş
turulmuş ratlara iv olarak uygulanmış ve OHKS'leri
sırasıyla 23.5 gün ve 31.5 gün olarak (kontrol grubunda 24.5 gün) tespit ediliniştir.
Ön İlaç Kullarnmı: İlaç kimyasal bir madde ile bağ
lanarak lipofilik bir konjugat haline getirilir. Bu ön
ilaç, beyinde ilacın hapsi için redoks bazlı kimyasal
taşıyıcı sistem olarak oksidasyon ya da esterazlar ile
lıcdef dokuda
hidrolize edilebilir. 1-metil-1,4dihidronikotinat gibi redoks bazlı sistemler östrojen,
AZT, gansiklovir gibi ilaçlara başarılı bir biçimde
bağlanmakta
ve beyine penetrasyonlarrm artırmaktadır.

Beyine ilaç taşınırmnda bir başka yaklaşım da beyiı1de bulunan özel taşıma sistemlerinin kullanılmasıdır.
Kolaylaştırılmış
transportun avantajlarından yararlanmak için, ilaç substratı taklit
etmek üzere değiştirilir ya da substrata bağlarnr. Örneğin Parkinson hastalığında kullaitılan L-Dopa, fenilalanin gibi büyük bir nötral aminoasit ile taşrmr.
Aynı prensip ile şimerik peptid olarak adlandırılan
peptidlerin de taşn11Il1ı söz konusudur48.
III.6.3.2. KBE' de Geri Dönüşümlü Açıklık Oluştıırrna
III.63.2.1. Ozmotik Yaklaşım

Hipertonik çözeltilerin ozmotik etkisi, beyine ilaç ta96

şınırnında

geçici olarak KBE'nin açılması için kulMannito]53,54, arabinoz54, dehidrokolat55 gibi maddelerin hipertonik çözeltilerinin
uygulanması ile beyinde sıralanan endotel hücrelerin
büzüşmesi ve sıkı kavşakların açılması sonucunda
KBE'de açıklıklar meydana gelinektedir. Bu yolla
farklı beyin tümörleri tedavi edilebilmektedir56,57_
Bu yaklaşım ile beyin tümörleri için antikor fragmanlarıyla
konjuge edilmiş peptidlerin hedeflendirilinesi yapılabilir.
lanılmaktadır52_

III.6.3.2.2. Biyokimyasal Yaklaşım

Lökotrienler, periferik kapilerlerin geçirgenliğini
büyük ölçüde artıran maddelerdir. Normal beyin kapilerleri i -glutamil transpeptidaz gibi periferik kapilerlerde bulunmayan ve C4 - 04 ve E4 - F4 lökotrienleri inaktive eden enzimlere sahiptir. Ancak
beyin tümörü varlığında bu kapilerler söz konusu
özelliklerini kaybeder ve C4 lökotrien infüzyonu uygulamasından sonra geçirgenliklerinde bir artış görü]fu58.
III.6.3.3. Polimerik Uaç Taşıyıcı Sistemlerin İmp

Iantasyonu
KBE'nin aşılmasında diğer bir yaklaşım ilaç taşıyıcı
polimerik sistemlerin geliştirilmesidir 59 . Bu sistemler
ile KBE aşılarak lokal ilaç konsantrasyonu ve etkinliğinde artış ve ilacın sistemik toksisitesinde azalma sağlanmaktadır6D.
Beyinde kontrollü salım sağlayan polimerik sistemlerin ilk uygulaması kedi üçlü gangliyonundan
perivasküler meningeal çıkıntıların işaretlenmesini
amaçlarnaktaydı 61 . Geliştirilen ilk polimerik aletler
makroskopik implantlardı ve monolitik aletler olarak
isimlendirilmişlerdi62_

Büyüklükleri nedeniyle süspansiyon içindeki mikropartiküller, stereotaksi yöntemi ile beyinin fonksiyonel alanlarına çevre dokulara zarar vermeden kolayca in1plante edilebilir. Bu teknik ile büyük
implantlarm açık cerrahi ile zahmetli bir şekilde yerleştirilmesinden kaçınılır59.
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Il!.6.3.3.l. Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler

ile uymnlu olduğu Menei ve arkadaşları 6 7 tarafından

Beyine implante edilen ilk polimerik ilaç taşıyıcı aletler polidimetilsiloksan (Silastic®)63, poli(etilen-kovinilasetat) (EVAc)6 2, polimetil metakrilat64, polistren
ve etil selüloz65 gibi biyoparçalanabilir olmayan polimerler kullanılarak üretilmiştir. Biyoparçalanabilir
polimerlerin medikal alana girmesiyle bu polimerlerin doğal makroınoleküller (insan ya da sığır
albumini (HSA, BSA), jelatin, kolajen, aljinat, kitosan
vb) ve alifatik poliester ve polianhidritler gibi sentetik olan tipleri kullanılmışhr. Alifatik poliesterler,
poli(ıx-hidroksiasit)ler ve poli (E-kaprolakton)'dan
meydana gelmektedir. Oldukça yavaş bir biçimde biyoparçalanan poli(E-kaprolakton) üzerinde Menei ve
arkadaşlarının65 yaptığı çalışmada bu polin1er ile
elde edilen ınikrokürelerin sıçan beynine irnplantasyonundan 9 ay sonra dahi biyolojik olarak parçalanmadığı ve iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Poli
(ıx- hidroksiasit)ler laktik ve/veya glikolik asit ünitelerinden meydana gelirler. Poli(laktid-ko-glikolid)
(PLGA) kopolimerlerinin biyoparçalarnna luzı polimer yapısına bağlı olarak 1 aydan birkaç yıla kadar
değişebilir ve gama ışınlamasıyla (polimerde meydana gelebilen değişiklere karşın) kolayca sterilize
edilebilirler66 . PLGA mikrokürelerinin beyin dokusu

Polianhidritlcr mutajenik, sitotoksik ve teratojenik olmayan polimerler olup, biyoparçalanmaları birkaç
günden birkaç yıla kadar uzayabilrnektedir68_ Bu polimerlerin beyin dokusu ile uyumlu olduğu gösterilrniştir69. Bir polianhidrit kopolimer olan PCPPSA 'in de beyin dokuları ile uyumlu olduğu bil-

Tablo 3.

gösterilmiştir.

dirilmiştir70.

lll.6.3.3.2. Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistemler ile Beyine
İmplante Edilen İlaçlar

Tablo 3' de beyin ti.imörlerinin tedavisine yönelik, polimerik ilaç taşıyıcı sistemler ile beyne implante edilen bazı ilaçlar görülmektedirn Bu bölümde, bu ilaçlardan bazıları ile yapılan çalışmalara örnekler
verilecektir.

5 - Florourasil ( 5-FU)

Menei ve arkadaşları 7 tarafından 5-·FU içeren ve farklı
in vitro salım kinetikleri gösteren PLGA mikroki.ireleri hazırlanmıştır. İn vitro ortan1da hızlı ve
yavaş salnn gösteren mikrokiirelerde11 yüklenen 5FU'in °/o lOO'ünü11 salll11T\ası için gereken süre sı-

Polimerik ilaç taşıyıcı sistemler ile beyine iınplante edilen bazı antikanserojen ilaçlarn
____.Boyut

Tip
Polidimetilsiloksan
Polimetilmetakrilat

İlaç

Taşıyıcı Sistem

Polimer

-

5-FU

7-lOx0.81-1.6 mm

mitomisin, adriamisin, nimustin, 5-FU

pellet*
iğne şekilli

pellet'

Polimetilmetakrilat

pellet

-

metotreksat

Etilenvinilasetat kopolimeri

silindir

l.Sxl.Sxlmm

heparin - kortizon

Etilenvinilasetat kopolimeri

silindir

2.Sx 2.2mm

deksametazon

Etilenvinilasetat kopolimeri

disk

3x3xlmm

minosiklin

Etilenvinilasetat kopolimeri

silindir

2.Sx 2.Smm

karmustin

Polianhidrit kopolimer

disk*

2.5

Polianhldrit kopolimer

disk
disk

2.5 mm (çap)

1.4 cm x 1 mrrt
cın

--

x 1 mm

karn1ustin

3x 1 mm
Polianhidrit kopolimer
Polı

(DL-laktid)

çubuk

-

2x1mm
10 x 0.8

mnı

Poli(DL-laktid-ko-glikolid)

mikro küre*

20-40 µm

Poli (DL-laktid-ko-g!ikolid)

mikroküre

30 ~un

---

--·- -

taksol
hidroperoksi-siklofosfamid
metotreksat

5-FU
karmustin

* klınık denemelerde kullanılmışhr.
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rasıyla

72 saat ve 18 gün olarak bulunmuşhır. Bu iki
grup
mikrokürenin
sıçan
beynine
implantasyonundan sonra in vitro salımdan daha uzun
bir in vivo salım periyodu gözlenmiştir (hızlı ve
yavaş salım sağlayan mikroküreler için sırasıyla 12
ve 20 gün). Yapılan terapötik değerlendirmede sadece yavaş salım sağlayan mikrokürelerin sıçan ölümünü önemli bir şekilde azalttığı bildirilmiştir. Elde
edilen bu sonucun sistemik olarak uygulandığında
etkisiz olan 5-FU'in lokal ve sürekli taşınımı ile meydana geldiği bildirilmiştir.
Aynı araştırma

grubu71,72 tarafından yapılan bir
8 adet yeni glioblastoma teşhisi
konmuş hastada tümör çıkarıldıktan sonra oluşan
kavitenin duvarına 5-FU içeren PLGA mikroküreleri
implante edilmiştir (Şekil 3). Daha sonra hastalar 6
başka çalışmada,

ô ...
ô ·····
o .
(~·tJ·
Cl~~··.·.·"~~~
·

şıyıcı

sistemler

ile

bu

Şekil

aşmaya

a)
_,..,_ n .. o..wı ~nım.""'"
--O-S•d""' tWniiciio pkarılıtı•ıı
.....,._ lo:nlt<yt bolU• lı\J•l"dyon (IOQ µg)

b

-...ı.:.:,.,."J• PLGA rn.lkr<ı~Qro lıtj<biyoau (!D)lg)

3. 5-FU yüklü PLGA mikrokürelerinin implantasydnu71.
a) malign gliom ve infiltre olan tümör hücreleri
b) tümörün cerrahi operasyon ile çıkarılması.
c) tümörün alınması ile oluşan kaviteye mikrokürelerin implantasyonu.

---.. K•vfl•:r• PLGA mllu-okiire lnJ•k>IJ"onu (Silµ"
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bir konvansiyonel fraksiyonlandırılmış radyoterapiye tabi tuhılmuştur (60 Gy). 70 mg (I. grup)
ve 132 mg (ll. grup) dozda 5-FU içeren mikroküre
uygulanan hiç bir hastada nörolojik ya da sistemik
bir toksisite gözlenmemiştir. Çalışmada serebrospinal sıvıda 30. günde etken madde tayin edilebilıniştir. Yapılan en son kontrolde bütün hastalar
için OHKS'nin 98 hafta olduğu ve in vivo değerlendirmenin devam ettiği bildirilıniştir.

Kannuslin (BCNU)
Beyin tümörlerinin tedavisinde etkin bir biçimde kııl
larulan BCNU, düşük moleküler ağırlığa sahip, lipofilik bir ilaçtır. Fizikokimyasal özellikleri nedeniyle
iv uygıılamayı takiben KBE'den geçebilen bu maddenin biyolojik sıvılardaki yarı ömrünün kısa olması
(yaklaşık 12 dk) ve önemli derecede sistemik toksisite
göstermesi kullanımım kısıtlamaktadır 60 . Bu nedenle
bir çok araştırrnao hazırladıkları polirnerik ilaç ta98

ça-

Emerich ve arkadaşları 77 tarafından yapılan bir çalışmada gliom tedavisinde enjeksiyon yolu ile kullanılmak üzere BCNU ve karboplatin içeren PLGA
mikroküreleri hazırlaımuştır. İn vitro ortamda, yüklenen ilacın o/o lOO'ünün salınması için gereken siire
BCNU için 14 gün, karboplatin için 14-21 gün olarak
bulunmuşhır. Daha sonra hazırlanan mikroküreler
gliom oluşturulmuş sıçanlara uygulanmıştır. 4 gruba
ayrılan sıçanlarda 1. grupta tümör çıkarılmamış, 2.
grupta ise sadece tümör çıkarılmıştır. 3. grupta tümör
çıkarıldıktan sonra oluşan kavite içine ya da kavite
duvarına 100 µg BCNU ve karboplatin içeren bolus
enjeksiyorılar yapılrıuş, 4. grupta yine kavite içi ya da
duvarına etken madde içeren mikroküreler enjekte
edilmiştir. Her bir grup için OHKS' nin belirlenmesi
sonucu (Şekil 4) yapılan karşılaştırmada, tümörün
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< sadece tümörün almn1ası < bolus kemoterapi < sürekli salım kemoterapi şeklinde bir sı
ralama elde edilmiştir. Aynı zamanda çalışmada karboplatin içeren mikrokürelerin kavite duvarına
enjeksiyonu sonucunda elde edilen OHKS'nin kavite
içine enjeksiyonu ile elde edilen değerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

BCNU içeren implantlar, Brem ve arkadaşları 78 tarafından PCPP-SA (20:80) kopolimeri ile hazırlanmış
ve tekrar eden malign gliomlu 21 hasta üzerinde Faz
1-11 çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tümörün çı
karılmasından sonra, l1azırlanan irnplantlar oluşan
kaviteye yerleştirilmiş (Şekil 5) ve implantlardan 3
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Şekil

4. a) Karboplatin'in bolus injeksiyonu (100 µg) ya
da karboplatin yüklü (10 µg, 50 µg yada 100
mikrokürelerin tümörün çı
sonra oluşan kaviteye direk
implantasyonu sonucu belirlenen hayatta kalış
yüzdeleri.
µg,

total)

karılmasından

b) Karboplatin'in bolus injeksiyonu (25 µg/alan)
ya da karboplatin yüklü (2.5 µg, 12.5 µg ya da
mikrokürelerin tümörün çı
sonra oluşan kavite etrafındaki
dokuya 4 farklı yerden implantasyonu sonucu
belirlenen hayatta kalış yüzdeleri.

25 µg/ alan)

karılmasından

c) BCNU'in bolus injeksiyonu (100 µg) ya da
BCNU yüklü (10 µg, 50 µg ya da 100 µg, total)
mikrokürelerin tümörün çıkanlmasından
sonra oluşan kaviteye direk implantasyonu sonucu belirlenen hayatta kalış yüzdeleri.

d) BCNU'in bolus injeksiyonu (25 µg/ alan) ya da
BCNU yüklü (2.5 µg, 12.5 µg ya da 25 µg/
alan) mikrokürelerin tümörün çıkarılmasından
sonra oluşan kavite etrafındaki dokuya 4 farklı
yerden implantasyonu sonucu belirlenen hayatta kalış yüzdeleri77.

Şekil

5. a) BCNU içeren PCPP-SA (20:80) steril

irnplantın

tümörün çıkarılması ile oluşan kaviteye cerrahi işlem ile yerleştirilmesi.

b) BCNU içeren PCPP-SA (20:80) steril irnplantların tümörün çıkarılması ile oluşan kaviteye cerrahi işlem ile dizilmesi17_.78.

hafta boyunca ilaç salımı gözlenmiştir. Çalışmada
hastalar düşük, orta ve yüksek dozun kullanıldığı 3
gruba ayrılmış ve elde edilen OHKS'leri sırasıyla 65,
64 ve 32 hafta olarak belirlenmiştir. Hastaların %
38'inin implantasyondan sonra 1 yıldan fazla yaşadığı ve herhangi bir toksik etki görülmediği bil-
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dirilmiştir. Aynı grup tarafmdan79 27 merkezde ve

222 hasta üzerinde benzer bir çalışma yapılarak
BCNU içeren PCPP-SA (20:80) diskleri hazırlanınış
ve tümör çıkarıldıktan sonra hastalara uygulanmıştır.
Plasebo diskin yerleştirildiği 112 hastada OHKS 23
hafta iken, BCNU içeren disklerde bu değer llO hasta
için 31 hafta olarak bulunmuştur.
PCPP-SA (20:80) ile hazırlanan BCNU içeren implant
FDA tarafından kabul edilmiştir ve Gliadel® ismi ile

Jantlar

hazırlanmış

ve 9L gliosarkoma oluşturulmuş
bir grubuna implante edilmiştir. Sı
çanların başka bir grubuna da ip kamptotesin uygulanmıştır.
Kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada implant uygulanan sıçanların % 59'unda
OHKS'nin 32 günden 120 günün üzerine çıktığı ve
sistemik uygulamanın ise kontrol grubuna oranla
OHKS'nde bir artış sağlamadığı bildirilmiştir.
sıçanların

4- Hidroksiperoksisiklofosfamid (4- HC)

ticarileştirilmiştir.

Karboplatin

Platin türevi antikanser ilaçlardan olan karboplatinin
sistemik toksik etkilerini ortadan kaldırmak ve lokal
uygulama sağlamak için PCPP-SA (20:80) ve dimer
erusik asit ve sebasik asitten sentezlenen FAD:SA
(18:78) kopolimerleri kullanılarak implant hazırlanmıştır80. Çalışmada gliom oluşturulmuş bir
grup sıçana intraperitoneal (ip) olarak karboplatin
çözeltisi, diğer bir grup sıçana da hazırlanan implantlar yerleştirilmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında PCPP-SA implantlarında OHKS' nin
23 günden % 2 ve % 5 etken madde içeren gruplar
için sırasıyla 46.5 ve 86.5 güne çıktığı; FAD:SA implantlarmda (% 5 etken madde içeren) ise 19 günden
53 güne yükseldiği ve lokal uygulamanın sistemik
uygulamaya göre daha etkin olduğu bildirilmiştir. ·

Siklofosfamid'in hidrofilik bir türevi olan 4-HC'in
FAD-SA polimeri ile implant formu hazırlanmış ve
F98 gliom hücreleri enjekte edilmiş sıçanlara enjeksiyondan 5 gün sonra etken madde içeren ve içermeyen implantlar yerleştirilmiştir. Boş implant yerleştirilen sıçanlarda OHKS 22 gün iken % 10 ve % 20
4-HC içeren implantlarda bu değer sırasıyla 28 ve 35
gün olarak bulunmuştur75_
Metotreksat (MTX) - Dekstran

Lokal ilaç

taşınımmda,

terapötik etkinliğin artırılması
etkin
maddeler
modifiye
edi84
lebilmektedir17. Dang ve arkadaşları MTX' ı dekstran ile konjuge ederek FAD-SA polimeri ile implant
hazırlamış ve 9L gliosarkoma oluşturulmuş sı
çanların beynine yerleştirmişlerdir. Çalışmada modifiye edilmemiş MTX ile hazırlanan implantlara
oranla OHKS'nde önemli bir artış meydana geldiği
amacıyla,

Taksol

bildirilmiştir.

Bitkisel kaynaklı bir taksan türevi olan, yumurtalık,
meme ve akciğer kanserlerinde etkin bir biçimde kullanılan taksolün malign glioma karşı etkili olduğu in
vitro ortamda gösterilmişfuBI. KBE'ni geçme yeteneği
oldukça zayıf olan taksolün PCPP-SA (20:80) polimeri
ile implantı hazırJanıruş82 ve sıçanlarda 9L gliosarkoma
modelinde incelenıniştir. Hazırlanan implantlar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında OHKS'nin % 40 ve %
20 etken madde taşıyan implantlar için 19 günden 38 ve
61.5 güne çıktığı bildirilmiştir.

Bozdağ ve arkadaşları 85 - 86 tarafından yapılan çalışmalarda beyin tümörlerinin tedavisine yönelik olarak antikanser bir ilaç olan mitoksantron yüklü
PLGA mikroküreleri hazırlanmış ve etkin tedavi için
gerekli olan kontrollü salınım elde edildiği bil-

dirilmiştir.

Literatürde, oksantrazol87, mitomisin, adriyamisin88

gibi antikanser ilaçları içeren ve beyne implante edilmek üzere hazırlanmış polimerik ilaç taşıyıcı sistemlerine de rastlanmaktadır.

Kamptotesin

SONUÇ
Weingart ve arkadaşları 83 tarafından yapılan çalışmada EVAc polimeri ile kamptotesin içeren imp100
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hastalıkların başında

gelen kanserin en öldürücü
şekli olan malign beyin tümörlerinde, hastaların hayatta kalış sürelerinin uzatılması için araştırmalar
büyük bir yoğunlukla devam etmektedir. Klasik tedavi yöntemlerinin tatmin edici son11çlar vermemesi,
teknoloji ve moleküler genetikte kaydedilen ilerlemeler, radyasyonla tedavi ve kemoterapide yeni
yaklaşımların araştırılınasma ve immünoterapi, fototerapi ve gen terapisi gibi yeni tedavi şekillerinin
geliştirilmesine neden olmuştur. Kemoterapinin ana
ilkesi, hastanın normal hücrelerine zarar vermeksizin

ya da çoğalınasmın
durdurulınasıdır. Bu amaçla, ciddi yan etkilere sahip
olan kemoterapötik maddelerin sistemik toksisitelerinin azaltılmasını ve ilacın tümörlü bölgede
konsantre olınasmı sağlayan polirnerik ilaç taşıyıcı
sistemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde bu sistemlerden bazılarının insanlar
üzerinde Faz I ve II çalışmaları yapılınış ve hatta bazıları ticari olarak satışa sunulınuştur. Bu alan ile ilgili çalışmalar üzerinde yoğunlaşılıp hasta uyuncunun artırılarak, yaşam kalitesinin düzeltilınesi ve
yaşam süresinin uzahlrnası için daha etkin sistemlerin geliştirilınesinde araştrrmacılara büyük görevler düşmektedir.

tümör hücresinin

öldürülınesi
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